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OBUJALI STARE VINOGRADNIŠKE OBIČAJE - Letošnje 16. Martinovanje na Studencu, ki je potekalo dva 
dneva, je bilo po številu nastopajočih in po bogatem spremljevalnem programu eno najbogatejših. 
Osrednji del prireditve je bila sobotna, že tradicionalna vinogradniška povorka, na kateri so na 
številnih vozovih prikazali delo in običaje od prvih spomladanskih del v vinogradu do jesenske 
trgatve. V povorki je sodelovalo okoli sto članov Vinogradniškega društva Studenec iz osmih zaselkov 
tamkajšnje krajevne skupnosti ter aktiv Kmečkih žena Studenec. Prvič so v razgibanem programu, ki 
se je po zaključeni povorki odvijal v bližnjem šotoru, sodelovali še člani in članice KD Godba Sevnica, 
ki so jih spremljale mažoretke sevniškega Društva Trg, ter gostje z Malega Lošinja - Pihalni orkester 
Josip Kašman v spremstvu lošinjskih mažoret.  Foto: Smilja Radi
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V Brežicah alarm 
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Begunsko-migrantska problematika je v občini 
Brežice sklicala skupaj občinske svetnike, 
ki so državi in njenim pristojnim ustanovam 
poslali jasne zahteve, politiki z domačega in 
evropskega parketa pa so se na terenu seznanili 
s trenutno situacijo, tudi na področju lokalnega 
gospodarstva, ki je v zadnjih tednih doživelo 
(nepopravljivo) škodo.
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Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Martinove dobrote 
z mladim vinom

OGRAJA NA ZELENI MEJI - Kot je v torek napovedal premier 
Miro Cerar, je Slovenska vojska včeraj dopoldne začela po-
stavljati žičnato ograjo na zeleni meji med Velikim Obrežem 
in Rigoncami, policija pa je omejila dostop do tega območja. 
Ograja je začasen ukrep, namenjen zagotavljanju nadzoro-
vanega prehoda schengenske meje in preprečevanju nekon-
troliranega gibanja migrantov po poljih, travnikih in vaseh, 
na življenje v občini pa po besedah župana Ivana Molana ne 
bo imela posebnega vpliva. Foto: R. R.
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povedali so - o postavitvi ograje na južni meji

Marija Levak, Bukošek: Na nek način je lo-
gična postavitev fizične ograje kot na Ma-
džarskem. Kje bodo postavili ograjo? Ali po 
katastrskih mejah ali ob ali po Sotli? Zaskr-
bljena sem, kako bodo z njo živeli lastniki 
kmetijskih zemljišč, ki jih imajo na obeh stra-
neh. Sama ograja ne pomeni nič, če ni zadaj 

tudi človeških virov varovanja. Migracijske tokove bo zelo tež-
ko zaustaviti, saj je največji problem nepravična delitev dobrin.

Robert Zagorc, Gornja Prekopa: Verjetno bi 
bila rešitev, da bi Evropa ustavila migracijske 
tokove, južneje, v Turčiji in Grčiji. Glede nato, 
da ni bilo še ničesar narejeno v tej smeri, je 
po mojem mnenju edina rešitev, da se posta-
vi ograja. Morali bi jo že postavljati, ne pa, da 
se čaka, kaj bodo druge države naredile. Res 

ne vem, zakaj se tako dolgo čaka s tem. Upam, da ne bomo na 
koncu obžalovali tega nepotrebnega čakanja.

Jožef Žnidarič, Sevnica: Tudi sam sem po-
magal tem ljudem, ki so jih razmere prisile, 
da si poiščejo boljši jutri. Veliko premalo pa 
naredi Evropa oz. tisti, ki so pripomogli k tem 
razmeram. Migracijske tokove bo težko zaje-
ziti, tudi bodeča žica oz. tehnični pripomočki 
ne bodo pomagali, vendar so potrebni, če že-

limo zaščititi naše prebivalstvo. Najboljši scenarij bi bil koridor 
čez vse države, po katerih poteka migracijska pot.

»Tudi v prihodnjem letu bo te-
žišče investicij v šolstvo, saj se 
bo zaključevala gradnja osnov-
ne šole v Tržišču in telovadni-
ce pri osnovni šoli v Šentjan-
žu,« je o načrtih za prihodnje 
leto spregovoril župan Sreč-
ko Ocvirk in dodal, da v občini 
sledijo tudi potrebam gospo-
darstva, cestne infrastruktu-
re, zdravja itd. Obnova nad-
voza v Šmarju, ki ga je označil 
za »črno točko med Sevnico in 
Boštanjem«, naj bi se pričela v 
letu 2016, v katerem naj bi pri-
šlo tudi do izgradnje čistilne 
naprave na Blanci, Loki, Krme-
lju in Šentjanžu. Poudarek bo 
tudi na razvoju turizma, kjer 
bo potrebno še bolj izkoristiti 
potenciale, ki jih ponuja reka 
Sava v povezavi z ribolovom, 
pa priljubljena pohodniška in 
izletniška točka Lisca z novo 
plezalno steno, sevniški grad 

Ob sevniškem prazniku bo izšla 
tudi nova monografija

z urejenim parkiriščem za av-
todome, nadaljevati pa bo po-
trebno tudi z razvojem kmeč-
kega turizma in vinske ceste. V 
zaključku se je dotaknil še ob-
činskega proračuna za priho-
dnje leto, ki je eden najnižjih 
v zadnjih letih - 15,45 milijo-
na evrov.  »Dogovor o financi-

ranju občin za prihodnje leto 
še ni sklenjen. Upam, da bo 
Vlada razumela potrebe ra-
zvoja lokalnega okolja,« je ob 
tem dejal župan, kajti osrednji 
del proračuna predstavlja pov-
prečnina, ki naj bi v prihajajo-
čem letu znašala 519 evrov na 
prebivalca.   

Drugi del novinarske konfe-
rence je bil namenjen krat-
ki predstavitvi monografije o 
občini Sevnica, pri kateri so-
deluje sedem strokovnjakov z 
različnih področij. »Knjiga bo 
obravnavala področje geogra-
fije, narave, astroarheologije in 
arheologije, zgodovine, ume-
tnostne zgodovine, arhitektu-
re, etnologije in današnji utrip 
časa,« je dejal vodja projekta 
in urednik Oskar Zoran Zelič. 
Knjiga, ki bo predstavljena šir-
ši javnosti v sevniški kulturni 
dvorani 30. novembra v sklopu 
praznovanja sevniškega občin-
skega praznika, bo štela okoli 
350 strani velikega formata in 
bo vsebovala veliko slikovne-
ga gradiva, poseben del pa bo 
namenjen tudi tridesetim zna-
nim osebnostim od 18. stole-
tja dalje. 
 Smilja Radi   

Sevniški župan Srečko Ocvirk in urednik nove monografije 
Oskar Zoran Zelič

POSAVJE – Na praznično nedeljo, 1. novembra, nekaj minut 
pred 9. uro smo v Posavju čutili dokaj močan potresni su-
nek, ki je imel po podatkih Urada za seizmologijo in geolo-
gijo magnitudo 4,2, njegovo intenziteto pa so ocenili na V.–
VI. stopnjo po evropski potresni lestvici (EMS-98). Žarišče 
potresa je bilo 8 kilometrov jugozahodno od Brežic, v bliži-
ni Cerkelj ob Krki.

Potres, ki je dodobra pre-
strašil Posavce, je največ 
škode povzročil ravno v 
vaseh na desnem bre-
gu Krke v KS Cerklje ob 
Krki. Na stari šoli v Bu-
šeči vasi se je porušil di-
mnik, opeka pa je poško-
dovala vozilo, parkirano 
pred stavbo. Gasilci PGD 
Pirošica so s pomočjo ga-
silcev PGD Brežice z avto 
lestvijo odstranili poškodovan dimnik in strešno kritino, poma-
gali pa so še pri popravilu nekaj drugih ostrešij. V bližnji cerkvi, 
kjer naj bi se ravno začela maša ob prazniku vseh svetih, je od-
padlo precej ometa, prevrnilo in poškodovalo se je nekaj kipov, 
zlasti v zakristiji so močno popokali zidovi, tako da je maša nato 
potekala na prostem. Razpoke zidov in poškodbe streh so nasta-
le tudi v nekaterih drugih okoliških vaseh (Vrhovska vas, Stojan-
ski Vrh, Vinji Vrh), v bližini starega kamnoloma na Izviru se je na 
cestišče zvalila večja skala. Potres je poškodoval tudi cerkev v Le-
skovcu pri Krškem, kjer se v času potresa ravno zaključevala ma-
šna slovesnost, zato so jo verniki zapustili, naslednja maša pa je 
prav tako potekala na prostem. 

Potres je zaznala tudi instrumentacija v Nuklearni elektrarni Kr-
ško. »Pregledi, ki so bili izvedeni po potresu, so potrdili, da ta ni 
vplival na sisteme in opremo elektrarne. Elektrarna še naprej 
zanesljivo in varno obratuje na polni moči«, so sporočili iz NEK.
Glavnemu potresu je sledilo več deset popotresnih sunkov. Iste-
ga dne je bil najmočnejši nekaj po 9. uri z z lokalno magnitudo 
2,9, 3. novembra dopoldne je sledil sunek z magnitudo 2,0, 4. no-
vembra zjutraj sunek z magnitudo 2,1, 7. novembra zvečer pa še 
sunek z magnitudo 0,8.  P. P.

Potresni začetek novembra

Potres je prevrnil kipe v cerkvi in porušil dimnik na bližnJi 
stari šoli (foto: Natalija Štefanič).

Razpoke v leskovški cerkvi (foto: Bo-
štjan Colarič)

LJUBLJANA, LESKOVEC PRI KRŠKEM - Potem ko je Vlada RS mag. 
Vojka Sotoška pred dobrima dvema mesecema ponovno ime-
novala za zastopnika podjetja, ga je na seji 5. novembra imeno-
vala za direktorja javnega podjetja INFRA d. o. o. za dobo štirih 
let, od 9. 11. 2015 do 8. 11. 2019. Kot smo že poročali, je nad-
zorni svet podjetja pred iztekom mandata Sotošku, direktorju 
Infre od leta 2009, izvedel javni razpis za direktorja podjetja, na 
katerega sta pravočasno, do 13. junija, prispeli dve prijavi. Nad-
zorni svet je  ugotovil, da je popolna zgolj prijava enega kandi-
data, s katerim je nadzorni svet opravil razgovor, nato pa mini-
strici za okolje in prostor predlagal, naj se za direktorja imenuje 
mag. Vojko Sotošek, ki je bil v tem času zastopnik podjetja. Ker 
do poteka tega začasnega mandata direktor še ni bil imenovan, 
mu je Vlada podaljšala status zastopnika, zdaj pa ga je imenova-
la za direktorja s polnimi pooblastili.  P. P.

Sotošek še naprej direktor Infre

Letošnji proračun se zmanjšu-
je na prihodkovni strani za 6,3 
odstotka zaradi nižjih trans-
fernih prihodkov, medtem ko 
načrtovani odhodki, znižani 
za 7 odstotkov, znašajo po no-
vem 35 mio evrov. Ker bo po-
sledično realizacija nekaterih 
investicij prestavljena ali po-
daljšana v prihodnje leto, med 
drugim obnova stadiona, po-
kopališče Brestanica, pločni-
ki na Senovem, cesta na Zdole 
idr., pa so z rebalansom pri-
hodki proračuna v letu 2016 
povečani za 6,6 odstotka.  

Svetniki so sprejeli tudi osnu-
tek predloga o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemlji-
šča, saj je odmera nadomestila 
ponovno uvedena na podlagi 
presoje Zakona o davku na ne-
premičnine s strani Ustavnega 
sodišča RS.  Sredstva iz nado-
mestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča sicer predsta-
vljajo enega največjih lastnih 

Neskrbnim lastnikom zemljišč
bodo zaračunali višji davek
KRŠKO - Občinski svet je 5. novembra na 10. seji sprejel rebalans dvoletnega proračuna. Letošnji se zmanj-
šuje za 2,3 mio evrov in znaša skupno 34,8 mio evrov, zaradi prenosa nekaterih investicij iz letošnjega v 
prihodnje leto pa se proračun za 2016 zvišuje za dobra 2 mio evrov, to je na 34, 1 mio evrov.

prihodkov občine, a je priča-
kovati, da bo v primeru reali-
zacije v odloku dodanih novih 
točk ta v prihodnje sprožal še 
vrsto polemik in tudi pritožb. 
Po odloku se namreč plačilo 
nadomestila za m2 zazidane-
ga stavbnega zemljišča pove-
čuje za 50 % v primeru ne-
primerno vzdrževane okolice 
objekta, neprimernega nivoja 
vzdrževanja stavbe in nepri-

mernega vzdrževanja nezazi-
danih stavbnih zemljišč. Z viš-
je odmerjenim plačilom želi 
občina lastnike spodbuditi k 
skrbnejšemu urejanju objek-
tov in njihove okolice, po dru-
gi strani pa lastnike zemljišč z 
neizkoriščeno rabo za gradnjo 
stavb »kaznovati« zaradi dol-
gotrajne rezervacije prosto-
ra oz. nerealizirane gradnje. 
Nepozidanih gradbenih par-
cel je namreč evidentiranih 
kar 6000. Kot je v obrazložitvi 
sprememb odloka med dru-
gim dejal Mitja Kožar, konec 
oktobra novoimenovani vodja 
oddelka za urejanje prostora 
in varstvo okolja, odlok teme-
lji na izvajanju aktivne zemlji-
ške politike.  

Med drugim so svetnice in 
svetniki sprejeli tudi pravil-
nik o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o sofinanci-
ranju programov in projektov 
za otroke in mladino iz občin-

skega proračuna, s sprejetim 
sklepom pa so odobrili Osnov-
ni šoli dr. Mihajla Rostoharja 
sofinanciranje logopedinje, saj 
šoli višina sredstev, pridoblje-
nih s strani zdravstvenega mi-
nistrstva, že  nekaj let ne za-
došča več za kritje logopedske 
obravnave otrok na šoli in za 
opravljanje preventivnih pre-
gledov vseh otrok med 4. in 5. 
letom na območju občine. Sve-
tniki so potrdili še predlagane 
predstavnike občine v tri jav-
ne zavode, in sicer v svet Le-
karne Krško Špelo Beuc iz Kr-
škega ter Milana Colnerja in 
Jožeta Turka iz Podbočja, v 
svet Zdravstvenega doma  Kr-
ško Damjana Obradoviča in 
Marijo Stopinšek iz Krškega 
ter Olivero Mirković s Seno-
vega ter v svet Poklicne gasil-
ske enote Krško Dušana Dor-
nika iz Krškega, Silva Krošlja 
z Rake in Ivana Umeka s Se-
novega. 
 Bojana Mavsar

Novi vodja oddelka za ureja-
nje prostora in varstvo oko-
lja Mitja Kožar

SEVNICA - 3. novembra je na novinarski konferenci v obnovljenih prostorih Trškega dvorca župan Sreč-
ko Ocvirk predstavil najpomembnejše projekte v iztekajočem se letu ter nekatere načrte za prihodnje leto. 
Predstavljena je bila tudi monografija o občini Sevnica.
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Najprej je župan Ivan Molan 
s pomočjo fotografij kronolo-
ško predstavil dogajanje ob 
drugem migrantskem valu, ki 
je sredi oktobra zajel brežiško 
občino in še kar traja, čeprav 
se je situacija po tem, ko so Hr-
vati z vlaki začeli voziti prebe-
žnike na železniško postajo v 
Dobovi, malce izboljšala. Iz-
postavil je, da se je begunska 
oz. migrantska kriza reševala 
na plečih prostovoljcev, da je 
v medijih prišlo do določenih 
dezinformacij in da so na za-
četku imele težave tudi zdrav-
stvene ekipe iz Posavja, saj je 
primanjkovalo kadra, zato so 
jim na pomoč prišle še druge 
ekipe s širšega območja Slove-
nije. »Pričakovati je, da se be-
gunski val v prihodnosti še ne 
bo umiril, zato od vlade priča-
kujemo, da ukrepa do te mere, 
da bo v naši občini življenje 
spet teklo normalno,« je dejal. 
Nato so do besede prišli šte-
vilni povabljeni na izredno 
sejo. Predsednik sveta KS Do-
bova Mihael Boranič je med 
drugim dejal, da tako majhen 
kraj (Dobova ima 700 prebi-
valcev, cela KS pa približno 
3000) zaradi takšnega preto-
ka migrantov težko živi, ven-
dar so krajani ter humanitar-
ne in druge organizacije delo, 
za katerega so zadolžene dr-
žavne institucije, opravili kar 
sami, da so lahko v tem obdo-
bju živeli človeku primerno ži-
vljenje. Boranič je omenil, da 
so na pobudo krajanov na ko-
respondenčni seji zavrnili na-

Svetniki državi poslali zahteve
DOBOVA - Občinski svet občine Brežice se je 2. novembra v prostorih Kulturnega doma Dobova zaradi ak-
tualne problematike migrantske krize v občini sestal na 4. izredni seji. Svetniki so na koncu sprejeli štiri 
sklepe, ki so naslovljeni na državo in pristojne službe.

mero, da se v prostorih BGS 
v Dobovi prav tako vzpostavi 
begunski sprejemni center, so 
pa pristali na to, da se na ob-
močju stare livarne zgradi nov 
sprejemni center in se začasni 
center v prostorih tovarne Beti 
izprazni, kar se je konec okto-
bra tudi zgodilo. Boranič je še 
povedal, da so mediji Dobo-
vo predstavili kot kraj vojne-
ga stanja, zato ni čudno, da je 
med ljudmi od drugod zavladal 
določen strah.

Za Boraničem so se zvrstili še 
generalni direktor Direktorata 
za policijo in druge varnostne 
naloge na Ministrstvu za no-
tranje zadeve mag. Lado Bra-
dač, generalni direktor Uprave 
RS za zaščito in reševanje Dar-
ko But, direktor ZD Brežice 
Miroslav Laktić, predstavni-
ca organizacije ADRA Sloveni-
ja Simona Potočar, vodja bre-
žiške Karitas Zinka Žnideršič, 
predsednica OZRK Brežice An-
tonija Zaniuk, vodja sektorja 
gospodarskih javnih služb pri 
Komunali Brežice Darko Fer-
lan, ravnateljica OŠ dr. Jožeta 
Toporišiča Dobova Ivana Ba-
škovič, predsednik Območne 
obrtno-podjetniške zborni-
ce Brežice Janko Hrastovšek, 
direktor novomeškega območ-
nega urada Uprave RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin Branko Podpečan ter 
direktorica sevniške območ-
ne službe Zavoda za zaposlo-
vanje Irena Pirc. Tako Bradač 
kot But sta lokalni skupnosti in 

drugim organizacijam izrekla 
zahvalo za razumevanje, potr-
pljenje in pomoč ob vseh teh 
dogodkih ter zagotovila, da 
državne službe že izvajajo ne-
katere ukrepe, ki bodo olajša-
li življenje prebivalcev v breži-
ški občini. But je še omenil, da 
bodo v naslednjih dneh v ob-
čini Brežice organizirali akci-
jo Očistimo Slovenijo, v okviru 
katere bodo prostovoljci poči-
stili vse poti od Rigonc do Bre-
žic, tudi nasip ob Savi. Hrastov-
šek je povedal, da je po zbranih 
podatkih vsaj 30 podjetij utr-
pelo škodo zaradi izjemnih 
razmer na območju občine 
(zaprt mejni prehod Rigonce, 
zaprte ceste, številna vojaška 
in policijska vozila, senzacio-
nalistično poročanje medijev, 
koncentracija več tisoč mi-
grantov v naselju ...). 

Predstavniki humanitarnih or-
ganizacij so izpostavili izjemno 
zahtevno in naporno delo, ki 
ga opravljalo prostovoljci dan 
za dnem pri oskrbovanju mi-
grantov s hrano, vodo in oble-
ko ter ostalo nujno pomočjo. 
Pomagali so prostovoljci iz 
vse Slovenije, kljub temu pa 
so največjo težo prvih dni no-
sili domači prostovoljci. Opo-
zorili so tudi na pomen koordi-
nacije prostovoljcev, ki morajo 
biti vključeni v sistem pomoči, 
saj so imeli največ težav prav z 
neorganiziranimi (tujimi) pro-
stovoljci, ki niso razumeli ali 
hoteli upoštevati sistema raz-
deljevanja pomoči.

DRŽAVA NAJ BO 
AKTIVNEJŠA

V svetniški razpravi smo lahko 
slišali očitke, da država ni bila 
pripravljena na drugi migrant-
ski val in je vso stvar bolj kot ne 
improvizirala, kar sta Bradač in 
But zanikala, slednji rekoč, da 
zadeve obvladujejo, kolikor se 
da, in skušajo zagotavljati mi-
nimalne standarde, »na breži-
škem območju sicer tega ni bilo 
možno zagotoviti, ker je bilo 
preveč oseb na eni lokaciji«. 
Svetnike je tudi zanimalo, kako 
bo država reagirala ob prihodu 
tretjega vala. »Ali bo mejni pre-
hod Rigonce spet zaprt in bodo 
zaradi tega lokalni podjetniki 
spet oškodovani?« so se spra-
ševali. S strani svetnikov SMC-
-ja je prišel tudi očitek županu, 
da je preveč potenciral dogaja-
nje in premalokrat poudarjal, 
da je v brežiški občini povsem 
varno. Nekatere svetniške sku-
pine so predlagale svoje skle-
pe, ki so jih na koncu svetniki 
tudi sprejeli. Občina med dru-
gim od države pričakuje, da bo 
aktivnejša pri reševanju težav 
v povezavi z migrantsko krizo. 
Občinski svet tako zahteva, naj 
se sprejemni center v Dobovi 
ne širi; da prebežnike v Dobovi 
z vlakov ne vozijo več v zbirne 
centre in da jih popišejo že na 
vlakih; da država prepreči pre-
hod beguncev čez zeleno mejo; 
da za njihov vstop v državo na 
območju občine vzpostavi eno 
ali dve vstopni točki; da se za 
prevoz migrantov od vstopnih 

Nov migrantski val tik pred vrati,
ograjo že postavljajo
DOBOVA - Odkar je 27. oktobra na železniško postajo v Dobo-
vi pripeljal testni vlak s 1100 begunci oz. migranti, je spreje-
manje tujcev na ta način postalo stalna praksa, s tem pa se je 
tudi končalo prestopanje migrantov čez zeleno mejo. »Trenu-
tno je idealna rešitev, da begunci ostajajo na vlaku, se eviden-
tirajo in vstopijo v slovenske vagone, nato pa se odpeljejo v 
zbirne centre po Sloveniji in se tam primerno oskrbijo,« je ta 
dan dejal Anton Štubljar, vodja Oddelka za državno mejo in 
tujce na PU Novo mesto. Hrvaški varnostni organi tako v do-
govoru s slovenskimi od takrat vsakodnevno pripeljejo tujce 
v Dobovo, kjer jih poleg policijskih postopkov čakata medicin-
ska in humanitarna oskrba. Glede na to, da so slovenske vla-
kovne kompozicije manjše kot hrvaške, preostanek odpeljejo 
v sprejemni center Dobova, kjer poteka registracija migran-
tov, ki jih nato ponovno napotijo na železniško postajo, od ko-
der jih z vlaki odpeljejo bodisi proti Šentilju bodisi Jesenicam, 
ki sta uradni vstopni točki migrantov v Avstrijo. Od 28. okto-
bra, ko so migranti z vlaki začeli prihajati v Dobovo, do včeraj 
zjutraj so na železniški postaji sprejeli skoraj 80.000 tujcev, so 
nam sporočili iz PU Novo mesto. V zadnjih dneh se je njihovo 
število sicer zmanjšalo, tako da je bil dobovski sprejemni cen-
ter na lokaciji stare livarne prazen. 

Kot je v ponedeljek izjavil minister za zunanje zadeve Karl 
Erjavec, se najkasneje danes pričakuje do zdaj največji mi-
grantski val, in sicer naj bi v našo državo prišlo do 30.000 tuj-
cev. Predsednik vlade dr. Miro Cerar je v torek na novinarski 
konferenci tudi uradno sporočil, da bo Slovenija v teh dneh 
na južni meji s Hrvaško oz. schengenski meji začela postavlja-
ti t. i. tehnične ovire, točneje žičnato ograjo, z namenom pre-
prečitve razpršenega prehajanja meje. Kot je zatrdil, to ne po-
meni zaprtja meje, ampak samo usmerjanje migrantov proti 
nadzornim vstopnim točkam v našo državo in njihov sprejem 
v obvladljivem številu. V sredo zjutraj je vojaški konvoj pripe-
ljal ograjo v Dobovo in njeno okolico, z njeno postavitvijo pa 
so vojaki začeli pri Velikem Obrežu. 
 R. Retelj

Romana Tomc (EPP/SDS) je 
najprej obiskala železniško 
postajo v Dobovi, kjer se je se-
znanila s postopkom sprejema 
in evidentiranja migrantov, ki 
prihajajo z vlaki iz Hrvaške. 
Nato si je ogledala še spreje-
mni center na območju stare 
livarne, kjer je izmenjala ne-
kaj besed s policisti, gasilci in 
prostovoljci. Njena naslednja 

postaja so bile Terme Paradi-
so, kjer sta jo sprejela direktor 
Marjan Cvetkovič in Martina 
Cizel, ki sta predstavila poslo-
vanje term in omenila tudi, da 
begunska kriza pošteno vpli-

Lokalno gospodarstvo utrpelo škodo
DOBOVA - Zadnji oktobrski in prvi novembrski petek sta se v občini Brežice mudila evropska poslanka Ro-
mana Tomc ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Oba sta se prišla sezna-
nit z aktualnimi razmerami v povezavi z migrantsko krizo, minister se je srečal tudi z lokalnimi podjetniki.

va na obisk kopališča. Tomče-
va se je nato v Brežicah srečala 
še s predstavniki ZPTM Breži-
ce in se z njimi pogovarjala o 
možnostih koriščenja evrop-
skih sredstev, pozdravit pa so 
jo prišli tudi nekateri občani. 
Evropski poslanki so se čez 
dan pridružili tudi župan Ivan 
Molan, podžupanja Katja 
Čanžar, svetovalka v župano-
vem kabinetu Patricia Čular, 
poslanec v DZ Tomaž Lisec in 
občinski svetnik mag. Andrej 
Vizjak. Tomčeva je za naš ča-
sopis med drugim izjavila, da 
je nekaj popolnoma drugega, 
ko pride človek med domači-
ne in migrante ter vidi, kaj se v 
resnici dogaja. »Prav je, da na 
lastne oči vidim, če že moram 
v Bruslju odločati o stvareh, ki 
bodo imele posledice na življe-
nje vseh ljudi na tem obmo-
čju,« je povedala ter pohvalila 
delo varnostnih organov, pro-
stovoljskih organizacij in tudi 
domačinov, ki »potrpežljivo in 
s srcem spremljajo, kar se do-
gaja«. Od slovenske vlade pri-
čakuje, da naredi več na podro-

čju zaščite svojih državljanov 
in gospodarstva, ki je dožive-
lo veliko škodo.

Teden kasneje je v Dobo-
vo prišel še minister Zdrav-
ko Počivalšek in se v Termah 

Paradiso sestal z lokalnimi go-
spodarstveniki, ki so utrpeli 
škodo zaradi migrantske kri-
ze. V izjavi za javnost je pou-
daril, da se je najprej seznanil 
s težavami, ki jih je tukajšnje 
gospodarstvo utrpelo zara-
di migrantske problematike. 

Po njegovem so zadeve resne, 
predvsem na ožjem obmej-
nem področju. Kot je dejal, 
bo ministrstvo poskrbelo, da 
bodo nastalo škodo eviden-
tirali. Pripravili bodo doku-
ment, s škodo seznanili vlado 
in izbrali način, s katerim bodo 
lahko prizadetim podjetnikom 
pomagali. »Konkretno vidimo 
nekaj rešitev vsaj za dve pano-
gi na tem območju, to sta turi-
zem in trgovina oz. storitvene 
dejavnosti. Najprej bomo po-
magali promocijsko, in sicer 
ustvariti sliko tako v Sloveni-
ji kot sosednji Hrvaški, da tu-
kaj življenje poteka normalno, 
in se znebiti medijskega priti-
ska, da so na območju Dobo-
ve, Brežic izredne razmere, 
kar ne drži,« je povedal Poči-
valšek. Dodal je še, da o kon-
kretnih številkah niso govo-
rili, ampak samo o odstotkih 
upada prometa. Z ministrom 
so se poleg lokalnih podjetni-
kov srečali tudi poslanec v DZ 
Igor Zorčič, brežiški podžu-
pan Jure Pezdirc in predse-
dnik Območne obrtno-podje-

Evroposlanka Romana Tomc 
in direktor Term Paradiso 
Marjan Cvetkovič

Minister za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek

točk naprej po državi predno-
stno uporablja železniški pro-
met; da država čim prej zago-
tovi ustrezne ukrepe, ki bodo 
zmanjšali posledice gospodar-
ske škode, ki so nastale kot po-
sledica migrantske krize, ter 
gospodarskim subjektom, zla-
sti na najbolj izpostavljenih ob-

močjih, zagotovi pomoč in po-
vračilo nastale gospodarske 
škode, povračilo škode je po-
trebno zagotoviti tudi vsem 
prizadetim v kmetijski panogi 
ter na javni infrastrukturi ter 
da država za begunce zagotovi 
človeka vredne pogoje.
 Rok Retelj

tniške zbornice Brežice Janko 
Hrastovšek.

VELIK UPAD PROMETA 
ZARADI MIGRANTOV

Cizlova je dejala, da so s pri-
hodom migrantov v Termah 
Paradiso že na začetku utrpe-
li odpoved 40 % rezervacij v 
času jesenskih počitnic. Dnev-
no so imeli samo tri, štiri otro-
ke. Prav tako so imeli kar 80 do 
90 % manj prometa pri dnev-
nih obiskovalcih (kopalcih, lju-
biteljih savn). Navedla je, da so 
teden pred migrantsko krizo 
beležili 297 vstopov v savne, 
v tednu, ko je bila kriza na vr-
huncu, pa samo 97, to pome-
ni kar 300-odstotni upad šte-
vila ljubiteljev savn. Cvetkovič 
je ob obisku Tomčeve omenil, 
da nekateri najavljeni gostje 
že zdaj odpovedujejo rezerva-
cije za december oz. novoletne 
praznike. Franc Furlan iz Vul-
kanizerstva Furlan, kjer so prvi 
teden migrantske krize zabele-
žili 80-odstotni upad prometa, 
je poudaril, da glavni problem 
ni bil v zaprtju mejnega preho-
da Rigonce (hrvaške stranke, 
ki predstavljajo dobro polovi-
co vseh strank, so vseeno pri-

hajale), ampak v psihološkem 
vidiku, ki je naredil blokado pri 
slovenskih državljanih. »Veli-
ko strank je klicalo in spraše-
valo, kdaj bodo lahko prišle k 
nam, češ da je pri nas zapora in 
so na cestah vojska z oklepni-
ki, policija, ograja ... Nemogoče 
jim je bilo dopovedati, da se da 
povsem normalno priti do nas 
in ni nobene zapore. Največja 
škoda se je naredila s poroča-
njem medijev, saj je bila Dobo-
va očem javnosti predstavljena, 
kot da je okupirana,« je dejal in 
dodal, da se je nato stanje zače-
lo izboljševati, saj so tudi medi-
ji začeli prikazovati realno sli-
ko. Furlan upa, da ne bodo prav 
lokalni podjetniki tisti zadnji, 
ki bodo na koncu nosili celo-
tno breme begunsko-migrant-
ske krize, zato od države pri-
čakuje, da bo svoja zagotovila, 
da je na naslednji begunski val 
pripravljena, tudi dejansko iz-
polnila. Predvsem pa tako Ci-
zlova kot Furlan in tudi ostali 
lokalni podjetniki poudarjajo, 
da je v Dobovi povsem mirno, 
varno in lahko obiskovalci oz. 
stranke brez strahu pridejo v 
ta kraj, kot je bilo to v navadi 
že pred pričetkom migrantske 
krize. Rok Retelj



Posavski obzornik - leto XIX, številka 23, četrtek, 12. 11. 20154 UTRIP REGIJE

kronika

OPITI ZA VOLANOM - V noči na 31. 10. so policisti obravnavali 
prometno nesrečo pri Slovenski vasi, v kateri se je lažje poško-
doval 45-letni povzročitelj, ki je zaradi neprilagojene hitrosti 
zapeljal s ceste. Voznik ni bil pripet z varnostnim pasom, v litru 
izdihanega zraka pa je imel 0,90 miligrama alkohola. Neprila-
gojena hitrost in vožnja pod vplivom alkohola je botrovala tudi 
nesreči, ki se je pripetila 1. 11. nekaj po 5. uri zjutraj v Dolenji 
vasi pri Krškem, kjer je 22-letni voznik osebnega avtomobila, 
ki je imel v litru izdihanega zraka 0,97 miligrama alkohola, ka-
kor je pokazalo preverjanje, izgubil oblast nad vozilom, zapeljal 
s ceste in trčil v drog javne razsvetljave. Več krajanov Senove-
ga pa je s prijavo na policijo bržkone preprečilo še najmanj eno 
nesrečo tega dne, ki bi jo, v kolikor ga ne bi policisti zaustavili, 
lahko zagrešil 38-letni voznik, ki je v popoldanskih urah v vi-
njenem stanju z nevarno vožnjo skozi kraj ogrožal ostale ude-
ležence v prometu. Voznik, ki je vozil brez veljavnega vozniške-
ga dovoljenja, je napihal kar 1,16 mg alkohola. 

S KURILNO SEZONO PORAST POŽAROV - 5. 11. pod večer je  
izbruhnil dimniški požar v naselju Župelevec. Gasilci PGD Žu-
pelevec in Kapele so zaprli vratca dimnika in počakali, da saje 
zgorijo, očistili dimnik in tako preprečili širitev požara. Dva dni 
kasneje je okoli 12. ure zagorelo v naravi na Spodnji Libni, ogenj 
pa se je razširil še na gozdnato površino. 0,75 ha podrasti so po-
gasili gasilci PGE Krško in PGD Dolenja vas. 9. 11. je ob 6. uri za-
gorelo v kurilnici stanovanjskega objekta na Bizeljskem. Gasilci 
PGD Bizeljsko, Stara vas in Pišece so ognjene zublje, ki so zajeli 
še ostrešje stanovanjske hiše v izmeri okoli 70 m2, pogasili. 10. 
11. pod večer je zagorelo v podstrešnem stanovanju na Mrtvi-
cah, ogenj pa je uničil bivalne prostore in kar 150 m2 ostrešja.  
Požar so pogasili gasilci PGE Krško, PGD Brege in Vihre s po-
močjo avtomobilske lestve, dan po požaru pa vzrok zanj in vi-
šina nastale gmotne škode še nista znana.

NESREČA NA ŽELEZNIŠKEM PREHODU - 8. 11. se je nekaj po 
20. uri pri padcu z motorja med vožnjo preko prehoda ceste 
čez železniško progo v Šentlenartu poškodoval mopedist. Po-
škodovani je bil prepeljan v brežiško bolnišnico.

DELOVNA NESREČA V BRESTANICI - 9. 11. dopoldan se je pri-
petila delovna nesreča v podjetju Duropack v Brestanici, v ka-
teri se je poškodovala delavka. Reševalci NMP ZD Krško so jo 
oskrbeli v ZD Krško.  Zbrala: B. M.

Mojca Vidmar, Budna vas pri Šentjanžu: Se-
znanjena sem z novo zakonodajo in zdi se mi 
primerno, da se lahko vsak posameznik odlo-
či, kdo bo storitev opravil v njegovem objektu, 
in sicer glede na svoja prepričanja, konkurenč-
nost ... Prav pa bi bilo, da bi bili vsi izvajalci sto-
ritev licencirani. Vsekakor je varnost na prvem 

mestu, saj se zgodi nesreča tudi zaradi neočiščenega dimnika.

Bernarda Šekoranja, Župjek: Če bi izvajanje 
dimnikarskih storitev potekalo po sistemu pro-
stega trga, bi bile cene konkurenčne. Trenutno 
so previsoke, marsikdo si tega ne more privo-
ščiti. Storitve bi bile dostopnejše, še vedno pa 
bi moralo biti kvalitetno narejeno. Dimnikarske 
službe bi še bolj gledale na to, da storitve opra-

vljajo temeljito, ker bi drugače hitro izgubile stranko.

Rudi Založnik, Krško: Konkurenca mora biti, 
ne pa da imaš na voljo le eno službo in nobenega 
vpliva. Konkretnih izkušenj z dimnikarsko služ-
bo sicer nimam, ker živim v bloku in čiščenje na-
roča upravnik zgradbe, moraš pa plačati toliko, 
za koliko ti izstavijo račun, ne da bi imel vpogled 
v to, kaj je bilo dejansko narejenega. Vsekakor 

pa je dimnikarski lobi močen in povezan z državo.

Milan Voglar, Brezovska Gora: Dimnikarske 
storitve, kakršne so sedaj, niso v redu. Skrajni 
čas je, da zavlada prosti trg. Tako bi lastniki hiš 
sami poskrbeli, kdaj, kolikokrat in kdo bo čistil 
dimnike. Najbolj primerno bi bilo dvakrat le-
tno ali pa še vmes po potrebi. Sedaj vlada mo-
nopol, ki nam storitve drago računa. Nekomu je 

takšen sistem v interesu, a finančno breme nosimo le potrošniki.

Izvajanje dimnikarskih storitev po novem naj ne bi več 
potekalo po sistemu koncesij, ampak po sistemu licenc 
ali celo po sistemu prostega trga. Ste seznanjeni s temi 
predlogi in kaj menite o njih, kateri sistem bi bil najbolj-
ši tako za uporabnika kot z vidika požarne varnosti?

anketa

Dimnikarstvo po novem

Kdaj ste nastopili funkci-
jo direktorja sevniške ob-
činske uprave in zakaj niste 
ostali v poklicu, za katerega 
ste se izobraževali?
V prvi mandat me je imenoval 
Občinski svet Občine Sevni-
ca na januarski seji leta 1995, 
delo pa sem nastopil 1. febru-
arja istega leta. Način izbire di-
rektorja občinske uprave se je 
z leti razvoja lokalne samou-
prave spreminjal.

Delo terenskega veterinarja 
na Veterinarski postaji Sevni-
ca sem v okviru svojega stro-
kovnega znanja opravljal z 
veseljem in odgovornostjo. V 
letih po osamosvojitvi Sloveni-
je pa so se izvajale številne re-
forme, tudi na področju orga-
nizacije veterinarske službe, 
in skupaj s kolegi smo razmi-
šljali, kako bo naše delo vide-
ti v bodoče. Na lokalnih voli-
tvah leta 1994 sem bil izvoljen 
v Občinski svet Občine Sevni-
ca in takratni župan Jože Pe-
ternel me je povabil k sodelo-
vanju, ker sem poznal veliko 
ljudi in njihove težave nepo-
sredno s terena, on pa je že-
lel občinsko upravo približati 
ljudem. Menil sem, da bi lahko 
izpolnil pričakovanja tako žu-
pana kot občanov. To sta bila 
glavna razloga za mojo takra-
tno odločitev.

S koliko župani ste sodelo-
vali v času vodenja občinske 
uprave? Kakšen odnos vlada 
med vami in županom?
Od leta 1995 do 1998 sem de-
lal z že omenjenim županom, 
od leta 1998 do 2008 s Kristi-
janom Jancem, od takrat da-
lje pa s Srečkom Ocvirkom. Po 
mojem mnenju je vsak v svo-
jem času v okviru možnosti 
veliko naredil za občino, vsak 
izmed njih pa je v delo vnesel 
tudi svoje osebnostne lastno-
sti in kljub karakterni različ-
nosti sem z vsemi župani zelo 
dobro in korektno sodeloval, 
ob zavedanju, da so prav žu-
pani pri občanih najbolj izpo-
stavljeni za vse dobro in sla-
bo, kar se v lokalni skupnosti 
dogaja.

Če narediva primerjavo med 
vašim delom v prvih letih na 
tej funkciji in v zadnjih letih, 
so kakšne spremembe? 
V bistvu je osnovna naloga – 
vodenje občinske uprave – 
ves čas enaka. V prvih letih 
je bilo veliko energije vlože-
ne v pripravo temeljnih aktov 
za organizacijo in delo Obči-
ne kot celote ter iskanje stro-
kovnega kadra za vsa podro-
čja. Malo se je že pozabilo, da 
so pri reformi lokalne samo-
uprave vsi vodilni uslužben-
ci nekdanje Skupščine Občine 

Sevnica poiskali službe v izpo-
stavah državnih ustanov v ob-
čini, občinska uprava pa se je 
formirala praktično na novo. 
Osebno sem pričakoval, da 
bodo občine imele več svobo-
de pri načrtovanju in izvajanju 
občinskih pristojnosti, vendar 
so tudi občine postale zelo od-

visne od državnih predpisov. 
V zadnjih letih je močan pou-
darek na prilagajanju delova-
nja občin pogostim spremem-
bam zakonodaje in izvajanju 
zahtevnih postopkov pri pri-
pravi občinskih projektov.

Katere so prednosti in po-
manjkljivosti funkcije, ki jo 
opravljate?
Morda je prednost v tem, da 
vodilni uslužbenci lahko ak-
tivno sodelujemo pri čim bolj 
učinkovitem prenosu idej v 
prakso oz. v delovanje občine. 
Pomanjkljivost je lahko tudi 
nezmožnost hitrega spreje-
manja logičnih odločitev po 
’zdravi pameti’ zaradi mno-
žice predpisov, ki vsak zase 
zelo natančno urejajo delo-
vanje posameznega področja 
in kjer je forma praviloma po-
membnejša od vsebine. 

Pri vodenju občinske upra-
ve ste odgovorni za zakoni-
tost poslovanja in dosledno 
izvajanje predpisov, pri če-
mer so vam v veliko pomoč 
sodelavci. 
V občinski upravi je za načr-
tovanje proračuna in dosledno 
izvajanje zakonskih in drugih 
nalog občine, za sodelovanje 
z javnimi zavodi, krajevni-
mi skupnostmi, organizacija-
mi in društvi zelo pomembno 
timsko delo, dober pretok in-
formacij, razumevanje in po-

znavanje sistema kot celote 
ter iskanje učinkovitih reši-
tev za čimboljše rezultate ne 
glede na omejene finančne in 
druge možnosti poslovanja. 
Stalen izziv predstavlja sode-
lovanje precejšnjega števila 
strokovnih sodelavcev z ena-
ko ali primerljivo stopnjo stro-

kovne izobrazbe, z različnimi 
pristojnostmi in osebnostnimi 
lastnostmi na med seboj težko 
primerljivih delovnih mestih v 
občinski upravi. Dodana vre-
dnost je iz znanj in iz izkušenj 
na vsakem delovnem mestu 
podajati predloge in pobude, 
ki lahko še izboljšajo poslova-
nje občine. Smo dobra ekipa, 
ki pa ima še kar nekaj rezerve.

Kako dobro je za delo v ob-
činski upravi usposobljen 
mlajši, izobražen kader? 
Kako je bilo s pridobiva-
njem ustreznega kadra ne-
koč?
Res je že davno tega, ko smo 
iskali sodelavce, a je spomin 
še zelo svež. V mojem prvem 
mandatu se na razpis za pro-
sto delovno mesto ni prijavil 
noben pravnik, diplomirani 
inženir gradbeništva ali arhi-
tekt z izkušnjami, ki smo jih 
potrebovali. Za delo v občin-
ski upravi smo nagovarjali ne-
katere posameznike iz lokal-
nega okolja, a ni bilo uspeha, 
zato smo v upravo na podlagi 
razpisov zaposlili takrat mla-
de in izobražene posamezni-
ke. Z njimi že vrsto let razvi-
jamo organizacijsko, poslovno 
in strokovno podobo Občine. 
Danes je iskalcev zaposlitve za 
vsako delovno mesto izredno 
veliko, potem pa traja še kar 
nekaj časa, da se usposobijo 
za samostojno strokovno delo. 

Če jim je delo izziv in pričako-
vanja realna, je pot lažja. Po-
zitivne osebnostne lastnosti, 
poslovna urejenost in komu-
nikacijske spretnosti še doda-
tno pripomorejo k uspešnemu 
izvajanju delovnih obveznosti.

Kakšno je sodelovanje z 
ostalimi vodji posavskih 
občinskih uprav oz. njiho-
vih služb, bi bilo morda tre-
ba kaj izboljšali?
Zakonodaja ne predpisu-
je obvezne oblike organizira-
nja dela posamezne občinske 
uprave, zato se izvajanje ena-
kih ali podobnih nalog orga-
nizacijsko med posameznimi 
občinami nekoliko razlikuje 
- prilagojeno je lokalnim po-
gledom na delovanje občin-
skih uprav in ostalih občin-
skih javnih služb. Tudi število 
zaposlenih, njihove pristojno-
sti, obseg in organizacija dela 
med upravami ni direktno 
primerljivo. Strokovne služ-
be med seboj sicer izmenjuje-
jo izkušnje in primere dobrih 
praks reševanja podobnih za-
dev. Ravno tako se sam vedno 
zanesem na korektno izme-
njavo željenih informacij z di-
rektoricami ostalih občinskih 
uprav v naši regiji. Menim, da 
v tem trenutku ni potreb po 
dodatnem formaliziranju že 
ustaljenih oblik regijskega so-
delovanja, ki je na dokaj viso-
kem nivoju tudi v okviru regij-
skih inštitucij, kot je denimo 
RRA Posavje.

Sodelovali ste in še vedno 
sodelujete pri načrtovanju 
in realizaciji vseh pomemb-
nejših projektov v občini. 
Katere bi posebej izposta-
vili?
Vsako mandatno obdobje so 
poleg dvigovanja standarda 
javnih služb zaznamovali po-
membni projekti. Najprej in-
vesticije v cestno infrastruk-
turo. Danes imamo v občini 
98 % asfaltiranih javnih cest 
in 80 % javnih poti. Izvedena 
je bila dograditev OŠ Boštanj 
s telovadnico, OŠ Blanca s te-
lovadnico, gradi se nova šola v 
Tržišču in telovadnica v Šen-
tjanžu, energetsko so sanira-
ni vsi šolski objekti in športna 
dvorana. Zgrajena sta bila vrt-
ca Ciciban in Krmelj ter sev-
niški športni dom. Tudi grad 
ima danes povsem drugačno 
podobo. Obratuje centralna či-
stilna naprava ter vodovodno 
in optično omrežje na obmo-
čju celotne občine. S prostor-
skimi, okoljskimi in cestnimi 
ureditvami so Sevnica in Bo-
štanj ter ostali kraji posta-
li prijetni za bivanje. Največji 
projekt pa je izgradnja verige 
HE na Spodnji Savi s HE Bo-
štanj in HE Arto-Blanca, ki sta 

Zvone Košmerl, direktor sevniške občinske uprave:

Smo dobra ekipa, ki pa ima 
še kar nekaj rezerve
SEVNICA - Sevniško občinsko upravo že nepretrganih dvajset let vodi Zvone Košmerl, leta 1958 rojeni dok-
tor veterinarske medicine, ki se je po enajstih letih službovanja na veterinarski postaji odločil za novo pot. 
Z njim smo se pogovarjali o njegovem delu, o povezovanju s sosednjimi občinskimi upravami ter o prora-
čunu za prihodnje leto. 

Zvone Košmerl
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prinesli pozitivne spremembe 
v dolino Save.
 
S katerimi težavami občank 
in občanov se najpogosteje 
soočate na terenu, kako jih 
rešujete? Ali vas občani za 
dobro opravljeno delo po-
hvalijo?
Sodelovanje z občani je ključ-
no za načrtovanje in izved-
bo številnih projektov, ki so 
vključeni v razvojne programe 
ali vsakoletni proračun obči-
ne. Ob tem je potrebno rešiti 
marsikatero pobudo ali zahte-
vo strank v postopkih. Odkri-
ti pogovori, moč argumentov, 
premišljene odločitve ter do-
sedanji izvedeni projekti po-
trjujejo, da smo na pravi poti. 
Sicer pa občani od nas največ-
krat pričakujejo izboljšane 
pogoje za bivanje s primerno 
ureditvijo cestne in komunal-
ne infrastrukture, učinkovito 
zimsko službo, primerno or-
ganizacijo šolskih prevozov, 
financiranje različnih dejav-
nosti in prireditev društev ter 
drugih organizacij. Včasih sli-
šimo kakšno pikro na svoj ra-
čun, vendar zadovoljstvo mno-
gih ob novih pridobitvah ter 
tudi besede zahvale delujejo 

kot dodatna spodbuda za naše 
delo v skupno dobro.

Letošnji proračun je po viši-
ni pričakovanih sredstev za 
delovanje občine eden naj-
nižjih. Boste morda uspeli 
dobiti sredstva na katerem 
izmed razpisov in za katero 
področje? 
V zadnjem času občine opo-
zarjamo, da sredstva finančne 
izravnave komaj še zadošča-
jo za vzdrževanje primerne-
ga standarda dejavnosti, ki 
jih je občina dolžna financi-
rati, na kriterije in normative 
pri ključnih uporabnikih pa 
nima neposrednega vpliva. 
Občina je bila v zadnjih letih 
uspešna pri pridobivanju do-
datnih državnih in evropskih 
sredstev, zato so bili proraču-
ni višji. Tudi sedaj imamo pri-
pravljenih kar nekaj projektov, 
ki čakajo na objavo primernih 
razpisov. Možnosti, da bodo 
bodoči razpisi usmerjeni na 
področja, kjer ima naša ob-
čina prioritetne potrebe, so 
manjše, kot so bile do sedaj. 
Ne glede na to pa so v prora-
čunu med drugim zagotovlje-
na sredstva za dokončanje 
programa izgradenj šolskih 

prostorov in obnovo najbolj 
potrebnih cestnih odsekov. 
Proračunsko leto je dolgo in 
prepleteno z veliko poslovni-
mi dogodki, ki lahko vplivajo 
na izvajanje proračuna, zato 
ne dvomim, da bo tudi priho-
dnje leto prineslo marsikatero 
novo pridobitev.
 
Občina Sevnica se v priho-
dnjem letu ne bo zadolže-
vala. Kaj to pomeni za sku-
pnost, kakovost bivanja?
Občina se je do sedaj zadolže-
vala predvsem za potrebe so-
udeležbe lastnih sredstev za 
projekte, za katere smo pri-
dobili sredstva na podlagi raz-
pisov. Tako odločitev, da se v 
letu 2016 ne bomo zadolževa-
li, ne bo bistveno vplivala na 
kakovost bivanja v občini, saj 
so sredstva za obvezne nalo-
ge in nekatere investicije za-
gotovljena.

Dolga leta ste bili predse-
dnik KD Sevnica, kaj vam 
pomeni kolesarjenje?
Skupaj s kolesarskimi navdu-
šenci smo leta 1995 ustanovi-
li Kolesarsko društvo Sevnica, 
kjer sem bil 17 let predsednik. 
Poleg povezovanja rekreativ-

nih kolesarjev, oblečenih v 
prepoznavne drese sponzor-
ja, sevniškega podjetja Tanin, 
smo Sevnico uvrstili na kole-
sarski zemljevid Slovenije z 
organizacijo kolesarskega ma-
ratona, Skoka na Lisco in uspe-
šnimi tekmovalnimi ekipami 
v mlajših kategorijah. Osebno 
me po vseh obveznostih naj-
bolj sprošča fizična aktivnost, 
tudi kolesarjenje, pri čemer v 
zadnjih letih obrnem do 6000 
kilometrov letno. Nič ne kaže, 
da bi se vrtenja pedalov nave-
ličal, saj narava in veter okrog 
ušes blagodejno vplivata na 
telo in duha.

Ste si v svojem natrpanem 
urniku vsakodnevnih služ-
benih obveznosti uspeli vze-
ti čas za družino?
Vedno. Službene zadeve pri 
nas praviloma ostajajo pred 
vhodnimi vrati. Trije sinovi so 
že stopili na samostojno pot 
življenja, trije vnuki pa poskr-
bijo, da nama z ženo ni nikoli 
dolgčas. Tudi pri starših v No-
vem mestu smo vedno dobro-
došli. Naš rod je močno pove-
zan in trudili se bomo, da bo 
tako tudi vnaprej. 
 Smilja Radi

Najvišje občinsko priznanje, 
Grb Občine Sevnica, je za 15 
let uspešnega gospodarskega 
delovanja na področju inova-
tivnih rešitev prejelo podjetje 
Sistemi IN ES d. o. o. iz Bošta-
nja. Zlato plaketo Občine Sev-
nica za aktivno delovanje na 
družbenem področju je prejel 
Anton Šeško, Združenje bor-
cev za vrednote NOB, Občinski 
odbor Sevnica pa za dolgole-
tno društveno povezovanje in 
ohranjanje zgodovinskih vre-
dnot. Srebrno plaketo Občine 
Sevnica za ohranjanje ljudske-
ga izročila in društveno udej-
stvovanje je prejela Ljudmila 
(Mili) Majcen, sekcija mažo-
ret pri Društvu TRG Sevnica za 
bogatitev kulturnega in dru-
žabnega življenja ter številne 
tekmovalne dosežke in Zvon-
ko Tuhtar za prispevek k na-
predku v lokalni skupnosti in 
uspešno podjetniško pot. Po-
sebno priznanje, Listino Ob-
čine Sevnica, sta prejela Blaž 
Janc za izjemne športne do-
sežke na področju rokometa in 
Milan Simončič za prispevek 
h kakovosti bivanja krajanov 
in ugledu Boštanja na podro-
čjih kulturnega in družabnega 
življenja. V imenu vseh preje-
mnikov priznanj se je po po-
delitvi zahvalil Slavko Seni-
ca, direktor podjetja IN ES d. 
o. o., ki je med drugim dejal: 
»Za kakovost življenja v druž-
bi so poleg osnovnih dobrin 
in storitev, ki jih zagotavlja-
ta občina in država s svojimi 
inštitucijami, izrednega po-
mena tudi delovanja posame-

Junak je tisti, ki uspe nekaj 
ustvariti v domačem okolju
SEVNICA – 6. novembra je v Športnem domu Sevnica potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku 
občine Sevnica s podelitvijo priznanj, ki so jih prejeli posamezniki, organizacije in podjetje za doprinos pri 
ohranjanju kolektivnega spomina ter za razvoj in širšo prepoznavnost skupnosti.

znikov, društev ter ostalih iz 
sfere civilne družbe in podje-
tij. Današnji nagrajenci zagoto-
vo predstavljajo presek vsega 
dobrega, kar se je, in upam, da 
se še bo, dogajalo v občini Sev-
nica v zadnjem času. V našem 
podjetju smo se ob ustanovitvi 
pred dobrimi petnajstimi leti 
odločili, da želimo graditi ne-
kaj novega, sodobnega, tehno-
loško naprednega, temelječe-
ga predvsem na znanju, in to v 
domačem kraju. V mojih očeh 
je namreč pravi junak tisti, ki 
poskuša ustvariti dobre pogoje 
za življenje in delo v domačem 
okolju, čeprav je to včasih tež-
je kot selitev v druga, razvitej-
ša okolja, kjer so možnosti za 
uspeh takšnega podjetja, kot je 
naše, bistveno večje.« 

Zbrane je nagovoril tudi žu-
pan Srečko Ocvirk, ki se je v 

svojem uvodu dotaknil pome-
na praznika ter begunske kri-
ze: »Občinski praznik je prilo-
žnost, da zahvala seže do vseh 
in za celotno delo, ki ga vsak 
po svojih močeh prispevate k 
urejenemu, prijetnemu in var-
nemu bivanju. Pomena ureje-
nega življenja se žal prepogo-
sto zavemo šele takrat, ko je to 
ogroženo, ko se zamajejo tisti 
temelji, na katerih iz korenin 
preteklosti preko sedanjosti 
kot družba in kot posamezni-
ki rastemo v prihodnost – še 
posebej tedaj, ko v urejeno ži-
vljenje posežejo spremembe.« 
V nadaljevanju je župan spre-
govoril o pomenu ohranjanja 
doseženega standarda v fi-
nančno skromnejših časih in 
o dobrem sodelovanju z go-
spodarstvom ter o razvojnih 
spodbudah, ki so jih v pre-
teklih letih nudila evropska 

sredstva. »Občina Sevnica je 
počrpala skoraj 23 milijonov 
evrov evropskih sredstev ter 
jih vložila v komunalno infra-
strukturo z gradnjo čistilnih 
naprav in optičnega omrež-
ja, potekala je energetska sa-
nacija osnovnih šol in še ne-
katere druge ureditve. Nova 
finančna perspektiva 2014–
2020 se je že pričela, a njene 
usmeritve niso tako konkre-
tne, kot bi želeli in pričakovali 
glede na naše dejanske potre-
be. Vsekakor pa upamo, da bo 
država čim prej pričela z ob-
javami razpisov,« je še dodal 
in zaključil z zahvalo za do-
bro delo in sodelovanje vseh, 
ki »prispevajo k rasti celotne-
ga sevniškega, posavskega in 
slovenskega prostora«.  

Prireditev, ki sta jo povezova-
la Tanja Žibert in Ciril Do-
linšek, so sooblikovali člani-
ce in člani KD Godba Sevnica 
pod vodstvom dirigenta Ma-
tica Nejca Kreče, mažoret-
ke Društva Trg Sevnica pod 
vodstvom Janje Samec, mla-
da sevniška plesalca Gaja Ko-
privec in Gašper Vidmar ter 
predšolski pevski zbor Vrtca 
Ciciban Sevnica pod vodstvom 
Melite Železnik. Posebna toč-
ka programa je bila reportaža 
o življenju in delu od minule-
ga do letošnjega praznika, ki 
jo je pripravil snemalec Bo-
jan Kostevc v sodelovanju z 
Borutom Simončičem in Ta-
njo Žibert. 

 Smilja Radi

Letošnji občinski nagrajenci z županom

BREŽICE - V Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice je 15. 
oktobra potekala predstavitev zbornika z naslovom Trezno 
naprej, ki ga je Klub zdravljenih alkoholikov (KZA) Brežice 
izdal ob 30-letnici delovanja. Predsednik KZA Dušan Lub-
šina je članom kluba in terapevtom podelil priznanja in za-
hvale.

Kot je dejal Dušan Lubšina, je 
iz poročil o delovanju Centra za 
socialno delo (CSD) Brežice in 
analize socialne varnosti v obči-
ni Brežice v letu 1986 razvidno, 
da je bil KZA Brežice ustanovljen 
leta 1985 pri CSD Brežice, nje-
govo dejavnost pa je financirala 
Zdravstvena skupnost. CSD Bre-
žice je bil takrat edini center v 
Sloveniji, ki je opravljal to dejav-
nost. Žal pa ni zabeleženo, kdo 
je bil prvi terapevt kluba. Le-ta 
je imel precej pestro zgodovino 
delovanja. Vrstile so se menjave 

prostorov za srečanja, članov, terapevtov in tudi nosilcev progra-
ma kluba. Nazadnje je KZA našel brezplačen prostor v OM centru 
v Dečnem selu, pred petimi leti pa dobil tudi samostojno prav-
noformalno obliko. Lubšina je poudaril, da so zdravljenci sami 
ustanovili društvo KZA in tako kljub vsem zunanjim pretresom 
ohranili KZA in njegov program. Prvi predsednik je bil Mirko Vo-
lovec, nato pa ga je nadomestil Lubšina.

V nadaljevanju je Lubšina podelil priznanja članom KZA, ki so v 
klubu že 20, 15 ali 10 let. To so Martin Pešec, Martin Krošelj, 
Stanko Volčanjšek, Mirko Volovec, Ivan Proselc, Branko No-
vosel, Peter Stopinšek, Andrej Lapuh in Janja Srpčič, predse-
dniku je priznanje izročila Mojca Iljaš, ki je pred kratkim posta-
la nova terapevtka KZA. Priznanje za delo tajnice in podpornice 
kluba je prejela Majda Lubšina. Zahvale so prejeli tudi vsi tera-
pevti, ki so do sedaj sodelovali s klubom, in sicer Zdenka Žve-
glič, Mojca Erlah, Katarina Vodeb, Anica Koprivc Prepeluh, 
Mojca Iljaš, Dušan Tomažin ter Vida Furman Bajc, psihiatrinja 
in alkohologinja, ki je v nadaljevanju spregovorila o poslanstvu 
KZA. Koprivc Prepeluhova in Iljaševa sta predstavili zbornik Tre-
zno naprej. Njegova urednica je Koprivc Prepeluhova, ki je dejala, 
da zbornik predstavlja samo naravo alkoholizma, predvsem pa 
osvetli delovanje in pomen kluba ter z nekaj osebnimi izpovedmi 
članov pokaže, da je pot iz alkoholizma mogoča, četudi ni vedno 
enostavna. Iljaševa je prebrala tudi dve osebni izpovedi članov 
kluba. Zbrane na dogodku kot tudi poslanstvo kluba sta pozdra-
vili direktorica Knjižnice Brežice mag. Tea Bemkoč in podžupa-
nja občine Brežice Katja Čanžar. Eden od podpornikov kluba je 
tudi Klapa Parangal, katere člani so z ubrano zapetima dalma-
tinskima pesmima zaključili prireditev ob jubileju KZA Brežice.
 R. Retelj

SEVNICA - 3. novembra je predstavitvi knjige »Vem, da zmoreš, 
Darja« v večnamenskem prostoru sevniške knjižnice sledila še 
otvoritev Svitove kontaktne točke, ki so jo namenu predale di-
rektorica sevniškega zdravstvenega doma Vladimira Tomšič, 
ginekologinja Alenka Krenčič Zagode, Svitova ambasadorka 
Marija Hrvatin, dipl. medicinska sestra Mojca Vidmar in direk-
torica knjižnice Anita Šiško. »Že več kot 15 let se v naših ambu-
lantah trudimo, da bi ženske osveščali, kako pomembno je samo-
pregledovanje dojk,« je pred tem dejala Zagodetova, medtem ko 
je Tomšičeva predstavila preventivne zdravstvene programe, ki 
jih v sevniškem zdravstvenem domu izvajajo od leta 2000, vanj 
pa se vključuje vedno več osveščenih oseb. »Ko na koncu zmaga 
življenje, je zelo lep občutek,« pa je dejala Hrvatinova, ki je prav 
tako napisala knjigo o svoji težki življenjski preizkušnji, v sevni-
škem zdravstvenem domu pa jo bo predstavila 18. novembra ob 
18. uri.  S. Radi

Že 30 let trezno naprej

Dušan Lubšina

Knjiga in Svitova kontaktna točka

Sodelujoče v sevniški knjižnici na predstavitvi knjige in odpr-
tju Svitove kontaktne točke
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Naslednji teden nas čaka dolga redna 
seja DZ s prek 40 točkami dnevnega 
reda. In še izredna seja. A rdeča nit – 
vsaj za Posavje, posebej za Brežice, Do-
bovo in Rigonce - v zadnjih tednih so 
begunci in migranti. In čedalje bolj se 
kaže, da je država pri soočenju s tem 
problemom zaspala. Na srečo se lahko 
zahvali lokalnim skupnostim, da je v so-

delovanju z lokalnimi policisti, civilno zaščito, zdravniškim ose-
bjem, gasilci, prostovoljci ... uredila zadeve tako, da ni prišlo do 
varnostnih in humanitarnih problemov. Ker se vlada le odzi-
va na aktualno dogajanje v sosednjih državah in ne igra pro-
aktivne vloge. Se spomnite, ko so nekateri politiki pred mese-
ci predlagali, da Vlada RS le napove postavitev ograj na južno 
mejo? Bili so označeni za rasiste, radikalce, nacionaliste ... In 
taista vlada in dnevni mediji bodo postavitev sedaj opevali kot 
oh in sploh super humanitarno in varnostno aktivnost vlade. 

Ključna dokumenta na redni seji bosta proračuna za leti 2016 
in 2017. Že zadnjič sem napisal, da gre le za slab računovodski 
dokument – kjer je še kar nekaj neznank (npr. povprečnina za 
občine, davčni zakoni ...) in skoraj nič investicijskega potenci-
ala. No, v zadnjih dneh so sindikati iz te prazne vreče izsilili še 
150 mio za svoj peskovnik. Sprejemanje proračuna pa spremlja 
sprejemanje cca. desetih zakonov po nujnih postopkih, ki bodo 
sprejeti skoraj brez vedenja javnosti, a bodo v naslednjem letu 
imeli vpliv na naše življenje (socialno varstveni prejemki, star-
ševsko varstvo, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ukrepi na 
področju plač in drugih stroškov, davek na dodano vrednost …). 

Za Posavje bosta ključna dva zakona: 1. Novela Zakona o var-
stvu okolja, ki bo 70 občinam vzel njihov del koncesnine za rabo 
vode ter 2. Novela Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetskega potenciala spodnje Save, ki pomika izgradnjo HE 
Brežice z 2016 na 2019. Odločali bomo tudi o mojih amandma-
jih pri obeh zakonih, ki situacije ne spreminjajo. V dogovoru s 
člani Odbora za hidroelektrarne na spodnji Savi pa sem vložil 
amandma k proračunu za 2016 v vrednosti 59,5 mio evrov za 
dokončanje HE Brežice in začetek postopkov za izgradnjo HE 
Brežice. Poleg tega sem vložil še amandmaja k proračunoma 
za 2016 in 2017 za rekonstrukcijo, razširitev in ureditev voz-
išča regionalne ceste R3-738/6727 Tržišče-Hotemež ter gra-
dnjo pločnika od km 6,4 do km 7,5, na odseku Šentjanž-Glino v 
višini 500.000 evrov.

Je pa v državi še kar nekaj pomembnih momentov – in večina 
gre na žalost na škodo državljanov. Tako npr. minister Židan 
ustanavlja državno gozdarsko podjetje in za zagon tega podje-
tja, v katerem bodo delo dobili pridni strankarski ljudje, bo po-
trebnih vsaj 20 mio evrov. Poročilo o stanju v kmetijstvu za leto 
2014 kaže, da je stanje na tem področju blizu katastrofe, ker je 
očitno želja ministra, da preživijo le največji. Ministrica Kolar 
Celarceva je čisto po tiho sprejela pravilnik o službi nujne me-
dicinske pomoči, kjer je le opis sedanjega stanja in popolnoma 
v nasprotju z željami terena. Izgradnje urgentnih centrov pa 
se premikajo prepočasi – če ne bodo dokončani do 1. 1. 2016, 
bo država v EU proračun vrnila velik del od 30 mio evrov pri-
dobljenih sredstev. Ministrici Gjörkös Žnidarjeva in Katičeva se 
niti ne pogovarjata, predsednik Vlade pa vse to nemo spremlja. 
Poleg tega pa kadruje povsem mimo svoji predvolilnih etičnih 
in moralnih norm, celo mimo pravnih predpisov. 

Namesto odločnega kapitana imamo omahljivega analitika, 
pod katerim najbolj zvesti pomorščaki veslajo vsak na svoj ve-
ter, potniki na tej ladji pa lahko le čakamo in upamo, da ne 
bomo potonili. Pa še takrat se bomo namesto reševanja ukvar-
jali s tem, kdo je kriv. 

Kam plujemo? 
Ima krmar nadzor nad ladjo?

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

GAJ - Krajevna organizacija Rdečega križa Jesenice na Dolenj-
skem je 24. oktobra v Gaju organizirala srečanje krajanov, ki so 
napolnili 70 let. Vabilu se je odzvalo 50 krajanov. Po kosilu so 
učenci Osnovne šole Velika Dolina pod mentorstvom prof. Zvon-
ke Jarkovič pripravili bogat program za svoje babice in dedke. 
Še enkrat so pokazali, da so res pridni vnuki in da radi nastopajo. 
Povedali so tudi: »Na svoja leta glejte le kot na čas uživanja, čas 
ustvarjalnosti in čas svobode bivanja, čas prijateljstva, ljubezni, 
čas razumevanja, čas nenehnega učenja in dozorevanja.« Zaigra-
li, zapeli in recitirali so: Matej Franko, Patrik Plejič, Žana Žo-
kalj, Maja Zofič, Tjaša Komočar,  Larisa Omerzel, Sara Zofič,  
Saša Črpič in Simona Franko. Po tradiciji so najstarejšo priso-
tno krajanko Amalijo Mohorčič, ki je napolnila 97 let, razveselili 
z rožo. Najstarejši moški na srečanju je bil Jože Bizjak. Priredi-
tve se udeležila predsednica Občinske organizacije Rdečega križa 
Brežice Antonija Zaniuk. Veliko prijetnih besed, čestitk in lepih 
želja je bilo izrečenih in srečanje se je končalo v popoldanskem 
času z besedami, da se čez leto dni ponovno vidimo v isti družbi.
 Rajka Križanac 

Veselo srečanje generacij

Najstarejša udeleženca srečanja z Zaniukovo

Slovesnost je v sodelovanju s 
posavsko podružnico Sloven-
skega protestantskega dru-
štva in krško območno izposta-
vo Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti pripravila Občina 
Krško, v imenu katere je žu-
pan mag. Miran Stanko izpo-
stavil, da je prav protestan-
tizem obdobje, v katerem so 
pisci začeli postavljati teme-
lje slovenskemu jeziku, s tem 
pa tudi ohranjanju narodnosti. 
Ker je obdobje v 16. stoletju ne 
le zaznamovalo slovenski pro-
stor, temveč tudi Krško, saj sta 
bila pri nas živeča in delujo-
ča pisca Adam Bohorič in Jurij 
Dalmatin ob Primožu Trubar-
ju in Sebastijanu Krelju nosil-
ca reformističnega gibanja, je 
bilo v letu 2008, ki je poteka-
lo v znamenju 500-letnice roj-
stva Primoža Trubarja, v Kr-
škem ustanovljena posavska 
podružnica Slovenskega pro-
testantskega društva Primož 
Trubar. V njem si, kot je deja-
la predsednica Alenka Černe-
lič Krošelj, prizadevajo ohra-
njati in utrjevati splošno zavest 
o trajnih vrednotah slovenske-
ga protestantizma, kot tudi nje-

Dan reformacije naj nas poveže 
KRŠKO - Na predvečer dneva reformacije je v Dvorani v parku potekala občinska slovesnost, na kateri je 
zbrane nagovoril častni škof Evangeličanske cerkve Geza Erniša, kulturni program pa so oblikovali sestav 
Simfoničnega orkestra Krško ter Boštjan Arh in Filip Černelč v vlogah Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina.

govih nosilcih, katerim v čast in 
spomin so bila postavljena spo-
minska obeležja: doprsni kip 
Adama Bohoriča pred bresta-
niško osnovno šolo, ki je tudi 
poimenovana po prvem pi-
scu slovenske slovnice, dopr-
sni kip Jurija Dalmatina v me-
stnem parku v starem krškem 
jedru ter v spominskem parku 
Jurija Dalmatina na levem bre-
gu mesta v neposredni bližini 
Osnovne šole Jurija Dalmati-
na, kjer stoji več kot štiri me-
tre visoka skulptura, posveče-
na slovenskim reformatorjem, 
z upodobljenimi Jurijem Dal-
matinom, Adamom Bohoričem 
in Primožem Trubarjem.

In v Krškem smo lahko upravi-
čeno na vse navedene več kot 
ponosni, še posebno na Juri-
ja Dalmatina, ki je, kot je de-
jal Geza Erniša, po njegovem 
prepričanju »najbolj čudežni 
deček v slovenski zgodovi-
ni«, ki je s prevodom celotne-
ga Svetega pisma ne le vplival 
na razvoj slovenskega knji-
žnega jezika, temveč smo se z 
njim uvrstili med kulturno raz-
vite narode tako v Evropi kot 
svetu. Ob tem, da smo v obdo-
bju reformacije kot narod pri-
dobili prve knjige v maternem 
jeziku in šole, nas je reformaci-
ja naučila tudi tega, da smo vsi, 
tudi osebno, odgovorni v svetu 
uresničevati tiste vrednote, ki 
krasijo človeško življenje -  de-
lavnost, spoštovanje, pomoč, 

solidarnost: »Moje sporoči-
lo ob prazniku je, da si želim, 
da nas ta praznik poveže in ne 
deli, saj ne glede na veroizpo-
ved in svetovni nazor vsi govo-
rimo isti materni jezik. Zato se 
lahko s tem praznikom identifi-
cirajo vsi, ki v srcu dobro čutijo, 
praznik pa naj bo praznik vseh, 
kot je lepo zapisal tudi Trubar, 

da bo Slovenec Slovencu brat.« 
Reformacija pomeni tudi zave-
zo, da se moramo kot posame-
zniki in družba nenehno refor-
mirati, iz dobrega v boljše, iz 
boljšega v odlično, ob vseh na-
štetih vrlinah pa ne smemo ne 
izpustiti ne zanemariti strpno-
sti, še posebno ne v situaciji, ki 
smo ji priča v zadnjem obdobju 
pri nas in Evropi, zato je v za-
ključku naslovil apel, da stopi-
mo skupaj in civilizacijsko pre-
brodimo vse težave. 

Boštjan Arh in Filip Černelč 
sta v nastopih izpostavila po-
membne mejnike iz življenja in 
dela Adama Bohoriča in Jurija 
Dalmatina, Pihalni sestav Sim-
foničnega orkestra Glasbene 
šole Krško pa je pod vodstvom 

Petra Gabriča zaigral vrsto 
Dalmatinovih napevov, ki jih 
je priredil Dejan Učakar. Slo-
venski narod je v obdobju pro-
testantizma dobil namreč tudi 
prve slovenske pesmarice, ki 
sta jih v večini spisala in ure-
dila prav Primož Trubar in Ju-
rij Dalmatin.
 Bojana Mavsar 

Geza Erniša

BREŽICE - V brežiškem Domu upokojencev se je 20. okto-
bra predstavilo novoustanovljeno Društvo Modra sova Uni-
verza za tretje življenjsko obdobje Brežice (krajše Društvo 
Modra sova U3O Brežice). Na čelu društva je Lilijana Žiroš.

Društvo Modra sova U3O Brežice je namenjeno neformalnemu 
izobraževanju in razvoju starejših odraslih (upokojenih in brez-
poselnih) za osebno rast, medgeneracijsko sodelovanje in de-
javno državljanstvo. Društvo omogoča ustvarjalno delovanje in 
potrjevanje intelektualnih sposobnosti na različnih področjih, ki 
so zajeta v obliki krožkov, delavnic in predavanj. Temeljna oblika 
dela na U3O je študijski krožek. Ta ima od osem do 12 slušateljev, 
svojega mentorja in animatorja. Predvideno je, da bi bilo učenje 
v okviru krožka takšno, da na koncu nastane razstava, knjiga, do-
godek, nova dejavnost v kraju ipd. Krožki, ki jih bo Društvo Mo-
dra sova U3O Brežice izvajalo v študijskem letu 2015/16, so: an-
gleški in nemški jezik na začetni stopnji, rodoslovje, etnologija in 
ohranjanje kulturne dediščine, foto krožek (digitalna fotografi-
ja in računalniška obdelava), zdravilna zelišča in začimbe v ku-
linariki in kozmetiki, samomasaža in dihalne vaje za dvig ener-
getskega potenciala ter plesno-gibalni krožek.

Poleg Lilijane Žiroš so na predstavitvi sodelovale še podžupa-
nja občine Brežice in članica ustanovitvenega odbora društva 
Katja Čanžar, podpredsednica društva in direktorica Knjižni-
ce Brežice mag. Tea Bemkoč, direktorica DUO Impoljca Andre-
ja Flajs, vodja enote DU Brežice mag. Valentina Vuk ter pred-
sednica Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje 
U3O v Ljubljani prof. dr. Ana Krajnc. Flajsova je dejala, da želi-
jo v brežiški enoti doma upokojencev postati medgeneracijski 
center celotnega kraja. Po besedah Žiroševe je bila brežiška ob-
čina ena izmed redkih, ki ni imela U3O, zato so podobno misleči 
ob podpori Občine Brežice, DU Brežice in Knjižnice Brežice 10. 
septembra ustanovili Društvo Modra sova. Bemkočeva je pouda-
rila, da je ideja za nastanek društva prišla s strani obiskovalcev 
tečajev, ki jih je v preteklosti organizirala knjižnica (npr. Center 
vseživljenjskega učenja, Migam z@ računalnikom). Društvo ima 
svoj sedež v 3. nadstropju DU Brežice. R. Retelj

Tudi Brežice z univerzo za starejše

Sodelujoče na predstavitvi novega društva

Boštjan Arh in Filip Černelč v vlogah Bohoriča in Dalmatina

POSAVJE - Člani Kluba posavskih študentov (KPŠ) so 7. novembra 
na izrednem občnem zboru izvolili novo vodstvo kluba. Za pred-
sednika upravnega odbora so izvolili Lucijana Troho, ki je ob tem 
predstavil delo v prihodnjem obdobju, ki bo temeljilo na nadalje-
vanju in izvedbi že uspešnih projektov iz prejšnjega obdobja in 
snovanju in realizaciji novih, predvsem s področja sociale, kultu-
re in izobraževanja. Kot je poudaril, si želi, da bi v KPŠ pritegnili 
še več dijakov in študentov. Ob Trohi upravni odbor sestavljajo še 
Tina Šoln - podpredsednica, Tilen Tibljaš - sekretar za finance, 
Nika Baznik - organizacijski sekretar, Žan Imperl - predsednik 
Dijaške skupnosti Posavje, Žiga Imperl ter Miha Žarn kot člana 
UO ter Maruša Rimc, svetnica v Svetu Zveze ŠKIS in Svetu ŠOLS. 
V nadzorni odbor so bili izvoljeni Anže Podgornik, Jernej Siko-
šek in Simon Šoln, v častno razsodišče pa Grega Martin Glas, 
Maruša Podgornik in Sara Železnik.  B. M., vir: KPŠ

Na čelu KPŠ Lucijan Troha
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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
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BRESTANICA - Sedem slovenskih radijskih postaj in spletni portal 
www.dj-slovenija.si so v sodelovanju z RTV Slovenija tudi letos, 
že 25. leto zapored, zbirali glasove kopalk in kopalcev slovenskih 
kopališč in izbrali najboljša, najbolj urejena in prijetna kopališča. 
V kategoriji letnih kopališč se je na tretje mesto uvrstil novinec 
med prejemniki - letno kopališče Brestanica. Že drugo leto zapo-
red je njegov upravitelj Mladinski center Krško, ki skrbi za njego-
vo urejenost, dobro počutje kopalcev, pestro gostinsko ponudbo, 
pa tudi raznolik glasbeni program, saj so se tam letos zvrstili šte-
vilni koncerti. Vir: MC Krško

Bazen Brestanica tretji 

Domoljubna zbirka je nastala 
v sodelovanju Posavskega mu-
zeja Brežice, Združenja borcev 
za vrednote NOB Brežice in 
Krajevne skupnosti Sromlje. V 
njej so razstavljene fotografije, 
originalno orožje in odlikova-
nja ter literatura o boju za svo-
bodo. Slavnostno odprtje mu-
zejske zbirke o Kozjanskem 
partizanskem odredu je bilo 
sicer 27. aprila 2014. Zbra-
ne na odprtju razstave, med 
katerimi sta bila tudi posla-
nec v DZ Igor Zorčič in breži-
ški podžupan Jure Pezdirc, so 
nagovorili predsednik sveta KS 
Sromlje Ferdo Pinterič, direk-
torica Posavskega muzeja Bre-
žice Alenka Černelič Krošelj 
in predsednik ZB za vrednote 
NOB Brežice Stane Preskar. 

Pinterič je izrazil zadovolj-
stvo, da imajo na Sromljah 
spomin na vojna leta, saj je 
vedno manj živih pričevalcev, 
ki so bili takrat osebno poleg. 

BRESTANICA - Grad Rajhenburg je bogatejši za še eno stal-
no razstavo, na kateri je pregledno prikazan stavbni razvoj 
in prenova gradu. 3. novembra jo je odprl vodja oddelka za 
družbene dejavnosti Andrej Sluga, ki je v imenu Občine Kr-
ško v letih 2010–2012 vodil okoli 5 milijonov evrov vredno 
celovito prenovo.

Zgodovino in prenovo gradu je obiskovalcem predstavila kusto-
sinja in vodja enote Mestni muzej Krško dr. Helena Rožman, ki 
je med drugim poudarila, da se je s celovito prenovo spremenilo 
prostorsko dojemanje gradu, saj se je ta približal izvirni podobi, 
kar je nazorno razvidno tudi iz maket, ki predstavljajo arhitek-
turne spremembe gradu skozi čas, od njegove prvotne izgradnje 
v prvi polovici 12. stoletja pa vse do pozidave v historični fazi v 
poznem 19. stoletju. Tako kot pomembna odkritja v minulih de-
setletjih, ko so bile v letu 1979 ob gotski kapeli odkrite arhitek-
turne členitve romanske dvorane, kar je grajsko stavbo uvrsti-
lo med najpomembnejše tovrstne objekte ne le na Slovenskem, 
temveč tudi v srednji Evropi, je bilo tudi med samo prenovo od-
kritih več stavbnih elementov iz različnih stoletij, med drugim 
poznogotski okenci in okenski okvir s kamnitim križem, polkro-
žna kamnita luneta iz 12. stoletja, renesančne in baročne posli-
kave, ponovno so vzpostavili obrambni grajski jarek s kamnitim 
mostovžem pred glavnim vhodom v grad ipd. Kot je še dejala, je 
današnji videz stavbe plod večdesetletnega dela številnih stro-
kovnih delavcev in izvajalcev, razstavo pa je pripravila program-
ska skupina, ki so jo poleg Rožmanove sestavljali še restavrator 
Jože Drešar iz družbe Gnom, konservatorka Alenka Železnik iz 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, arhitekt in ume-
tnostni zgodovinar dr. Igor Sapač z Univerze v Mariboru, razsta-
vo pa je oblikovala oblikovalka Polona Zupančič. 
 Bojana Mavsar

Sromlje so zibelka partizanstva
SROMLJE - 17. oktobra so v prostorih Doma krajanov Sromlje odprli dopolnjeno stalno razstavo Kozjanski 
partizanski odred avtorja dr. Tomaža Teropšiča. Dislocirana muzejska zbirka Posavskega muzeja Brežice 
prikazuje čas 2. svetovne vojne na Kozjanskem in boj slovenskih partizanov proti nemškemu okupatorju.

»Sromlje so bile kraj, ki je bil 
vedno zelo svobodomiseln in 
odprtih rok sprejel ljudi v sti-
ski. Tukaj je bila zibelka par-
tizanstva, pomembno vlogo 
pa je kraj odigral tudi ob osa-
mosvojitvi Slovenije,« je de-
jal. Černelič Krošljeva je pou-
darila, da je razstava ustrezno 
opremljena tako v slovenskem 
kot tudi v angleškem jeziku. Po 
njenih besedah je razstava ak-

tualna predvsem zato, ker ni 
njen namen poveličevanje, am-
pak predstavljanje in opozar-
janje. »Smo v času, ko še vedno 
po svetu divjajo vojne, zato je 
prav, da so razstave posvečene 
miru. Sicer govorijo o vojnah, 
ampak predvsem slavijo in 
predstavljajo mir,« je poveda-
la in dodala, da naj bo ta zbir-
ka v ponos ne samo prebival-
cem Sromelj, ampak »vsem, ki 

si želimo, da je zgodovina uči-
teljica in smo mi njeni odlični 
učenci«. Vojaški in vojni zgo-
dovinar dr. Tomaž Teropšič je 
nato zbrane popeljal po dopol-
njeni zbirki. Med drugim je de-
jal, da je odlično, da je ta zbirka 
postavljena na Sromljah, kjer 
je 27. aprila 1944 nastal Koz-
janski partizanski odred. »Naši 
predniki so vedeli, da je vre-
dnota vseh vrednot svoboda. 
Zanjo so bili pripravljeni storiti 
veliko, marsikdo je tudi padel. 
Zato je prav, da to zbirko pod-
piramo, negujemo in z njeno 
pomočjo pogledamo, v kaj so 
predniki verjeli. To so vredno-
te, ki jih danes tudi mi potre-
bujemo,« je še poudaril. Pano-
je razstave je oblikovala Vesna 
Lapuh. Za kulturno popestri-
tev odprtja razstave je poskr-
bel Moški pevski zbor Sromlje 
pod vodstvom Vinka Žerja-
va, povezovala pa ga je Joži-
ca Stajić.
 Rok Retelj

Dr. Tomaž Teropšič med predstavitvijo dopolnjene razstave

Razstava o razvoju gradu

Vrteče makete prikazujejo preobrazbo gradu skozi stoletja.

Pihalni orkester združuje 40 
ljubiteljskih glasbenikov, že 
štirinajsto leto pa jih vodi diri-
gent Halid Tubeishat. V svo-
jem delovanju so se udeležili 
različnih tekmovanj in posegli 
po najvišjih priznanjih, izdali 
so zgoščenki, vsako leto pri-
pravijo tradicionalni koncert, 
popestrijo pa tudi mnoge dru-
ge dogodke. Gledališka sku-
pina je bila v obdobju po letu 
1945 aktivna s 100 predsta-
vami in mnogimi ponovitva-

70 let kulturniškega delovanja
SENOVO – Delavsko kulturno društvo Svoboda Senovo je 24. oktobra v domačem Domu XIV. divizije obele-
žilo 70-letnico delovanja. Program so oblikovale vse štiri delujoče sekcije - pihalni orkester, dramska, fol-
klorna in lutkovna sekcija, podelili pa so tudi društvene plakete.

mi tudi izven državnih meja. 
Udeležujejo se gledaliških fe-
stivalov, od koder se v doma-
či kraj vračajo z nagradami in 
priznanji. Folklorna skupina je 
bila ustanovljena leta 1982 in 
izvaja plese, pesmi in običaje 
Štajerske in tudi drugih obmo-
čij, v njeni sestavi so tudi glas-
beniki. Letno pripravijo nekaj 
deset nastopov in gostujejo 
tudi izven domačih meja, dru-
štveno vitrino bogatijo razna 
priznanja. V času delovanja 
se je v skupini zvrstilo več kot 
200 plesalcev in godcev, trenu-
tno pa je pod vodstvom Boja-
na Vovčka aktivnih 32 članov. 
Lutkovno skupino so ustano-
vili leta 2010, vodi jo Tatjana 
Kolar, šteje pa 30 članov. Tre-

nutno nastaja njihova sedma 
predstava. 

Na slovesnosti je spregovoril 
predsednik društva Jože Šoln, 
ki je dejal, da se je društvo sko-
zi celotno obdobje spreminja-
lo, dograjevalo, aktivno pa bo 
delovalo tudi v prihodnje. Žu-
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko je čestital ob visokem 
jubileju in izrazil zahvalo, ker 
so s svojimi aktivnostmi pone-
sli ime občine tudi v širši dr-
žavni in evropski kulturni pro-
stor, ob tem pa jim je zaželel 
uspešno ustvarjanje tudi v pri-
hodnje. Čestitki se je pridružil 
predsednik domače Krajevne 
skupnosti Vlado Grahovac. Za 
aktivno delovanje v ljubiteljski 

kulturi je društvo prejelo zla-
to priznanje Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti Republi-
ke Slovenije, društvene plake-
te pa so podelili zaslužnim čla-
nom: Ani Breznikar, Francu 
Margonu, Albertu Ureku in 
Ernestu Breznikarju iz gle-
dališke sekcije, Antonu Pe-
troviču iz folklorne sekcije ter 
Albinu Medvešku, Emilu Ga-
serju in Karlu Mehu iz pihal-
nega orkestra. 
 Marija Hrvatin 

Prejemniki društvenih plaket

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Uvod vanjo je bila otvoritev 
fotografske razstave v večna-
menskem prostoru Gasilske-
ga doma Tržišče, na kateri se je 
predstavilo devet avtorjev, ki 
so v fotografski objektiv »ujeli« 
motive, ki so jih našli v doma-
či krajevni skupnosti. Strokov-
na komisija, ki so jo sestavljali 
fotograf Mitja Bostner, Ne-
venka Flajs in Milena Knez, 
je izbrala tudi tri najboljše fo-
tografske zapise – s fotografi-
jo Zadnji sneg je osvojil tretje 
mesto Stane Markovič, drugo 
mesto Ines Zgonc s fotografi-
jo Sončni zahod, prvo mesto pa 
Tim Baumkirher s fotografi-
jo, ki jo je poimenoval Trži-
šče. Izbrane fotografije krasijo 
tudi nov koledar Turističnega 
društva Tržišče za leto 2016. 
Otvoritev razstave je pope-
stril mlad plesni par, domači-
na, Luka Hočevar s Skrovni-
ka in Nika Kavšek iz Temenic, 
ki sta v letošnjem letu osvoji-
la naslov dvakratnih državnih 
prvakov v standardnih in latin-
sko ameriških plesih. 

ŠENTJANŽ - Na zadnjo nedeljo v septembru so svetovni dan 
turizma v Šentjanžu obeležili s kar tremi prireditvami, ki 
bodo morda postale stalnica.

V hladnem jesenskem jutru so na rudarski tematski poti Tk pav 
predstavili in namenu uradno predali prvi dve gozdni okni v Slo-
veniji. Skozi prvo »okno«, ki stoji na začetku omenjene poti v vasi 
Koludrje, se pogled pohodnika usmeri na gozdni rob; skozi dru-
go, ki stoji v bližini Črne mlake v osrčju gozda, pa je mogoče ob-
čudovati redek naravni pojav - šotni mah, ki ga je pred dvema 
letoma odkril in nanj opozoril publicist in okoljevarstvenik An-
ton Komat. »Z gozdnim oknom smo želeli povezati vse zanimi-
vosti, ki so ob naših poteh. Pogled skozi gozdno okno pohodnika 
usmerja na točno določeno zgodbo, ki jo lahko vidi v svoji nepo-
sredni bližini in o kateri lahko več prebere na informacijski ta-
bli, ki stoji v bližini,« je dejala pobudnica postavitve nenavadne-
ga okna in predsednica TZO Sevnica Cveta Jazbec, ki je dodala, 
da je to svojo idejo predstavila Jožetu Prahu kot predstavniku 
Turistične zveze Slovenije in skupaj sta začela usklajevati temo 
ter dodajati vsebino. 

V nadaljevanju prijetnega in poučnega nedeljskega dopoldneva 
je sledila otvoritev razstave slikarskih del na steni Repovževe šta-
le v Šentjanžu, kjer so se v edinstveni galeriji na prostem pred-
stavili udeleženci in udeleženke likovne kolonije ArtEko Šentjanž 
2015, ki se je prve štiri dni letošnjega julija odvijala na domači-
ji družine Felicijan v Peklu pri Šentjanžu pod umetniškim vod-
stvom sevniške slikarke Jerce Šantej. Ob tej priložnosti je bila 
izdana tudi knjižica z naslovom Stoletna voda že omenjenega Ko-
mata. Na trgu v središču vasi pa se je v nedeljskem dopoldnevu 
in delu popoldneva odvijala v organizaciji Turističnega društva 
Šentjanž že peta Šentjanška tržnica. Na njej so se predstavili ro-
kodelci od blizu in daleč ter domačini, ki so na tržnici prodajali 
svoje pridelke.  S. Radi

Tržiška jesen na vasi
TRŽIŠČE - Prvi vikend v oktobru je v Tržišču potekala tridnevna prireditev Jesen na vasi v organizaciji tam-
kajšnjega turističnega društva. Pripravili so fotografsko razstavo, jesensko ustvarjalno delavnico in pred-
stavitev starih kmečkih običajev na prostem.

Naslednji dan je poteka-
la ustvarjalna delavnica z iz-
delavo jesenske dekoracije, v 
nedeljo, 4. oktobra, pa se je v 
tamkajšnjem športnem parku 
odvijala še prireditev na pro-
stem s predstavitvijo starih 
kmečkih običajev - opravil, ki 
so jih v dolgih zimskih večerih 
opravljali na podeželju. Angel-
ca Ljubešek je predstavila iz-

delovanje košar in košev, Lojz-
ka Virant je spretno vrtela 
kolovrat, Jože Virant je izdelo-
val omelo iz ličkanja za krušno 
peč, Tine Golob je prikazal po-
tek stopanja prosa, Karlin-
ca Golob je skrbela za praže-
nje ocvirkov, Vera Majcen je 
z različnimi nitkami oblikova-
la novo podobo na prtu, Ma-
rinka Šuštaršič se je lotila ši-

vanja gobelina, Julka Grozde 
je predstavila izdelovanje na-
glavnih svitkov, Mili Majcen 
je postregla s čaji iz zdravilnih 
zelišč, Olga Majcen je obudi-
la izdelovanje predpražnika iz 
ličkanja, rože iz krep papirja 
sta ustvarjali Marija Knez in 
Silva Bregar, Brigita in Janez 
Erpič sta prikazala izdelovanje 
sira, skute …, skupina »babica 
in vnuki« je predstavila plete-
nje nogavic, izdelovanje rož iz 
krep papirja, trganje in lušče-
nje fižola, Žan pa je zaigral tudi 
na frajtonarico, Društvo pode-
želske mladine Tržišče se je za-
bavalo ob igranju stare kmeč-
ke igre »špana«. 

Na prireditvi, ki so jo z nasto-
pi obogatili učenci in učenke 
tamkajšnje osnovne šole, sku-
pina Mlade žurerke ter harmo-
nikar Valentin Knez, je bilo 
mogoče videti tudi nekatere 
kuhinjske pripomočke zavidlji-
ve starosti, ki sta jih prispevala 
Jure in Toni Plantarič. 
 Smilja Radi

Na etnološko obarvani prireditvi Jesen na vasi so prikazova-
li stara kmečka opravila, ki so jih opravljali predvsem v zim-
skem času.

Prvi dve gozdni okni v Sloveniji

Ob vhodu na rudarsko tematsko pot Tk pav v vasi Koludrje pri 
Šentjanžu stoji prvo gozdno okno, drugo je v osrčju gozda, pri 
Črni mlaki, kjer je tudi rastišče šotnega mahu. 

SEVNICA - 3. novembra je pri Planinskem zavetišču Pod Sve-
tim Rokom ob prazniku občine Sevnica potekalo tradicio-
nalno družabno srečanje članic in članov Planinskega dru-
štva Lisca Sevnica.

Na srečanju, ki je privabilo lepo število obiskovalk in obiskovalcev, 
ki so se lahko pogreli ob tabornem ogenju, nazdravili s kozarčkom 
mošta, kuhanim vinom, se posladkali s kostanjem ter drugimi do-
brotami, je bil osrednji gost okoljevarstvenik, ornitolog, profesor 
biologije, zaposlen v Kozjanskem parku, Dušan Klenovšek, ki je 
zbranim predstavil zanimiv svet žuželk, ki živijo v Posavju. Zbra-
ne na dogodku je pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk, za doda-
tno prijetno vzdušje pa so poskrbeli otroci iz Vrtca Ciciban Sev-
nica in sevniška planinska pevska skupina Encijan. 
Ob tej posebni priložnosti so namenu predali tudi lično tlakovan 
prostor pred planinskim zavetiščem, ki je s tem postalo še vablji-
vejše za različna družabna srečanja. Za ureditev prostora je poskr-
bel z mnogimi urami prostovoljnega dela skrbnik zavetišča Janko 
Avguštin, ki skupaj z ženo Darinko z veseljem vodi po različnih 
planinskih poteh in po Sevniški planinski poti vse tiste, ki si želi-
jo del časa preživeti v naravi in v njej doživeti kakšen nepozaben 
trenutek.  S. R., foto: V. Šeško 

KRMELJ - Prireditev »Spomini ne umrejo«, ki je potekala prvo 
soboto v oktobru, je bila uvod v krajevni praznik, ki ga Krmelj-
čanke in Krmeljčani praznujejo 22. oktobra v spomin na čas 2. 
svetovne vojne. Na prireditvi, ki jo je povezovala predsednica KS 
Krmelj Slavica Mirt, so spomine na neizprosen čas druge svetov-
ne vojne skozi različne in zanimive pripovedi obujali: Vida Kri-
žnik, Vinko Zalezina, Milka Senčar, Ivan Repše, Milan Levstik 
in Malči Logar. Osrednje sporočilo prireditve je bilo, da se lah-
ko iz preteklosti in minulih dogodkov marsičesa naučimo, pred-
vsem pa tega, da vojna ne prizanaša nikomur in vedno prizade-
ne mnogo ljudi. V spremljajočem delu kulturnega programa je 
nastopila ženska pevska skupina Lokvanj iz Krmelja.  S. R.

Vsakoletno planinsko srečanje 

Prostor pred sevniškim planinskim zavetiščem so s slavno-
stnim prerezom traku predali v uporabo.

Spomini ne umrejo

S koncem oktobra je usposabljanje v okviru projekta »Podjetno v 
svet podjetništva« na območju Občine Radeče uspešno zaključila 
že druga skupina udeležencencev.

Korenine projekta sicer segajo v julij leta 2013, ko je Vlada Republi-
ke Slovenije sprejela »Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne 
podpore za problemsko območje občin Hrastnik, Radeče in Trbo-
vlje (HRT)«, s katerim se je vlada v sodelovanju z vključenimi obči-
nami pričeli spopadati z visokimi stopnjami brezposelnosti na tem 
t.i. problemskem območju. Vlada je za navedeno območje spreje-
la sedem ukrepov razvojne podpore, znotraj Ukrepa 1 – Program 
spodbujanja konkurenčnosti pa je opredelila tudi instrument Pod-
jetno v svet podjetništva HRT. Gre za instrument, katerega bistvo je 
spodbujanje podjetništva in odpiranje novih delovnih mest v pod-
jetništvu skozi ustrezno usposabljanje, motiviranje in mentoriranje. 

Projekt na območju občine Radeče poteka v okviru Programa spod-
bujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje 
občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013 – 2018, financi-
ra ga Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, izvaja pa ga 
RRA Posavje; na območju občin Hrastnik in Trbovlje pa ga izvaja RCR 
d.o.o. Zasavje. V projekt naj bi bilo na celotnem problemskem ob-
močju skupaj do leta 2018 vključenih 160 oseb, od tega 50 oseb na 
območju občine Radeče.

Namen projekta je podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb s 
stalnim prebivališčem na območju občine Radeče ne glede na sta-
rost in stopnjo izobrazbe, s poslovno idejo in izkazanim interesom 
za razvoj in uresničitev poslovne ideje ter ciljem, da se po zaključku 
programa samozaposlijo, zaposlijo v lastnem podjetju ali zaposlijo 
pri drugem delodajalcu.

Na območju občine Radeče je prva skupina desetih udeležencev z 
usposabljanjem pričela v februarju letošnjega leta, vanjo pa so bili 
vključeni Ksenija Zajec, Branko Kavšek, Klara Kranjec, Zvonko Ivan-
šek, Dragan Babović, Mojca Lavrinc, Maša Hiter,  Jure Istenič, Iva-
na Istenič in Vanja Krajšek Rainer. Skupina je z usposabljanjem za-
ključila v juniju, polovica udeležencev skupine pa se je že zaposlila 
oz. samozaposlila.

Medtem ko je potekalo usposabljanje prve skupine, je potekal tudi 
že nabor udeležencev druge skupine, ki je nato z usposabljanjem 
začela v pričetku julija, vanjo pa so bili vključeni Pia Česnik, Monika 
Rugole Ravnikar, Melanija Istenič, Irena Špilak, Petra Bajc, Metka 
Rozman, Mojca Lazar, Primož Smergut, Jernej Čeh in Tanja Žibret. 
Usposabljanje je potekalo do konca oktobra, eden izmed udeležen-
cev pa je že dobil zaposlitev.

Nov mejnik projekta »
Podjetno v svet podjetništva
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KRŠKO - Krajevna organizacija Rdeče-
ga križa Krško - levi breg je 16. okto-
bra v krškem hotelu pripravila sreča-
nje starejših krajanov, ki so dopolnili 
75 in več let in prebivajo na levem bre-
gu mesta ter po levobrežnih krajih v 
zaledju mesta. Srečanja se jih je udele-
žilo dobrih 100, ob tej priložnosti pa so 
jih pozdravile predsednica KO RK-levi 
breg Marija Kos Vimpolšek, dr. Moj-
ca Novak v imenu Krajevne skupno-
sti mesta Krško, ki je soorganizatorica 
tradicionalne prireditve ter podžupa-
nja občine Ana Somrak. Ob pogosti-

tvi in druženju ter sproščenem klepetu so udeleženci prisluhnili 
tudi kulturnemu programu, ki so ga oblikovale Pevke pod Gor-
janci iz Kostanjevice na Krki, sopranistka Snežka Lopatič in al-
tistka Tonica Jankovič ob spremljavi harmonikarja Adolfa Mo-
škona ter z instrumentalnimi nastopi učenci in učenka Osnovne 
šole Jurija Dalmatina. B. M. 

Srečanje starejših krajanov Vidma

Predsednica KO RK Kr-
ško - levi breg Marija 
Kos Vimpolšek

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 23. oktobra so se v Gostilni Štirica v 
Krškem srečali starejši krajani in krajanke Leskovca pri Krškem. 
Srečanje, katerega se je udeležilo okoli 60 od 175 vabljenih kra-
janov, ki so dopolnili 75 in več let, je organizirala Krajevna or-
ganizacija Rdečega križa Leskovec pri Krškem. V njenem imenu 
je vsem prisotnim zaželela prijetno druženje predsednica tam-
kajšnje organizacije Helena Rogič. Priložnostni kulturni pro-
gram so na letošnjem srečanju pod mentorstvom Manice Ži-
bret izvedli mladi instrumentalisti 8. in 9. razreda OŠ Leskovec 
pri Krškem, in sicer Katja in Primož Volčjak ter Andraž Lo-
gar, s prebiranjem avtorskih pesmi je kulturni program dopolni-
la krajanka Karolina Cizerle, za glasbeno vzdušje po uradnem 
delu pa domača moška zasedba Signali. Na srečanju je Rogiče-
va s simbolnimi darili obdarila tudi najstarejša udeleženca sre-
čanja, in sicer 90-letno Hermino Zupančič in pet let mlajšega 
Radoja Anđelića. B. M.   

Srečanje starejših Leskovčanov

Katja, Andraž in Primož so popestrili srečanje

Srečanje se je pričelo s petjem 
domskega pevskega zbora Ža-
rek, ki ga že vrsto let vodi Bo-
jana Šekoranja. V zboru med 
ostalimi poje tudi Franc Stra-
šek, ki je od nedavnega zelo 
aktiven stanovalec doma, z 
delovno terapevtko Majo Čič 
pa sta spletala besedni most 
med gostoljubnim osebjem, 
stanovalci doma in pestrim 
kulturnim programom, ki ga 
je ob domskem zboru oboga-
tilo Kulturno prosvetno dru-
štvo (KPD) Slovenski dom Za-
greb, katerega član je Strašek. 
Direktorica DUO Impoljca An-
dreja Flajs je dejala, da ima 
Dom upokojencev Brežice že 
36. obletnico, letos pa slavi 
drugo obletnico v novih pro-
storih. Slovenski dom v Zagre-
bu je najstarejši na Hrvaškem, 
saj beleži 86 let obstoja in de-
lovanja. Mešani pevski zbor 
Slovenskega doma je svoj čas 
uspešno vodil Franc Kene, to-
krat pa so pevci razveseljevali 
pod taktirko Ivice Ivanovića, 
z avtorsko recitacijo Klara Žel, 
na ustni harmoniki Marjan 

Gre za drugo kulturno prire-
ditev posavskih upokojencev 
v letošnji jeseni, saj je 44 ro-
kodelk iz društev upokojen-
cev pretekli mesec v sklopu 
Dnevov evropske kulturne de-
diščine v Posavskem muzeju 
Brežice na ogled postavilo tri-
tedensko razstavo vezenin in 
drugih ročnih del, tokrat pa so 
nastopile literarna, glasbene 
in plesne sekcije, ki delujejo 
po društvih. Na odru krškega 
kulturnega doma so se zvrsti-
li: osemčlanska moška zased-
ba Šentjanški jurjevalci, Fol-
klorna skupina DU Brežice, ki 
pleše pod vodstvom Zdravka 
Dušiča že pet let, prav tako pet 
let delujoča mešana glasbena 
zasedba Raški č'bularji, ki de-
lujejo pod okriljem DU Raka, 
Pevska skupina Lokvanj, ki 
vadi pod taktirko Ane Kos pri 

Gradijo mostove med domovi
BREŽICE – V Domu upokojencev Brežice so 13. oktobra pripravili slavnostni uvod v dneve odprtih vrat bre-
žiškega doma, ki so trajali do 30. oktobra. 21. oktobra so pripravili tudi drugi Zlati glas Posavja, festival 
pevskih zborov domov za starejše iz Posavja in Zasavja.

Dirnbek, z igranjem na »fraj-
tonarco« Franc Rop, vložki 
med petjem zbora so bili delo 
Stanke Herak. Zbor vsako leto 
sodeluje na festivalih zborov v 
Stični in Primorska poje. Go-
ste in stanovalce je pozdravi-
la podžupanja Katja Čanžar 
in zaželela, naj bo skupni do-
godek drugačen in vesel, vod-
ja DU Brežice mag. Valentina 
Vuk pa je sporočila, da z roko 
v roki vezejo poti do src ljudi 
in pletejo poti prijateljstva ter 
povabila tudi na razstavo roč-

nodelskih izdelkov domskih 
stanovalk.

DRUGI ZLATI GLAS POSAVJA

21. oktobra pa je v Domu upo-
kojencev Brežice potekal še 
drugi festival pevskih zborov 
domov za starejše iz Posavja in 
Zasavja, t. i. Zlati glas Posavja. 
Skozi pevski program sta vo-
dili Maja Čič in Zofija Kene. 
Uvod v festivalsko raznoliko 
petje so naredili fantje skupi-
ne Deci, zaposleni v DU Šmar-

je pri Jelšah, nato pa so zapeli 
še: Glasbena skupina Nohtšiht 
iz Trbovelj z vodjo Leo Hlebec, 
Zbor Lipa iz Sevnice in vodja 
Darinka Košar, Loški slavčki 
z Loke z vodjo Alenko Kodeh, 
Pevska skupina Zarja z Impolj-
ce, ki jo vodi Gregor Oblak, 
Pevski zbor Žarek DU Breži-
ce pod vodstvom Bojane Še-
koranja pa je sklenil festival, 
sicer pa so pod taktirko Šeko-
ranjeve vsi zbori skupaj zape-
li En hribček bom kupil. Zbore 
je spremljala strokovna komi-
sija v sestavi Franc Kene, Mi-
lan Kšela, Miha Haler, Eliza-
beta in Dragutin Križanić, ki 
je oceno komisije sklenil z mi-
slimi: »Kaj je to pesem? Je ne-
kaj korakov od srca do srca. 
Pesem je ogledalo duše. Je ve-
selje, je pogum, je krasno dari-
lo, pesem naj ostane prijazen 
vsakdan. Le tako, s pesmijo, 
bo človek človeku ostal člo-
vek.« V imenu župana je pev-
ce s čestitkami pozdravila Pa-
tricia Čular.

 Natja Jenko Sunčič

Zbor Lipa iz Sevnice

Vesela jesen posavskih upokojencev
KRŠKO - 15. oktobra so se v KD Krško posavski upokojenci zbrali na prireditvi Vesela jesen, ki jo je organi-
zirala Pokrajinska zveza DU Posavje, v imenu katere je obiskovalce pozdravil Jožef Žnidarič, dobrodošlico 
pa sta jim namenila tudi Tone Kotar iz ZDUS in Snežana Resman v imenu gostitelja - DU Krško. 

DU Krmelj že 12 let, Folklorna 
skupina Spomin iz DU Sevnica, 
s skečem Ukinitev pokojnin, ki 
ga je napisal literarni ustvarja-
lec Rudi Mlinar, literarna sek-
cija DU Brežice, plesna zased-
ba DU Tržišče Mlade žurerke, 
ki je lep primer, kakor je deja-
la povezovalka programa Vid-
ka Kuselj, medgeneracijskega 
sodelovanja, ter MePZ DU Se-
novo, katerega vodenje je pred 
letom in pol prevzel Tone Go-
renc. Z novim pevovodjo se je 
zbor tako številčno okrepil kot 
dosegel tudi velik napredek v  
kvaliteti zborovskega petja. V 
mesecu maju je v konkurenci 
osmih zborov upokojencev iz 
območja zasavsko-posavskih 
občin zmagal na 17. reviji zbo-
rov, v nadaljevanju pa kot re-
gionalni zmagovalec 30. sep-
tembra v Cankarjevem domu 

nastopil na koncertu v sklopu 
15. Festivala za tretje življenj-
sko obdobje, kjer se je, kot je 
na prireditvi poudaril Kotar, 
ki vodi komisijo za kulturo pri 
ZDUS, izkazal za eno najboljših 
zborovskih zasedb, ki delujejo 
pri DU v slovenskem prostoru. 

Sicer pa je prireditev Vesela je-
sen potekala z veliko simboli-
ke, nastopajoči in obiskovalci, 
ki so prve nagradili z bučnimi 
aplavzi, pa so dokazali, da so 
tudi upokojenci pravi ambasa-
dorji kulture. 
 Bojana Mavsar

Senovski zbor med nastopom

TECHNOLOGY TO ENJOY

Povprečna poraba goriva 6 – 3,6 l/100 km, povprečne emisije CO 2  139 - 93 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6. Emisije 
NOx: 0,1584 - 0,0088 g/km. Emisije trdih delcev: 0,0658 – 0,00000 g/km. Število delcev: 17,3 x 10¹¹ - 0,139 x 
10¹¹. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM2,5  ter dušikovih 
oksidov. *Akcijska maloprodajna cena z vključenim DDV velja za  SEAT Ibiza SC Loco (osnovna barva) ob hkratnem 
�nanciranju in zavarovanju preko skupine Porsche Finance Group Slovenia. **Permanentno Porsche Kasko 
zavarovanje pri Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, če bo zavarovanje v veljavi vsaj 2 leti. Premija 
je navedena s 6,5% DPZP, DDV ni obračunan v skladu s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV -1. Več o pogojih na 
porscheleasing.si. Akcija traja od 24. 8. do 30. 11. 2015. Slika je simbolična.

KASKO za  
1€/mesec **

NORA
PRILOŽNOST!

NOVA SEAT IBIZA LOCO  
že za 8.999 EUR*

Avto Slak

www.avtoslak.si
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KRŠKO - Iz krške izpostave AJPES so sporočili, da lahko od avgu-
sta dalje vsakdo v Poslovnem registru Slovenije (ePRS) brezplač-
no in enostavno ugotovi, ali je določena pravna ali fizična ose-
ba ustanovitelj ali družbenik oziroma zastopnik ali član organa 
nadzora v poslovnem subjektu in v katerem poslovnem subjek-
tu nastopa v tej vlogi. Iskanje je omogočeno po kombinacijah po-
datkov: po imenu, priimku in davčni številki; imenu, priimku in 
EMŠO; imenu, priimku in naslovu fizične osebe; ter po firmi ali 
matični ali davčni številki za pravne osebe.

RADEČE - V družbi Emkaan Investments iz Dubaja, ki je od konca 
januarja 2014 lastnik družbe Radeče papir nova in njene hčerin-
ske firme Muflon, so zamenjali direktorja oziroma dosedanjega 
zakonitega zastopnika obeh družb Igorja Rakušo. Kot so sporo-
čili 3. novembra, so za novega direktorja imenovali Abdula Az-
iza Al Sidaisa, ki bo družbi zastopal samostojno.  B. M. 

Iskanje v Poslovnem registru

Dubajci zamenjali Rakušo

Vsa živa bitja na Zemlji so od nekdaj izpostavljena naravne-
mu sevanju radioaktivnih snovi, ki mu rečemo tudi ionizirajo-
če sevanje ali preprosto kar sevanje. Sevanje prihaja iz veso-
lja v obliki kozmičnih žarkov in iz zemeljske skorje, iz kamnin, 
v katerih so prisotne radioaktivne snovi. Iz zemlje zaradi radi-
oaktivnega razpada urana izhaja radioaktivni plin radon, ki se 
lahko ponekod kopiči tudi v stavbah. Zato življenje v zgradbi 
s povprečno koncentracijo radona v Sloveniji prispeva letno 
dozo 1,2 mSv. To je približno polovica povprečne skupne na-
ravne letne doze sevanja, ki mu je izpostavljen vsak prebiva-
lec Zemlje in znaša 2,4 mSv.

Poleg naravnih virov pa v približno zadnjih sto letih (od odkri-
tja radioaktivnih izotopov in radioaktivnosti) na človeka vpliva-
jo tudi umetni viri sevanja. Največji delež sevanja, ki ga prej-
memo iz umetnih virov, predstavlja sevanje iz diagnostičnih ali 
terapevtskih postopkov v medicini.

Slikanje z rentgenskimi žarki in CT – računalniško tomografijo, 
zdravljenje raka z obsevanjem ter diagnostično slikanje z radio
izotopi so storitve sodobne medicine, ki rešujejo življenja. Pri 
njihovi uporabi sicer prejmemo določene doze sevanja (CT pr-
snega koža – 7 mSv, rentgensko slikanje zob – do 0,03 mSv), a 
koristi odtehtajo tveganja.

Primeri enkratnih in letnih doz iz naravnih in umetnih virov se-
vanja v našem vsakodnevnem življenju nam kažejo, da je se-
vanje povsod okoli nas. Pri koristni uporabi jedrske energije 
in sevanja v energetiki, medicini, raziskavah in industriji pa na-
stajajo radioaktivni odpadki, za katere moramo poskrbeti. To je 
naloga, ki jo strokovno in odgovorno opravlja ARAO.

Ionizirajoče sevanje 
v vsakdanjem življenju

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

POSAVJE – 26. novembra bo po vsej Sloveniji potekal Dan odprtih 
vrat slovenskega gospodarstva, pobudnik katerega je Gospodar-
ska zbornica Slovenije. Gre za enodnevni dogodek, ko slovenska 
podjetja odprejo svoja vrata in obiskovalcem predstavijo delov-
ne procese, naravo in pogoje dela v realnem okolju. Projektu se 
kot partnerja pridružujeta Zavod RS za zaposlovanje ter Zavod 
RS za šolstvo, dogodek pa je namenjen šolski mladini in staršem. 
Ob 16. uri bodo za šolsko mladino in njihove starše vrata odprla 
naslednja podjetja v Posavju: VCT Ramovš – Peklar d.o.o., PE Vrt-
narstvo; Kruhek Sevnica d.o.o.; Javno podjetje Komunala Brežice, 
d.o.o.; Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica; Kostak d.d.; Rekla-
me Žarn; Metalika d.o.o.; Termoglas d.o.o.; Tips d.o.o.; Termoelek-
trarna Brestanica d.o.o.; Numip inženiring, montaža, vzdrževanje 
in proizvodnja d.o.o., PE Krško; VCT Ramovš – Peklar d.o.o., PE 
Cvetličarna "Silva"; Resistec UPR d.o.o. & co. k.d.; Metaltec d.o.o.; 
Inplet pletiva d.o.o.; Athos elektrosistemi d.o.o.; Terme Paradiso; 
Q Techna d.o.o., Podružnica Krško; Elmont d.o.o. Krško; Vrata Der-
žič – Rudolf Deržič, s. p.; Siliko d.o.o. PE Sevnica; Splavar Brežice 
d.o.o.; Snedim, d.o.o.; Kmečka zadruga Sevnica; Avtoline d.o.o. in 
Vipap Videm Krško, proizvodnja papirja in vlaknin d.d.. Več in-
formacij najdete tudi na www.danzakariero.si, šolajoči pa naj bi 
bili obveščeni tudi preko šol. M. M.

Dan odprtih vrat gospodarstva

Sistemske storitve so pomemb-
ne za elektroenergetski sistem, 
saj zagotavljajo varno in nepre-
kinjeno obratovanje sistema in 
oskrbe, predvsem v primerih 
nepričakovanega izpada posa-
mezne elektrarne ali v prime-
rih neravnovesja med porabo 
in proizvodnjo električne ener-
gije. Sistemske storitve regula-
cije frekvence in moči (sekun-
darna in primarna regulacija) 
so namenjene zagotavljanju 
ravnotežja med proizvodnjo in 
porabo električne energije, ki 
mora biti v vsakem trenutku iz-
ravnana, tudi v primerih izpada 
večje proizvodne enote ali ve-
čjega porabnika. 

V primarni regulaciji frekvence 
sodelujejo vse elektrarne, ki so 
priključene na prenosno omrežje, sekundarno pa le proizvodne 
enote z ustrezno opremo za avtomatsko spreminjanje moči. An-
gažiranje terciarne regulacije nastopi v primeru izpada delujočih 
proizvodnih enot in v situaciji, ko objekti sekundarne regulacije 
obratujejo na meji svojega regulacijskega območja. 

Termoelektrarna Brestanica se lahko s hitrim zagonom plinskih 
agregatov vključi v zagotavljanje te storitve, saj v terciarni regula-
ciji sodelujejo samo agregati, ki se lahko najkasneje v 15 minutah 
sinhronizirajo z omrežjem in v tem času tudi dosežejo polno moč. 

Načrtovana izgradnja nado-
mestnega plinskega agregata 
je razvojni načrt elektrarne, s 
katerim želi tudi v prihodnje za-
gotavljati visoko raven sistem-
skih storitev terciarne regula-
cije in zagona brez zunanjega 
napajanja ter si s tem utrditi 
svojo vlogo v slovenskem ele-
ktroenergetskem sistemu. Po-
leg izboljšanja izkoristkov obra-
tovanja plinskih agregatov je bil 
pomemben vidik pri načrtova-
nju izgradnje nadomestnega 
plinskega agregata tudi pove-
čanje okoljske sprejemljivosti, 
saj morajo novi agregati ustre-
zati najsodobnejšim standar-
dom BAT tehnologij (Best Avai-
lable Technology). 

BAT tehnologije uvajajo najviš-
je standarde pri varovanju okolja, hkrati pa dosegajo boljše teh-
nične izkoristke pri samem obratovanju ter tako prispevajo k eko-
nomski učinkovitosti objekta. Današnji koncept BAT tehnologij 
temelji na standardih evropske direktive o industrijskih emisijah 
(Industrial Emmisions Directive) iz leta 2010 in se nanaša na vse 
vidike vplivov na okolje. Standardi omenjene direktive predpisu-
jejo mejne vrednosti izpustov emisij, predpisujejo pa tudi zave-
zujoče kriterije in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja. Visoki 
standardi so delno že preneseni v slovenski pravni red, zato jih je 
Termoelektrarna Brestanica pri načrtovanju nadomestnega plin-
skega agregata v celoti upoštevala.

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

Načrtovana izgradnja nadomestnega plinskega agregata je ra-
zvojni načrt elektrarne, s katerim želi tudi v prihodnje zagotavlja-
ti visoko raven sistemskih storitev. 
(Foto: Boštjan Colarič)

Z razvojem do večje 
zanesljivosti sistemskih storitev
Termoelektrarna Brestanica se je s tehnološkimi nadgradnjami in posodobitvami objektov skozi desetletja delovanja razvila v za-
nesljivega ponudnika sistemskih storitev, ki ima pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti oskrbe z električno energijo v Slo-
veniji. Zanesljivost in hitra odzivnost plinskih agregatov Termoelektrarni Brestanica omogočata izvajanje storitev terciarne regu-
lacije frekvence ter storitve zagona agregatov brez zunanjega napajanja z otočnim obratovanjem napajanja Posavja, Dolenjske in 
Zasavja. Poleg tega pa lahko elektrarna izvaja tudi otočno obratovanje z Nuklearno elektrarno Krško. 



Posavski obzornik - leto XIX, številka 23, četrtek, 12. 11. 2015 11GOSPODARSTVO

PROIZVODNJA – OKTOBER 2015

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 222 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 ZP 0 - 111 300 1 100 0 0

PB4 KOEL 2 - 98 400 3 100 0 2

PB5 KOEL 3 - 106 400 8 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 IN 

PB5
1.111.606 20 12

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Evropski teden gozdov, ki je 
letos potekal med 2. in 6. no-
vembrom, je namenjen oza-
veščanju javnosti o pomenu 
gozdov v Evropi in o nujno-
sti sonaravnega, trajnostnega 
in mnogonamenskega gospo-
darjenja z njimi. Letošnji iz-
bor najbolj skrbnih lastnikov 
gozdov v Sloveniji je bil že se-
demnajsti po vrsti, saj prire-
ditev poteka od leta 1999 da-
lje. Namen izbora je promocija 
dobrega gospodarjenja v za-
sebnih gozdovih in tesnega 
sodelovanja lastnikov gozdov 
z javno gozdarsko službo. Prav 
to sodelovanje je ključni po-
goj za uresničevanje sonarav-
nega gospodarjenja z gozdovi 
in realizacijo načrtovanih del v 
gozdovih. Gozdov v zasebni la-
sti je v Sloveniji kar tri četrti-
ne, več kot 460.000 Slovencev 
je lastnikov gozda, povpreč-
na zasebna gozdna posest pa 
je zelo razdrobljena, kar zelo 
otežuje dobro in učinkovito 

Jamniku gozdarsko priznanje
KOČNO - Ob evropskem tednu gozdov je Zavod za gozdove Slovenije 5. novembra na Pristavi ob gradu Sne-
žnik v občini Loška dolina podelil priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov za leto 2015. V okviru ob-
močne enote Brežice ga je prejel Vid Jamnik iz vasi Kočno pri Krškem. 

delo z gozdom. Prejemniki pri-
znanj so ambasadorji dobrega 
gospodarjenja z gozdom: izka-
zujejo tesno življenjsko pove-
zanost z gozdom, zagotavljajo 
strokovno izvedbo del v goz-
du, spoštujejo večnamensko 
vlogo gozdov, si prizadevajo za 
varno delo v gozdu, skrbijo za 
ustrezno varnostno opremo 

pri delu in se nenehno doda-
tno usposabljajo. Med letošnji-
mi prejemniki priznanj so tudi 
tri skupine solastnikov gozda, 
ki dokazujejo, da je ključ do 
uspešnega in učinkovitega go-
spodarjenja z gozdom tudi so-
delovanje in medsebojno po-
vezovanje.
 

Letošnja podelitev priznanj je 
potekala v osrčju notranjskih 
gozdov, ki so zaradi posledic 
lanskega žledoloma in leto-
šnjega napada podlubnikov še 
posebej ogroženi. Žled iz febru-
arja 2014 pomeni za slovenske 
gozdove največjo naravno ka-
tastrofo po drugi svetovni voj-
ni, ki se ji je v letošnjem letu 
pridružila še izredna namnoži-
tev podlubnikov.  Priznanje za 
najbolj skrbnega lastnika goz-
da v letu 2015 na območni eno-
ti Brežice je prejel Vid Jamnik 
iz vasi Kočno pri Krškem, kjer 
skupaj z ženo, otroki in vnuki 
skrbi za domačijo, ki obsega 18 
ha, od tega je polovica gozda. 
Poleg gozdarstva se na kmeti-
ji ukvarjajo še s kmetijstvom. 
Kot lastniku mu je najbolj všeč 
pogled na lep, zdrav in urejen 
gozd. Ko se sprehaja po goz-
du, rad razmišlja, kaj je v goz-
du še treba storiti, katero drevo 
bi bilo potrebno še sprostiti ali 
opraviti nego. Sečnjo, spravilo 
ter tudi negovalna dela opra-
vi sam in to zelo kakovostno. 
Z javno gozdarsko službo oz. 
s svojim revirnim gozdarjem 
Francijem Žibertom zelo do-
bro sodeluje in ga vedno zani-
majo ideje in nasveti, ki jih dobi 
od Zavoda za gozdove. 
 P. P./vir: 
 Zavod za gozdove Slovenije

Vid Jamnik (desno) z revirnim gozdarjem Francijem Žiber-
tom (foto: Jože Prah)

DAN ODPRTIH VRAT ARAO
ARAO j.g.z. (Agencija za radioaktivne odpadke), Celovška 182, Ljubljana, vabi na dan odprtih vrat,

ki bo
v nedeljo, 15. novembra 2015, od 10.00 do 16.00 ure

v Infocentru in Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov Brinje 40, Dol pri Ljubljani.

Program: 
• ob 10.00 uri: Predstavitev rezultatov in načrtov ARAO; dr. Tomaž Žagar, direktor 
• ob 10.30 uri: Predavanje Radon v našem okolju; dr. Tomaž Šutej, Uprava RS za varstvo pred 

sevanji
• ob 11.00 ter ponovitve ob 12.00 in 14.00 uri: predavanje Kaj je radioaktivnost? s poskusi z viri 

sevanja; Radko Istenič, IJS
• ob 11.00 in nato z začetkom ob vsaki polni uri ogled Centralnega skladišča radioaktivnih 

odpadkov (začetek zadnjega ogleda ob 15.00)
• ob 13.00 in 15.00 uri voden ogled razstave o ravnanju z radioaktivnimi odpadki, sicer pa od 

10.00 do 16.00 ure prost ogled razstave

Dodatne informacije vsak delovni dan na tel.: 01/ 236 32 35. 
www.arao.si

Poslovna enota BREŽICE • Cesta prvih borcev 21 • T: 07 62 02 571

info@lon.si
www.lon.si

Odločite se za Hranilnico LON

POTROŠNIŠKI KREDITI

PLAČILO PROVIZIJE POLOŽNIC

Znižali smo fiksne obrestne mere 
in naredili potrošniške kredite še ugodnejše.

Izkoristite ugodnejši kredit 
in si za manj denarja privoščite več.

• BREZPLAČNO za vse upokojence*

• BREZPLAČNO za položnice 
Komunale Brežice

* Upokojenci morajo imeti srebrni paketni račun.
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RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOVO

KS Senovo objavlja javni razpis za podelitev priznanj KS Senovo, 
ki bodo podeljena na osrednji prireditvi v počastitev krajevnega 
praznika v februarju 2016. Kandidate za prejemnike priznanj 
lahko predlagajo krajani, svet krajevne skupnosti, podjetja, 
društva, zavodi, politične stranke ter druge organizacije in 
skupnosti.

Predlog za priznanje krajevne skupnosti mora vsebovati: 
podatke o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, 
podatke o predlaganem prejemniku priznanja (ime in priimek 
ter naslov stalnega prebivališča) in obrazložitev k predlogu.

Na osnovi razpisa bo Svet KS Senovo podelil največ: en naziv 
častnega krajana KS Senovo, dve priznanji z velikim znakom 
KS Senovo, tri priznanja z znakom KS Senovo in štiri priznanja 
KS Senovo.

V postopku za podelitev priznanj bodo upoštevani predlogi, 
prejeti na naslov KS Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo do 
ponedeljka, 11. januarja 2016, do 12. ure.

Dodatne informacije: Silvia Ivačič, strokovna sodelavka za KS, 
tel. št. 031324480 oz. el. naslov silvia.ivacic@krsko.si. Razpis 
je v celoti objavljen na spletni strani Občine Krško.

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

Program za november

Usposabljanje za mladinsko delo:
DELO Z OTROKI
Vabljeni na usposabljanje, kjer bo dolgoletna 
prostovoljka in zaposlena v Mladinskem centru 
Krško, Barbara Masnik, delila svoje izkušnje pri 
delu z otroki. Po študiju na Pedagoški fakulteti jo 
je pot zanesla v Mladinski center Krško, kjer je kot 
prostovoljka pričela delati z otroki in mladostniki 
v sklopu mladinskih delavnic, pri programu  Nam 
se rola brez drog in alkohola, dnevih poklicev, 
sobotnih šolah, taboru poklicev in tudi na 
Mladinski točki Podbočje. Vsi, ki bi se radi podali v 
svet dela z otroki, vljudno vabljeni. 

Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si
Torek, 17.11.2015, ob 16.00, MC Krško

Sobota, 14.11.2015, ob 10.00
MC DIRENDAJ

Nedelja, 22.11.2015 – Torek, 24.11.2015, ob 8.00
TABOR POKLICEV

Četrtek, 26.11.2015 – Sobota, 28.11.2015, ob 8.00
TABOR POKLICEV

Petek, 27.11.2015, ob 22.00
KONCERT SKUPINE AVTOMOBILI

Vsi ponedeljki in četrtki ob 17.00
TURNIR V NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda ob 20.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

Sobota, 12.12.2015, od 10.00 do 14.00
Delavnica MOJA NOVA TORBA

Četrtek, 12.11.2015, ob 15.00
UČENJE V DVOJE JE LAHKO ZABAVNO

Petek, 13.11.2015, ob 17.00
MALE SIVE CELICE

Sobota, 14.11.2015, ob 9.00
POHOD

Četrtek, 19.11.2015, ob 15.00
IGRE NA PROSTEM

MT Senovo

IZDELAVA ADVENTNEGA VENČKA
Bliža se praznični december, zato je čas za adventne venčke, 
ki bodo popestrili vaše domove. Izdelovali jih bomo na 
Mladinski točki Senovo. Prisrčno vabljeni!

Četrtek, 26.11.2015, ob 15.00, MT Senovo

Sobota, 21.11.2015, ob 21.00, MC Krško

ALKOMOB + URBAN CLICK TROJKA & SEZONA LOVA REUNION

KRŠKO - Potem ko je Občina Krško v sklopu četrte faze rekon-
strukcije videmske tržnice v okviru projekta Posavska špajza v 
začetku novembra z montažnimi in steklenimi pregradami zapr-
la zgornjo etažo tržnice na Vidmu, da bodo v prihodnje prostori 
tržnice v vseh letnih časih prijazni tako ponudnikom in proda-
jalcem domačih prehrambenih in rokodelskih izdelkov kot po-
trošnikom, je 7. novembra v sodelovanju z družbama Agro Po-
savje in Kostak Krško organizirala tudi času primeren Martinov 
sejem. Na njem so na dobrih 250 m2 obnovljenih površin dejav-
nosti predstavile in tržile proizvode kmetije z domačimi izdelki, 
ekološke kmetije z območja Posavja ter sosednjih občin in re-
gij, vinogradniški društvi Sremič in Raka, Sadjarsko društvo Ar-
tiče, Društvo kmetic Krško, pa Gobarsko društvo Kozjansko iz 
Kozjega, s sladko ponudbo Kavarna in slaščičarna z Gradu Raj-
henburg, s kuhinjo na prostem Gostilna Kunst, med drugim pa 
so zanimiv program pripravili tudi učenci OŠ Jožeta Gorjupa iz 
Kostanjevice na Krki, ki so na stojnici predstavili kostanjeviško 
pravljično pot oziroma evropski projekt Pot čestitk, v katerem 
je šola sodelovala kot partner, malčki iz leskovške enote Vrtca 
Vila pa so na ogled postavili likovna dela, na katerih so predsta-
vili različna jesenska opravila. B. Mavsar 

BIZELJSKO - 7. oktobra se je s tradicionalnim martinova-
njem začel letošnji Martinov teden na Bizeljskem. Društvo 
vinogradnikov (DV) Bizeljsko je poleg krsta mošta razgla-
silo tudi 2. vinsko kraljico Bizeljskega. Doroteja Šekoranja 
je krono predala Lei Berkovič.

Kot je za naš časopis izjavil predsednik DV Bizeljsko Blaž Za-
gmajster, so že lani naredili premik, ko so s povezovanjem več 
društev obudili Martinovo veselico, letos pa so šli še korak dlje, 
saj želijo dokazati, da martinovanje nista samo veselica in popi-
vanje, ampak ima tudi kulturni predznak. Med dvema kandidat-
kama za 2. vinsko kraljico Bizeljskega so izbrali 24-letno Leo 
Berkovič iz Orešja na Bizeljskem, ki bo v svojem mandatu vozi-
la tudi avto z napisom vinska kraljica 2016. Njeno poslanstvo je 
promocija Bizeljskega, bizeljskih vin in kulture pitja. Zagmajster, 
ki bizeljskemu društvu vinogradnikov, ki ima 80 članov, predse-
duje tretje leto, je še dodal, da so bili s 1. vinsko kraljico Doro-
tejo Šekoranja zelo zadovoljni, saj je bila zelo dejavna in priso-
tna povsod po Sloveniji. Martinovanje so popestrili člani Društva 
pihalne godbe Orlica iz Bistrice ob Sotli, harmonikarji Boštjana 
Povšeta, Ljudski pevci Bizeljsko in ansambel Hervol.
V projekt Martinovega tedna na Bizeljskem so vključena še osta-
la domača društva. Športno društvo Bizeljsko je dva dni po mar-
tinovanju organiziralo mini nogometni turnir za otroke, včeraj, 
na martinovo, so imeli na Bizeljskem krajevni praznik, zato so ob 
tej priložnosti v sodelovanju s Turističnim društvom Bizeljsko in 
Krajevno skupnostjo Bizeljsko organizirali Martinov sejem s kul-
turnim programom, jutri pa se bo celotedensko dogajanje zaklju-
čilo s Petkovo pumpo in ansamblom Potep. R. Retelj

Martinov sejem na obnovljeni 
videmski tržnici

Ker zgornja etaža tržnice ni več na prepihu, je postala prije-
ten prostor ne le za prodajo in nakup, temveč tudi za prilo-
žnostna srečevanja in druženja.

Krono zdaj nosi Lea Berkovič 

Predsednik DV Bizeljsko Blaž Zagmajster in 2. vinska kralji-
ca Lea Berkovič ob kraljičinem avtomobilu (foto: L. Babič)

BOŠTANJ, BREŽICE - V dvorani TVD Partizan v Boštanju potekajo vsak po-
nedeljek v novembru ob 17. uri predavanja Društva za biološko-dinamič-
no gospodarjenje Ajda Posavje. 16. novembra bo Rajko Škarič predaval 
o odnosih v družini, 23. novembra Marija Kočevar o zdravilni moči za-
čimb, 30. novembra pa dr. Maja Kolar o biodinamičnem projektu Sekem 
v Egiptu. V Mestni hiši Brežice pa vsako sredo ob 17. uri potekajo preda-
vanja  Združenja za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele kra-
jine. 18. novembra bo Sanja Lončar predavala o začimbah, 25. novembra 
pa dr. Matjaž Turinek o priložnostih za majhne ekološke kmetije.  P. P.

Novembrska predavanja
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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 psič-
ka, stara do 1 leta, večje rasti, s 
kratko črnorjavo 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.

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

LAN (15362B) 
Lan je prikupen in igriv psi-
ček, star približno 2 meseca, si-
vo-rjave barve, s srednje dol-
go dlako. Je pravi buhtelček, ki 
rad nagaja svojima sestricama. 
Išče ljubezniv dom z odgovorni-
mi lastniki.

BIZELJSKO – V mesecu novembru se je zaključila modernizacija ce-
ste na Vrhovnicah nad Bizeljskim, kjer je urejeno asfaltirano ce-
stišče nadomestilo dotrajan makadamski kolovoz. Z investicijo v 
vrednosti 60.000 evrov je Občina Brežice pomembno izboljšala 
prometno povezavo za prebivalce Vrhovnic in poskrbela za večjo 
varnost v prometu. 

Modernizirana cesta v dolžini 820 m in širini 3 m z urejenim odvo-
dnjavanjem predstavlja izboljšano dostopnost tako za prebivalce Vr-
hovnic kot za obiskovalce kmetij. Dela ureditve ceste je izvedlo na 
javnem razpisu izbrano podjetje Babič David s.p., investicija se je pri-
čela izvajati v l. 2014, zaključila pa se je novembra 2015. S krajšo slo-
vesnostjo so krajani novo pridobitev tudi uradno predali v namen.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO,
VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

PRIPOROČILA ZA IMETNIKE ŽIVALI 
Živali na območjih, kjer se ali so se zadrževali migranti, so lahko 
izpostavljene povzročiteljem bolezni, ki bi se lahko prenesli z ljudi 
na živali. Zlasti to velja za živali na pašnikih ter živali, ki se krmijo 
s krmo s teh območij (travniki in polja).

Priporočila:
1. Na vhodih v hleve naj bodo nameščene razkuževalne bariere.
2. Pred vstopom v hlev se preobujte ali pa si nadenite obujke za 

enkratno uporabo, ki jih po uporabi odvrzite v smeti.
3. Temeljito si umivajte roke.
4. Svojim živalim redno dajajte sredstva za zatiranje zajedavcev.
5. Redno preverjajte in vzdržujte napajališča na pašnikih.
6. Svoje pse, mačke in perutnino poskusite zadržati na dvorišču.
7. Na pašnikih, kjer so se zadrževali migranti, začasno ne pasite 

živali.
8. Bodite pozorni na pojav kakršnih koli znakov bolezni pri 

živalih in to nemudoma sporočite svojemu veterinarju.

V primeru, da se v neposredni bližini vaših bivališč (na dvorišču, 
vrtu, pred vhodom) nahajajo odpadki, ki so ostali za migranti, pri 
njihovem odstranjevanju upoštevajte priporočila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje.

Nova cesta na Vrhovnicah izboljšala dostopnost

Spoštovane kmetice in kmetje! 
Občina Brežice se zaveda močnega pomena kmetijstva pri razvoju 
gospodarstva in pri ohranjanju podeželja, zato želi z organizacijo 2. 

kmetijskega foruma zainteresiranim na enem mestu podati strokovne 
informacije s trenutno najbolj aktualnih področij in ustvariti spodbuden 

prostor za nadaljnje povezovanje ter sodelovanje. 

Vljudno vas vabimo na 2. KMETIJSKI FORUM, ki bo v četrtek, 19. 
novembra 2015, s pričetkom ob 17.30, v večnamenski dvorani 

Mladinskega centra Brežice, Gubčeva 10a, Brežice.

Uvodni nagovor
Ivan Molan, župan občine Brežice

registracija dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
UE Brežice: Ana Klemenčič

Zaposlovanje delovne sile ob seZonskih opravilih 
na kmetiji na osnovi vrednotnic 

UE Brežice: Alison Teodorovič

primer dobre prakse
Turistična kmetija PRI MARTINOVIH

predstavitev pomanjkljivosti in neskladij Z 
Zakonodajo pri inšpekcijskih nadZorih na kmetijah 

Z dopolnilno dejavnostjo
Kmetijski inšpektorat RS: Bojan Jevševar

 pomembnost Zgodb v promociji tUriZma
doc. dr. Maja Turnšek Hančič

Vljudno vabljeni!
Občina Brežice

2. kmetijski forum

Vabilo

program forUma

Po zaključku predstavitev tem, sledi družabno srečanje ob pogostitvi.

ponovno vabi 
od decembra naprej

predstava vsak petek in soboto 

ino 

James Bond – Spectre 
Hotel Transilvanija 2

Igre lakote: Upor, 2. del
VOJNA ZVEZD
MALI PRINC

Ups! Noe je odšel ...

Otvoritev v petek, 4. 12. 2015 
ob 19. uri v druzbi filmske ekipe in filma 

Šiška Deluxe.

December predstavlja:

v

Moderniziran odsek ceste 

Zbrani na otvoritvi ceste 
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Občina Krško je 5. novembra na  slovesni prireditvi ob odprtju 46. 
sejma Naravazdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v 
okviru vseslovenskega natečaja Planetu zemlja prijazna občina 2015 
prejela priznanje društva Planet Zemlja za odgovorno prizadevanje 
na področju varovanja naravnih danosti, ustvarjanja boljše kakovo-
sti bivanja občank in občanov ter dobro informiranje o pravilnem 
odnosu do okolja za te in prihodnje generacije. Komisija letošnjega 
natečaja je izbrala občine, ki so s svojim delovanjem na področju va-
rovanja gozdov, lokalne samooskrbe, onesnaževanja s hrupom, traj-
nostnega turizma, sejemske dejavnosti, ravnanja z odpadki, energe-
tike, varstva narave, varnosti na igriščih in okoljskega komuniciranja, 
zaslužili najvišje ocene. Poleg občine Krško so si priznanja prislužile 
tudi občine Črna na Koroškem, Medvode, Dobrovnik, Starše in Ra-
dovljica, naziv Planetu Zemlja prijazna občina pa so prejele občine 
Razkrižje, Vodice, Zreče, Žalec in Ljubljana.Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor v sodelo-

vanju z Inštitutom za vode Republike Slovenije v letu 2015 kot 
del aktivnosti za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih 
pomembnega vpliva poplav v Sloveniji organizira serijo ozave-
ščevalnih dogodkov

Kako živeti s poplavami?
Ker so območja pomembnega vpliva poplav prepoznana tudi v 
občinah Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki, v vašem okolju 
organiziramo ozaveščevalni dogodek, ki bo 

v četrtek, 19. novembra 2015, ob 18. uri
v sejni sobi A Občine Krško, 

Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

Na dogodku bo Inštitut za vode Republike Slovenije skupaj z go-
sti iz Agencije Republike Slovenije za okolje in Uprave za zaščito 
in reševanje Republike Slovenije predstavil aktivnosti Republi-
ke Slovenije na področju zmanjševanja poplavne ogroženosti, 
poplavnih evidenc in informacijskih sistemov, napovedovanja 
hidroloških razmer in osnove samozaščitnega ravnanja v pri-
meru poplav.

Na dogodek so vabljeni prebivalci in predstavniki občin Krško, 
Brežice in Kostanjevica na Krki, predstavniki lokalnih gospodar-
skih družb, komunalnih podjetij, IPPC in Seveso zavezancev, var-
stva narave in varstva kulturne dediščine. Z nacionalne, regio-
nalne in lokalne ravni pa so na dogodek vabljeni še predstavniki 
Agencije Republike Slovenije za okolje, Uprave Republike Slo-
venije za zaščito in reševanje, Civilne zaščite ter prostovoljnih 
in poklicnih gasilcev.

Vljudno vabljeni na dogodek!

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Krški svetniki sprejeli spremembe 
proračuna za leti 2015 in 2016
Svetnice in svetniki Občinskega sveta občine Krško so na 10. redni seji 5. novembra sprejeli spremembe proračuna za 
letošnje in prihodnje leto.

Kot je pojasnil župan občine Kr-
ško mag. Miran Stanko, je spre-
memba proračuna za leto 2015 
predlagana zaradi zmanjšanja 
transfernih prihodkov v višini 
2,9 milijona evrov, in sicer v naj-
večji meri z naslova protokola z 
Agencijo za radioaktivne odpad-
ke v višini 2,4 milijona evrov. S 
spremembo prihodki proračuna 
Občine Krško za leto 2015 znaša-
jo 34,8 milijona evrov, kar je 2,3 
milijona evrov manj, kot je bilo 
načrtovano v veljavnem prora-
čunu oz. se je načrtovani obseg 
prihodkov znižal za 6, 3 %. Načr-
tovani odhodki so glede na ve-
ljavni proračun nižji za 7 % ali za 
2,6 milijona evrov in po rebalan-
su znašajo 35 milijonov evrov.

Izvajanje nekaterih projektov 
se je podaljšalo v leto 2016, 
gre predvsem za projekte, kot 
so cesta Zdole, obnova stadi-
ona Matije Gubca, pločniki na 
Senovem, knjižnica Krško, mo-
dernizacija cest, infrastruktu-
ra ob HE Krško, izvajanje agro 

operacij Veliki Podlog in Pijav-
ško polju, pokopališče Brestani-
ca, parkirišče na Dalmatinovi v 
Krškem, Kulturni dom Krško, … 
S spremembo proračuna predla-
gani prihodki proračuna Občine 
Krško za leto 2016 znašajo 34,1 
milijona evrov, kar je 2,1 milijo-
na evrov več, kot je bilo načr-
tovano v sprejetem proračunu. 
Tako se je v primerjavi s spreje-
tim proračunom načrtovani ob-
seg prihodkov povečal za 6,6 %. 
Na odhodkovni strani so načr-
tovani odhodki glede na spre-
jeti proračun višji za 7 % ali 2,2 
milijona evrov. Investicijski pro-
jekti, ki niso bili v celoti izvedeni 
v letu 2015, se bodo nadaljevali 
v naslednjem letu.

SPREMEMBE OSNUTKA 
ODLOKA O NADOMESTILU 
ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA
Med drugim so svetnice in sve-
tniki sprejeli tudi spremembe in 
dopolnitve osnutka odloka o na-
domestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča v občini Krško, s kate-
rimi se med drugim po besedah 
vodje oddelka za urejanje pro-
stora in varstvo okolje Mitje Ko-
žarja upoštevajo spremembe pri 
razvoju mesta, omogoča izvaja-
nje aktivne zemljiške politike, s 
katero se bodo aktivirala novo-
nastala stavbna zemljišča, po-
sledično se bo povečal odstotek 
pozidanosti na za to namenje-
nih stavbnih zemljiščih, zmanj-
šal stanovanjski problem obča-
nov in podobno.

SPREMEMBE PRAVILNIKA 
O SOFINANCIRANJU 
PROGRAMOV ZA OTROKE IN 
MLADINO
Svetnice in svetniki so spreje-
li tudi pravilnik o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o sofi-
nanciranju programov in projek-
tov za otroke in mladino, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Ob-
čine Krško. Po zgledu nekaterih 
drugih občin so s spremembami 
pravilnika vzpostavljeni dodatni 
pogoji za sofinanciranje progra-

mov mladinskih organizacij in 
organizacij za mlade, s katerimi 
želijo spodbuditi povezovanje 
Mladinskega sveta Krško in nje-
govo delovanje. Prav tako bodo 
na javnih razpisih za sofinanci-
ranje mladinskih projektov lah-
ko kandidirale tudi ostale nevla-
dne organizacije, ki delajo za in 
z otroki ter mladino.

SREDSTVA ZA LOGOPEDSKE 
OBRAVNAVE 
Poleg tega so svetniki sprejeli 
tudi sklep o zagotovitvi sredstev 
za izvajanje določenih progra-
mov v OŠ dr. Mihajla Rostohar-
ja, in sicer za delo logopedinje, 
ki opravlja preventivne pregle-
de za vse otroke v občini Krško 
kot tudi nadaljnje logopedske 
obravnave. Ker zadnja leta viši-
na sredstev, ki jih šola prejme z 
ministrstva za zdravje, ne zado-
šča več, bo Občina Krško ta pro-
gram sofinancirala do višine de-
janskih stroškov.

Potem ko je bila v lanskem letu OŠ Jurija Dalmatina Krško energet-
sko sanirana, je v času letošnjih poletnih počitnic stekla 2. faza celo-
vite obnove notranjih prostorov nižje stopnje. Obnova, ki je vključe-
vala obnovo podov, zamenjavo opreme učilnic in kabinetov, kuhinje 
ter ostalih prostorov, zamenjavo notranjega stavbnega pohištva in 
ostalo, se v teh dneh zaključuje. Po tehničnem pregledu je predvi-
den začetek selitve razredov nižje stopnje v obnovljene učilnice.

Obnova OŠ Jurija Dalmatina Krško se zaključuje

Javni poziv k sodelovanju na prireditvi 
Praznični december 2015 

Mladinski center Krško v sodelovanju z Občino Krško objavlja 
javni poziv zainteresiranim kandidatom – gostincem in ponudni-
kom gostinskih storitev za sodelovanje na prireditvi »Praznični 
december 2015«, ki bo v starem mestnem jedru Krškega po-
tekala v petek, 18. 12., in soboto, 19. 12. 2015. Ponudniki naj 
svoje ponudbe najkasneje do torka, 1. 12. 2015, do 12. ure po-
šljejo priporočeno po pošti na naslov Mladinski center Krško, 
CKŽ 105, 8270 Krško, s pripisom »Ponudba za gostinstvo, Pra-
znični december 2015«. Dodatne informacije lahko kandidati 
dobijo na telefonski številki 041 637 661  Mitja, ali enaslovu 
mitja.valentinc@mckrsko.si. Javni poziv v celoti je objavljen na 
spletni strani www.krsko.si.

Vabilo k sodelovanju pri upravljanju 
drsališča v Krškem 

Tudi v letošnjem decembru v Krškem načrtujemo praznično doga-
janje v starem mestnem jedru, med drugim tudi v Zatonu, kjer bo 
letos na zgornji ploščadi dvonivojskega parkirišča umeščeno drsa-
lišče. K sodelovanju vabimo kandidate za upravljanje drsališča, ki 
naj svojo prijavo oddajo do četrtka, 19. novembra 2015, na naslov 
Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško 
s pripisom »Upravljanje drsališča«. Kontakt za dodatne informaci-
je: Zdravko Pilipovič, enaslov: zdravko.pilipovic@krsko.si

Priznanje društva Planet Zemlja občini Krško

O oživljanju mestnih jeder tokrat v Krškem

Skupina predstavnic slovenskih občin, aktivnih na področju oživlja-
nja mestnih središč, ki želijo s skupnim nastopom še dodatno opo-
zarjati na pomen dobre ponudbe in obiska starih mestnih jeder, se 
je 3. novembra sestala v Krškem. Srečanje so posvetili predvsem pri-
merom dobrih praks posameznih občin in skupnim projektom ter 
krepitvi medobčinskega sodelovanja, h kateremu se je Občina Kr-
ško pridružila v začetku letošnjega leta. Sklenili so, da bodo aktivno-
sti na področju oživljanja mestnih središč usmerili na področje do-
življajskega turizma po sistemu pripovedovanja zgodb, oblikovanja 
lokalnih maskot in zemljevidov skozi otroške oči ter skozi vse leto 
izvajali skupne dogodke, srečanje pa so zaključili z ogledom krške-
ga mestnega jedra in gradu Rajhenburg.

Mestne občine Koper, Ljubljana in Celje so že v letu 2010 v sodelo-
vanju z Gospodarsko zbornico Slovenije vzpostavile trajno sodelo-
vanje s predstavniki trgovcev in gostincev mestnega jedra. V zadnjih 
letih pa se sodelovanje med občinami na tem področju še dodatno 
krepi. Tako se je lani oblikovala skupina sedmih občin, v katero so 
se, poleg Kopra, Ljubljane in Celja, vključile še mestni občini Kranj 
in Velenje ter občini Naklo in Jesenice, z letošnjim letom pa še obči-
ne Krško, Črnomelj in mestni občini Murska Sobota in Nova Gorica.
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Nekateri so izgubili povezavo 
z rednim predvojnim izobra-
ževanjem, drugi so se zara-
di okupacije in izgona šolali v 
nemških, hrvaških in srbskih 
šolah. Tako sta takoj po osvo-
boditvi leta 1945 tedanja re-
ferenta na Ministrstvu za pro-
sveto Jaka Dernač in Slavko 
Župevc spodbudila predvojne 
prosvetne delavce k organiza-
ciji pripravljalnih tečajev za vpis 
v gimnazijo v Brežicah. Spreje-
mne, dopolnilne in nostrifika-
cijske izpite je vodila komisija, 
ki ji je predsedovala delegat-
ka Ministrstva za prosveto LRS 
Hermina Grgič. Izpiti so pote-
kali iz poznavanja snovi slo-
venščine, zemljepisa, zgodovi-
ne, s poudarkom na zgodovini 

NOB. Izpitov so se udeleževa-
li tudi dijaki, ki so želeli prido-
biti nostrifikacijo spričeval prej 
končanih izobraževanj. Tečaji 
so se izvajali poleti, izpiti pa so 
večinoma potekali septembra 
1945 in tudi še v naslednjih le-
tih. Po uspešno opravljenih iz-
pitih se je kandidat lahko vpisal 
v 5. razred gimnazije.

Tedanje Ministrstvo za prosve-
to je 8. 9. 1945 ustanovilo sa-
mostojno gimnazijo v Brežicah, 
ki je prevzela prostore in opre-
mo predhodne nemške gimna-
zije. Šola je čez mesec dni, 15. 
10. 1945, pričela s poukom. Iz-
vajati se je začelo izobraževa-
nje v osemletni gimnaziji. V pr-
vem letu je bilo v šolo vpisanih 
246 dijakov, ki so bili razpore-
jeni v sedem oddelkov. Štirim 
letom nižje gimnazije so sledili 
mala matura in nato še štiri leta 
nadaljevanja šolanja na višji gi-
mnaziji, ki so jo dijaki zaključili 
z (veliko) maturo.

Nova, majhna gimnazija na 
vzhodnem obrobju Sloveni-
je si je kljub vsem začetnim te-
žavam že konec 40. let utrdila 
svojo prepoznavnost v širšem 
slovenskem prostoru. Navdu-
šeni dijaki so dosegali prizna-
nja na športnih in kulturnih 
prireditvah, priznani so bili na 
lokalnih, republiških in zve-
znih jugoslovanskih mladin-
skih delovnih brigadirskih ak-
cijah. Mladinska organizacija 
brežiške gimnazije je bila leta 

Leto 2015 bi lahko označili kot 
leto mnogih jubilejev. Tako le-
tos med drugim obeležuje-
mo: 800-letnico Velike listine 
svoboščin, 500-letnico veli-
kega slovenskega kmečkega 
upora, 200-letnico dunajske-
ga kongresa, 100-letnico za-
četka soške fronte, 70-letnico 
konca druge svetovne vojne 
in ustanovitve OZN, 25-letni-
co prvih demokratičnih in več-
strankarskih volitev v Sloveniji 
ter prav tako 25-letnico plebi-
scita o osamosvojitvi Sloveni-
je. To leto pa je posebno tudi 
za Gimnazijo Brežice, najsta-
rejšo srednjo šolo v Posavju, 
saj praznuje 70 let svojega ob-
stoja. Čeprav te dni obeležuje-
mo častitljivo obletnico sloven-
ske gimnazije v Brežicah, pa je 
vendarle potrebno poudariti, 
da ima izobraževanje v prosto-
rih te ustanove mnogo daljšo 
tradicijo, saj so s šolanjem deč-
kov leta 1668 v brežiškem fran-
čiškanskem samostanu pričeli 
menihi. Prav tako je bil v ome-
njenem poslopju od leta 1733 
organiziran visokošolski študij 
teologije. Tudi večina medvoj-
nih učiteljev iz brežiške meš-
čanske šole je po 2. svetovni 
vojni svoje poslanstvo nada-
ljevala na Gimnaziji Brežice. 

Med 2. svetovno. vojno, ko je 
Brežice zavzel nemški oku-
pator, so že leta 1941 izgna-

li frančiškane iz samostana. V 
naslednjem letu pa so poslop-
je preuredili in mu spremenili 
namembnost za potrebe no-
voustanovljene nemške gim-
nazije. Istočasno so porušili sa-
mostanko cerkev sv. Antona 
Padovanskega. Nemci so v šol-
skem letu 1942/43 organizirali 
osemrazredno nemško gimna-
zijo. Šolo so uradno poimeno-
vali po nemškem pesniku iz 19. 
stol., tudi Prešernovem prijate-
lju, ki je živel na gradu Lesko-

vec pri Krškem (Šrajbarski turn), 
Aleksandru Auerspergu s psev-
donimom Anastasius Grün. 
Tako se je šola uradno imeno-
vala Anastasius Grün – Über-
schule für Jungen Rann. Nem-
ška gimnazija je bila zelo dobro 
opremljena z učili, npr. s kino-
projektorji, mikroskopi, računa-
li, bogato knjižnico z nemško li-
teraturo idr. Akademsko dobro 
izobražen profesorski zbor, saj 
so profesorji povečini nosili na-
zive doktorji znanosti, so sesta-
vljali Nemci iz Rajha, ki so go-
vorili izključno nemško. Dijaki 
so bili pretežno Slovenci, nekaj 
je bilo kočevarskih otrok, kate-
rih starši so bili naseljeni v do-
movih slovenskih izgnancev. K 
pouku so prihajali iz Posavja, 
Zasavja, Celja in celo Maribora. 
Vozili so se z vlaki ali pa živeli 
v nemškem dijaškem domu v 
Brezini. V tej gimnaziji je bil 
učni in občevalni jezik izključno 
nemški, raba slovenskega jezi-

ka je bila strogo prepovedana. 
Predmetnik je zajemal srednje-
šolske predmete, brez verouka 
in filozofije ter seveda sloven-
ščine. Zadnja matura v nem-
ški gimnaziji je bila opravljena 
marca 1945.

Že pred vojno je v zavesti Breži-
čanov rasla želja po ustanovitvi 
gimnazije, ki bi dijakom omo-
gočila nadaljnje šolanje na vi-
sokošolskih zavodih. Nemci so 
po vojni morali zapustiti funk-
cionalno urejeno stavbo z vso 
opremo in kakovostnimi, bo-
gatimi, za tiste čase sodobnimi 
učili. Tako sta se že na zaseda-
nju SNOS v Črnomlju leta 1944 
za vzpostavitev slovenske gim-
nazije v Brežicah zavzela Viktor 
Merc in književnik Viktor Smo-
lej. Predlog je naletel na odo-
bravanje.

Predhodno znanje dijakov je 
bilo zaradi vojne zelo različno. 

SEDEM DESETLETIJ 
GIMNAZIJE BREŽICE
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Gimnazijski hodniki 
na prepihu desetletij

Gimnazija Brežice po obnovi

Zapisnik prvega sestanka učiteljskega zbora nadaljevanje na str. 16

Ravnateljeva beseda 
ob jubileju

Kaj bi z besedami v trenutku svečanosti! Od 
prve generacije do danes se je nanizalo 70 vrst 
rdečih nageljnov. Bilo je veliko drobnih ustvar-
jalcev gim nazije, veliko uspehov, vsi skupaj so 
ustvarili mozaik šole. Naša šola je prostor, kjer 
se vzpostavljajo in prepletajo niti, je prostor, kjer 
se učimo vsi – dijaki, starši, profesorji. Brežiška 

gimnazija je tukaj, kjer so lahko drobni koraki veliki dosežki, kjer 
dijake sprejmemo in jim omogočimo, da nas zapustijo čim bolj 
pripravljeni na nove izkušnje in nadaljnje korake pri izobraževa-
nju in iskanju poklica.

Ob visokem jubileju je pomembno, da se zavemo vizije svojih 
predhodnikov, ki so pred sedemdesetimi leti vedeli, da sta zna-
nje in vzgoja trajna in daljnosežna naložba.

Prizadevamo si, da bi tudi v prihodnje nadaljevali tradicijo dobre 
gimnazije. Našo šolo vidimo v ustvarjanju stimulativnega delov-
nega okolja, v katerem vsak dijak razvija svoje sposobnosti in za-
ključi šolanje z uspešno opravljeno maturo. Učitelji spodbujamo 
ustvarjalnost mladih in krepimo njihovo zavest o pozitivni samo-
podobi, hkrati pa razvijamo občutek sobivanja z drugimi ljudmi. 

V sedemdesetih letih se je nabralo veliko izjemnih uspehov, izzi-
vov, izkušenj, spominov in zgodb. Vsako desetletje je dodalo svojo 
barvitost. Hvala vsem, ki ste v teh sedemdesetih letih soustvarjali 
življenje in delo šole ter prispevali k temu, da je Gimnazija Brežice 
uspešna šola, ki danes sodeluje v mednarodnih projektih, šola, ki 
dosega v slovenskem prostoru prepoznavne uspehe na različnih 
področjih, šola, kjer ustvarjamo okolje, ki temelji na spoštovanju 
tradicije in pozitivnih vrednot.
 Uroš Škof, ravnatelj
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»Gimnazija Brežice – 
šola v mestu fresk«

Stavbna zgodovina brežiške gimnazije sega v prihod franči-
škanov v Brežice leta 1658 oziroma natančneje v leta 1660–
1685, ko zgradijo njihovo prvo samostansko zgradbo zunaj me-
stnega obzidja. Stavba doživlja svoje spremembe in prezidave 
do sedaj prepoznavne zunanjosti 1918–1926 po načrtu gra-
škega arhitekta Hansa Hönela iz leta 1918. Staro samostansko 
poslopje je ikonsko arhitekturno jedro tudi današnjega gim-
nazijskega kompleksa s prvim prizidkom iz 1966, s prvo telova-
dnico iz 1975, z novo telovadnico in temeljito prenovo šolskega 
poslopja v letih 2011–2012 ter s svečanim odprtjem 16. okto-
bra 2013. Med to prenovo so bile odkrite tudi stropne freske 
dunajskega slikarja Josefa Edgarja Kleinerta v samostanskem 
prezbiteriju nekdanje cerkve sv. Antona Padovanskega iz časa 
po 1917. Zunanji in notranji izgled osrednje stavbe s freskami 
na čelu povzdigujeta reprezentativnost in tradicijo brežiške gi-
mnazije v vrednost dediščine na ravni spomenika. 

Brežice imajo veliko srečo, da so izjemne v bogatem historič-
nem stenskem slikarstvu. Imajo šest freskantskih točk: slavno 
viteško dvorano, grajska stopnišče in kapelo, romarsko cerkev 
sv. Roka, župnijsko cerkev sv. Lovrenca in gimnazijski prezbiterij 
frančiškanskega samostana. Gimnazijske freske tkejo specifič-
no mestno vsebino. Izjemno pomembne so v kontekstu gim-
nazijskega dogajanja ter komunikacije z javnostjo. Pravzaprav 
so najpomembnejša in vseslovensko edinstvena točka Gimna-
zije Brežice ob njenem klasičnem izgledu.

To znamenito gimnazijsko pročelje skupaj z jubilejnim sloga-
nom obeležuje grafično podobo sedemdesetletnice. Simbol 
Gimnazije Brežice je sicer rumen znak kot prstni odtis ustano-
ve v krogu na modri osnovi. Je avtorskega porekla in že peti v 
lastnem rodovniku. V njem prepoznamo sledi rokopisne pen-
tlje prvega znaka iz 1995, iz nje razvitega ščitastega grba 2005, 
vkroženega 2012, filmsko zavrtenega 2012 in grafično izreza-
nega 2013. V organizmu celostne grafične podobe se druži z 
novim emblemom samostanske stavbe, s sloganom, posodo-
bljenim znakom in grbom. 

Močan člen šolske identitete je v času po zadnji obnovi tudi 
GIGA – Galerija Gimnazije Brežice. Ime GIGA izhaja iz prvih dveh 
zlogov njenega poimenovanja – Gi-mnazijska Ga-lerija. Pome-
ni tudi nekaj velikega – giga in se hkrati spogleduje z aktual-
no mersko enoto za količino podatkov v računalništvu – giga-
bajt. Galerija se nahaja v etažno prepolovljenem nekdanjem 
prezbiteriju s stropnimi freskami, v katerega enovitosti naj bi 
zažarela edinstvena galerijska dvorana. Logotip Galerije odse-
va karakter tega prostora. V njej redno pripravimo tri razstave 
v šolskem letu: eno dijaško in dve profesionalni, katerih avtor-
ji so nekoč obiskovali to ustanovo. Uveljavila se je kot suvere-
no brežiško razstavišče in se razmahuje v mednarodne vode.

 Alojz Konec, prof.

Gimnazija Brežice – 
Unescova šola

Gimnazija Brežice je vključena v mednarodno mrežo Unesco-
vih šol. Sledimo Delorsovim »štirim stebrom« vseživljenjske-
ga učenja, in sicer:
• učiti se, da bi vedeli,
• učiti se, da bi znali delati,
• učiti se, da bi znali živeti skupaj in 
• učiti se biti. 

Sodelujemo v številnih narodnih in mednarodnih projektih, ki 
opozarjajo na svetovne probleme in vlogo OZN, na mir in člo-
vekove pravice, medkulturno učenje in varstvo okolja ter ohra-
njanje slovenske dediščine. Prav tako pripravljamo mnoge pro-
jekte na šoli, s katerimi se spomnimo Unescovih svetovnih dni 
– dneva žena, voda, planeta Zemlje, učiteljev …

V decembru bomo organizirali že drugi Unescov dobrodelni 
ples, ki nam pomeni medgeneracijsko druženje, negovanje 
kulture in lepega obnašanja. Trudimo se, da je šola vpeta v naš 
posavski prostor. Sodelujemo v številnih dobrodelnih in izobra-
ževalnih dejavnostih ter na mnogih kulturnih prireditvah. Obi-
skujemo Dom upokojencev v Brežicah in na Impoljci, društvo 
OZARA, vrtec in bolnišnico v Brežicah.

Pri delu nam pomaga OŠ Maksa Pleteršnika v Pišecah, ki je eno 
izmed Unescovih središč.

Ponosni smo, da naša šola živi z Unescovimi vrednotami, in ver-
jamemo, da omenjeno delo sooblikuje podobo naših dijakov.

 Zdenka Senica Grubič, koordinatorica Unesca 

1947 razglašena za drugo naj-
boljšo med srednjimi šolami v 
Sloveniji. Dijaki so pripravljali 
tudi prispevke za prvo šolsko li-
terarno glasilo Paradajz. Orga-
nizirali so brigado za pobiranje 
koloradskih hroščev na Krškem 
polju, obnovili pešpot do žele-

zniške postaje, prepleskali gim-
nazijske prostore, ob gimnaziji 
prostovoljno zgradili telovadni 
stadion ipd. Prvih 27 maturan-
tov brežiške gimnazije je matu-
riralo v šolskem letu 1948/49. 

V 50. in 60. letih je število zna-
nja željnih dijakov zelo hitro na-
raščalo. Šolo sta začela pestiti 
prostorska stiska in kadrovsko 
pomanjkanje. Pouk se je izvajal 
v dopoldanski in popoldanski 
izmeni. Kabinete so spreminja-
li v učilnice. Velika motiviranost 
in iznajdljivost tako dijakov ka-
kor tudi profesorjev sta omo-
gočili, da se je Gimnazija Breži-
ce, ne glede na težave, razvila v 
ugleden in vsesplošno priznan 
vzgojno-izobraževalni zavod 
Spodnjega Posavja. Vendar pa 
je bil gimnazijski program po-
gosto na udaru različnih šolskih 
reform. Ena takih se je zgodila 
leta 1958, ko je bila v republiki 
uvedena 8-letna osnovna šola, 
gimnazija pa se je tako spre-
menila v 4-letno izobraževal-
no ustanovo (prejšnja višja gi-
mnazija).

Po zaslugi tedanje oblasti Ljud-
ske občine Brežice so po mno-
gih prošnjah leta 1964 pričeli z 
gradnjo prizidka. Dve leti po-
zneje (24. 10. 1966) so k šolske-
mu objektu dozidali nov gim-
nazijski trakt in adaptirali staro 
samostansko zgradbo. Tako je 
bil pouk s pridobitvijo novih 
prostorov, predvsem naravo-
slovnih laboratorijskih učilnic, 
še bolj kakovosten. Še zme-
raj pa gimnazija ni imela telo-
vadnice in sodobnih zunanjih 
športnih igrišč. Pred dijaški 
vhod v stavbo je bil leta 1966 
postavljen Batičev bronasti kip 
»Suzana«, ki okolico šole krasi 
še danes. Leta 1967 so se gim-
nazijci sami lotili izgradnje šol-
skega športnega igrišča, ki je 
bilo predano namenu ob dne-
vu mladosti 1968. Prav tako pa 
se je začelo zbiranje finančnih 
sredstev za izgradnjo težko pri-
čakovane telovadnice, ki je bila 
dograjena leta 1975.

V 70. letih je razvoj srednje-
ga šolstva na Slovenskem za-
znamovala reforma združeva-

Gimnazijski hodniki na prepihu desetletij
nja srednjih šol v centre. Tako 
je leta 1972 prišlo do združitve 
gimnazije, trgovske šole in di-
jaškega doma v zavod Šolski 
center Brežice. Nov udarec za 
gimnazijski program pa se je 
zgodil v šolskem letu 1975/76, 
ko je bilo uvedeno t. i. usmer-
jeno izobraževanje. Tako se je 

moral enoten gimnazijski izo-
braževalni program razcepiti 
na naravoslovno-matematič-
no, družboslovno-jezikovno in 
pedagoško smer oz. oddelke. 
Konec 70. let so bili v ŠC odpr-
ti oddelki ekonomsko-komerci-

alnega tehnika. Polni naziv šole 
je bil odtlej Srednja ekonom-
ska, naravoslovno-matematič-
na in pedagoško-družboslov-
na šola Brežice.

Nadaljevale so se številne refor-
me, ki so prinesle materialne in 
kadrovske težave. Število dija-
kov v vseh programih je nara-
ščalo, kar je ponovno vodilo v 
prostorske težave.

Po ukinitvi usmerjenega izo-
braževanja pa je bil v razvoju 
gimnazije postavljen nov mej-
nik, saj je bila v šolskem letu 
1994/95 uvedena matura, ka-
kršno poznamo še danes. Po 
uspešno zaključenem 4. letniku 
morajo vsi dijaki opraviti prete-
žno eksterni petpredmetni ma-
turitetni izpit. V vseh dvajsetih 
letih, odkar je uvedena matu-
ra, dijaki Gimnazije Brežice do-
segajo zelo dobre rezultate. To 
vsako leto znova dokazujejo 
tudi zlati maturantje, ki dobijo 
spričevalo s pohvalo ter se uvr-
ščajo med najboljše v Sloveniji.

Po večletnih organizacijskih 
oblikah v kombinaciji z eko-
nomsko in trgovsko šolo je v 
šolskem letu 1998/1999 po-
novno zaživela Gimnazija Bre-
žice kot samostojni zavod. 
Srednja ekonomska in trgo-
vska šola je postala samostoj-
na ustanova v novoizgrajenem 
objektu. Gimnazija Brežice pa 
je poleg obstoječega splošne-
ga gimnazijskega programa 
pridobila tudi program eko-
nomske gimnazije. Naziv izo-
braževalnega zavoda je od te-
daj Gimnazija Brežice.

V letih samostojne Slovenije 
šolsko življenje bogatijo pro-
slave, imenovane BAG, gle-
dališke igre v izvedbi šolskih 
dramskih skupin, obiski različ-
nih predstav (gledaliških, bale-
tnih, glasbenih …) v drugih slo-
venskih kulturnih ustanovah. V 
okviru KUD Franjo Stiplovšek se 
med drugim vrstijo likovne raz-
stave dijakov, nastopi šolskega 
pevskega zbora, kulturni dne-
vi in proslave. Šola organizira 
najrazličnejše tabore, eno- in 
večdnevne ekskurzije po do-
movini in tujini, športne ak-
tivnosti ter številne interesne 
dejavnosti. Dijaki dosegajo za-

vidljive uspehe na tekmovanjih 
iz znanja na mnogih predme-
tnih področjih, tako na državni 
kakor meddržavni ravni. Uspe-
šni so pri raziskovalnih nalo-
gah. Šolski utrip skušajo dijaki 
ujeti v časopisu GIB (Glasilo Gi-
mnazije Brežice), ki neprekinje-
no izhaja od leta 1998.

Na prelomu novega tisočletja 
se je šola vključila v evropske 
in globalne tokove. Gimnazija 
Brežice je postala članica sve-
tovne Unescove mreže šol, so-
delovala je v šolskih projektih 
Evropske skupnosti in Sveta 
Evrope, v projektih Comenius 
in Erasmus. Začele so se vsako-
letne ustaljene mednarodne 
izmenjave dijakov s šolami iz 
Francije, Nemčije, Srbije, Itali-
je, Hrvaške, Moldavije in Finske. 
Prav tako so na šoli poučevali 
tuji gostujoči učitelji iz ZDA, 
Švedske, Češke, Velike Britani-
je, Moldavije in Estonije. Uvaja-
li so se timski in medpredmetni 
pouk ter modernejše meto-
de in oblike poučevanja. Spre-

minjali so se tudi učni načrti in 
maturitetni katalogi.

Leta 2002 so delavci in dijaki 
šole prejeli oktobrsko nagra-
do Občine Brežice za dosežke 
na področju vzgojno-izobraže-
valnega dela in za izjemne do-
sežke dijakov na najrazličnej-
ših področjih. V šolskem letu 
2004/2005 je brežiška gimna-
zija kot ena izmed 14 sloven-
skih gimnazij pričela z izvaja-
njem programa evropskega 
oddelka. Od 2013/14 pa uvaja 
gimnazijski program s športni-
mi vsebinami.

Zaradi prostorske stiske in slab-
ših delovnih pogojev, ki so ote-
ževali izvajanje in uresničeva-
nje optimalnih pričakovanj 
sodobnega pouka, so od srede 
90. let prejšnjega stoletja po-
tekala mnoga trda pogajanja 
med vodstvom šole in ministr-
stvom za pridobitev novih šol-
skih prostorov. Želje in projekti 
so se uresničili leta 2013, ko se 
je pouk pričel izvajati v učilni-
cah novega prizidka in urejene-
ga podstrešja. Šola je pridobila 
tudi novo športno dvorano, je-
dilnico, garderobe in prostorno 
knjižnico. Prav tako pa sta bila 

adaptirana oba starejša objek-
ta. Lepo je urejena tudi okoli-
ca šole.

Preteklost Gimnazije Brežice je 
bila zelo dinamična in raznoli-
ka, polna bolj ali manj predvi-
dljivih in željenih dogodkov. 
V vsej svoji zgodovini zgle-
dno opravlja svoje poslanstvo 
in ostaja neločljivo povezana 
z lokalnim okoljem, v katere-
ga je umeščena. V današnjem 
času pa se ne uveljavlja zgolj na 
slovenski ravni, temveč odseva 
tudi preko meja v evropskem 
prostoru. Delo na gimnaziji je 
zazrto v prihodnost. Gimnazi-
ja Brežice si prizadeva genera-
cije svojih dijakov oplemeniti-
ti ne le s splošnim znanjem, ki 
je temelj za nadaljnje šolanje, 
temveč jih tudi vzgojno in kul-
turno osvešča, jih navaja na sa-
mostojno in kritično mišljenje, 
svobodo misli, demokratični 
dialog in toleranco.

 Nataša Šekoranja Špiler, 
 prof. zgodovine in geografije

nadaljevanje s str. 15

Prva generacija maturantov

Obnova in gradnja šole, november 2012
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Nadarjeni učenci lahko ure-
sničijo svoje potenciale v pol-
ni meri le, če se upoštevajo vse 
njihove značilnosti, če imajo 
prave izzive in jim je omogoče-
no druženje z drugimi nadar-
jenimi vrstniki. Ker se na Gim-
naziji Brežice tega zavedamo, 
smo bili med prvimi petimi gi-
mnazijami v Sloveniji, ki so pod 
okriljem Zavoda za šolstvo pri-
čele sistematično in zelo aktiv-
no uresničevati koncept dela 
z nadarjenimi dijaki; preizkusi-
li smo številne nove dejavno-

stih in uvedli sodobne oblike 
dela. Naše večletno uspešno 
delo je bilo podlaga za to, da 
so nas kot prvo slovensko sre-
dnjo šolo vpisali na evropski ze-
mljevid točk za talente – Talent 
map of Europe. 

Ker se na našo gimnazijo vsako 
leto vpiše veliko učencev, talen-
tiranih na različnih področjih, 
zanje organiziramo priprave 
na različna tekmovanja iz zna-
nja, naravoslovne, raziskoval-

ne in športne tabore, smučar-
ske tečaje, številne strokovne 
ekskurzije po Sloveniji in tujini, 
kjer učenci poglabljajo in širijo 
svoje znanje z različnih pred-
metnih področij. Razvita sta 
raziskovalno in projektno delo 
dijakov, najuspešnejši se v so-
delovanju s fakultetami pripra-
vljajo na olimpijade znanja. 

Organiziramo različne delav-
nice in ekskurzije, kamor vsaj 
enkrat ali dvakrat letno vklju-
čujemo tudi devetošolce. Med 

znanja željnimi dijaki so zelo 
priljubljeni vikend tabori Nad-
GIBko. Doslej smo jih imeli v 
Seči pri Portorožu, Radencih 
ob Kolpi in Fiesi, dvakrat tudi v 
sodelovanju z Gimnazijo in sre-
dnjo ekonomsko šolo Trbovlje, 
kar je naša druženja in skupna 
raziskovanja še dodatno obo-
gatilo.

Zadnja tri leta namenjamo po-
sebno pozornost dijakom, na-
darjenim na telesnogibalnem 

področju – športnikom. Zanje 
smo oblikovali posebne špor-
tne skupine, v katerih je delo 
poleg osnovnih telesnih priprav 
usmerjeno tudi v pridobivanje 
široko gibalne priprave in spe-
cialnih znanj, značilnih za njiho-
vo športno usmeritev. Tako di-
jaki nadgrajujejo svoje športne 
veščine, usvojijo pa tudi doda-
tna znanja s področja športne 
kineziologije.

Učitelji in strokovni delavci gim-
nazije s pedagoško odprtostjo 

sprejemamo nove izzive in zna-
mo spodbuditi dijake, da nam 
sledijo. Ponosni smo na to, da 
se nadarjeni devetošolci za vpis 
na našo gimnazijo odločajo tudi 
zato, ker vedo, da lahko pri nas 
pridobijo kakovostno znanje in 
v polni meri uresničijo svojo na-
darjenost, razvijejo svoje talen-
te in izpopolnijo veščine. 

 Mag. Gordana Rostohar, 
 koordinatorica dela 
 z nadarjenimi dijaki

Maturanti 2015

Tabor nadarjenih dijakov, Fiesa 2015

Naše atletinje na prestolu

Delo z nadarjenimi dijaki 
na Gimnaziji Brežice

Maturantski ples 2014

Podelitev maturitetnih spričeval v gradu Brežice

Pustno rajanje 2013
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TEMATSKE STRANI SEDEM DESETLETIJ GIMNAZIJE BREŽICE

Uredništvo: Uroš Škof, ravnatelj, Nataša Šekoranja Špiler, prof., Alojz Konec, prof., 
mag. Gordana Rostohar, Zlata Hribernik, prof., in Zdenka Grubič Senica, prof.

Lektoriranje: Judita Marolt, prof., in Bernardka Ravnikar, prof.

Fotografije: arhiv Gimnazije Brežice
 Gimnazija Brežice, november 2015

Prireditve ob 70-letnici šole:
• 16. 11. 2015 – osrednja slovesnost ob 70-letnici ob 10. uri v šolski telovadnici
• 16. 11. 2015 – razgovor z evropskim poslancem Francijem Bogovičem ob 9. uri v veliki 

predavalnici 
• 8. 12. 2015 – delavnice za sodelujoče šole v mreži Unescovih šol
• 11. 12. 2015 – Unescov ples ob 17. uri v šolski telovadnici
• 22. 10. 2015–25. 1. 2016 – ogled razstave ARTVENTURES int. v šolski galeriji GIGA 
• 13. 2. 2016 – sobotni dan odprtih vrat za nekdanje in bodoče gimnazijce med 9. in 13. uro

Nova doživetja, pica, pršut, mocarela, čakanje, 
nova prijateljstva, dolga vožnja, zabava, teste-
nine, zmeda, solze sreče, dež, ples, »lubčkanje«, 
italijanska angleščina … Vse to so stvari, ki se mi 
podijo po možganih, ko pomislim na izmenjavo 
Slovenija – Italija 2015.

V ponedeljek, 19. 10, okoli četrte ure zjutraj smo 
se dijaki 3. c in sedem dijakov iz drugih oddelkov 
tretjega letnika s tremi profesorji odpravili proti 
Italiji, natančneje v mestece Dentecane.

Naša pot se je pričela v Brežicah, nadaljevala pro-
ti Krškemu, Sevnici, Ljubljani, Gorici, mimo Be-
netk, Padove, Bologne, Firenc in Rima v pokraji-
no Kampanijo, mimo Neaplja in Avellina. Na cilj 
smo prišli nekaj minut čez sedmo uro zvečer, ko 
je naš avtobus ustavil pred klasično gimnazijo Pi-
etradefusi, ter se rahlo živčni in polni pričakovanj 
prvič srečali s svojimi gostitelji, njihovimi starši in 
profesorji. Nato smo se precej utrujeni od dolge 
vožnje odpravili vsak na »svoj dom«, kjer sta nas 
čakali obilna večerja (obilna – taka kot pri nas na 
silvestrovo) in postelja, ki se ti po sedemnajstih 
urah v avtobusu zdi »totalno« razkošje.

Vsak naslednji dan smo se ob 8.30 zbrali v šoli, 
nato pa sledili programu, ki so ga za nas pripra-
vili Italijani. V torek dopoldne smo se najprej drug 
drugemu predstavili z referati, ki smo jih pripra-
vili, nato pa še skupaj zaplesali, seveda ob melo-
dijah harmonike. Sledil je sprejem na občini Pie-
tradefusi, kjer nas je pozdravil njihov župan. Po 
kosilu smo se odpravili v bližnje večje mesto Be-
nevento, kjer smo si ogledali cerkev sv. Sofije, ki 
je uvrščena na seznam Unescove svetovne dedi-
ščine, in mogočen slavolok, eden izmed najbolj 
ohranjenih rimskih objektov v Kampaniji.

V sredo smo obiskali slavne Pompeje, kjer smo 
si ogledali mestne ulice, terme, tržnico, forum in 
ogromno drugih zanimivosti v tem rimskem me-

stu. Popoldne pa so nas naši gostitelji odpeljali 
še v nakupovalni center, ki se, ne boste verjeli, le 
malo razlikuje od slovenskega.

V četrtek nam je vreme prekrižalo naše načrte, 
zato smo se namesto na Vezuv odpravili ogle-
dat dvorec v Caserti. To je bila kraljeva palača, ki 
so jo v 18. stoletju dali zgraditi Burboni (takratni 
kralji neapeljskega kraljestva) po zgledu dvorca 
v Versaju. Namesto sprehoda ob obali mesta Vi-
etri sul Mare pa smo se spet sprehajali po trgo-
vskem središču.

V petek dopoldne smo se po dolgem poslavlja-
nju in obljubah, da se čez leto dni vidimo v Slove-
niji, odpravili na avtobus in se odpeljali iz mesta 
Dentecane. Želeli smo si le še, da bi se povzpel na 
Vezuv, vendar nam je vreme tudi tokrat prekriža-
lo načrte. Zaradi močnega vetra nas niso spusti-
li na vrh tega mogočnega vulkana, zato smo na-
brali nekaj »kamenčkov« za spomin, si ogledali 
prelep Neapeljski zaliv in se odpravili proti domu. 

Mislim, da bo večini ta del izmenjave ostal v le-
pem spominu, saj je bila to res super izkušnja. Na-
učil smo se nekaj italijanskih besed, začeli ceniti 
stvari, ki so se nam do sedaj zdele samoumev-
ne (šolska telovadnica) ali celo odvečne (profe-
sorji, ki zahtevajo red in disciplino), ter spoznali 
drugačno kulturo. Rada bi še omenila, da nas je 
drugačnost v tem kratkem obdobju večkrat pre-
senetila, kljub temu, da nas je naš razrednik že 
prej opozarjal nanjo. Vprašalne povedi: »Kaj pa 
sedaj delamo?, Zakaj čakamo?, Kaj se dogaja?, 
Kam gremo?« so nas spremljale na vsakem ko-
raku. Ja, res je, zmede in čakanja se nikakor ni-
smo mogli znebiti.  Vseeno pa smo preživeli za-
res čudovit teden. Med nami in dijaki iz Italije so 
se spletle prijateljske vezi, zato se našega nasle-
dnjega srečanja v Sloveniji že zelo veselimo. 

 Mirjam Kerin, 3. c, Gimnazija Brežice

»Vsak otrok je umetnik, težava leži v tem, kako 
ostati umetnik, ko odrasteš,« je že v prejšnjem 
stoletju izjavil veliki umetnik Pablo Picasso. Za 
vse ljudi je pomembno, da svojo umetniško ži-
lico negujejo in skrbijo, da raste. Ker anatomja 
človekovega kardiovaskularnega sistema ne do-
pušča, da bi se kdo rodil brez žilice za umetnost, 
je umetnik lahko vsak, pa naj bo velik ali majhen, 
debel ali suh, črn ali bel; lahko se izobražuje na 
splošni osnovni šoli ali pa šoli za otroke s poseb-
nimi potrebami.

Že v lanskem šolskem letu je profesor Konec k 
sodelovanju v projektu Erasmus+ Artventures 
povabil štiri dijakinje. Okvirno nas je seznanil s 
programom in nam povedal, da bo projekt po-
tekal v naslednjem šolskem letu. Tako je sep-
tembra sklical še en sestanek in nam zaupal po-
drobnosti. Prve reakcije vseh štirih so bile » Kaj 
pa šola? Kdaj bomo pa spale? Kako bomo prišle 
vsako jutro na Čatež?«

Ko smo v ponedeljek s profesorjem prišli v Hotel 
Čatež, smo bila dekleta presenečena, saj nismo 
pričakovala otrok, ki v višino segajo le pol toli-
ko kot me. Sicer pretiravava, a bili smo res pisa-
na druščina – udeleženci smo bili stari med 9 in 
17 let, nekateri so se šolali po posebnem ali pri-
lagojenem programu. Nekaj deklet je bilo glu-
honemih, nekateri so bili avtisti, hiperaktivni ali 
pa so imeli kakšne druge motnje v duševnem ra-
zvoju. Tudi v slovenski ekipi sta bila dva učen-
ca osnovne šole Ane Gale iz Sevnice, ki je šola s 
prilagojenim programom. 

Pestro je bilo že prvi dan. Najprej so tujci pozaj-
trkovali, po obroku pa smo se spoznali. Seveda 
si prvi dan še nismo zapomnili vseh imen, zato 
smo s spoznavnimi igricami nadljevali tudi na-
slednje jutro. Nato je profesor Konec pozdravil 
vse udeležence in profesorje in nam predstavil 
ponedeljkov urnik. Odpravili smo se v Sevnico, 
kjer smo si najprej ogledali osnovno šolo Ane 
Gale. Po uradnem ogledu in pogostitvi s potico 
in čajem smo se namenili proti mestu. Razdeli-
li smo se v dve skupini – prva je obiskala banko, 
druga pa trgovino. Sledila je glavna dejavnost 
dneva – slikanje panorame z vrha Lisce. Vreme 
nam sicer ni bilo najbolj naklonjeno, saj je pi-
halo kot za stavo, a nam je bila naloga vseeno 
všeč. Prelep razgled je odtehtal ves veter. Kma-
lu smo se, vsi premraženi, strpali na topel avto-
bus in se odpeljali na kosilo. Po obedu je sledil 

prosti čas, ki so ga nekateri izkoristili za nama-
kanje v hotelskem bazenu, drugi za dokončeva-
nje izdelkov, tretji pa za proste aktivnosti. Zve-
čer so se predstavile vse države razen Turčije, ki 
se nam je pridružila šele naslednji dan. Sloveni-
jo so zastopali folkloristi, citrarji in harmonikar-
ka. Po obilni večerji je sledilo druženje. Domov 
smo prišli šele ob enajstih. Ves teden je bil zelo 
naporen, a vreden vsake minute. 

V naslednjih dneh se je zgodba ponavljala – 
dan se je za nas začel zelo zgodaj in končal kar 
pozno. V torek smo si ogledali bizeljske repni-
ce in vinograd, degustirali pa smo tudi domač 
pražen krompir.V sredo smo si ogledali Viteško 
dvorano v brežiškem gradu in našo gimnazijo, 
v Intermarketu pa so si tujci nakupili spominke. 
Naslednji dan smo v Kostanjevici na Krki slikali 
akvarele in si ogledali mesto. Zadnji dan smo se 
odpravili iz Posavja, obiskali smo Bled, kjer smo 
se po jezeru peljali s pletnami in jedli okusne 
kremne rezine. Ustavili smo se tudi v Ljubljani, 
kjer smo si ogledali Narodno galerijo ter Prešer-
nov trg. Kosilo je bilo malo drugačno od ostalih 
dni, jedli smo v McDonald`su.

Od Romunov smo se poslovili že v Ljubljani, z 
ostalimi pa smo se družili še do večera. V slabem 
tednu smo se med seboj precej povezali. Ko je 
prišel čas za slovo, smo si izmenjali elektronske 
naslove in naslove družabnih omrežij.

Komaj smo se navadili na tak pester in razgiban 
urnik, pa se je teden že končal! Pa saj pravijo, da 
je treba zabavo zapustiti na njenem vrhuncu.

Čeprav naših tujih prijateljev najbrž ne bomo 
nikoli več videli, bodo vedno v naših srcih. Z ve-
čino smo še v stikih in tako bo tudi ostalo. Iz-
menjali smo si fotografije, ki nas bodo vedno 
spominjale na ta prekrasni teden (»selfijev« nam 
seveda ne primanjkuje). Vsak človek ti je lahko 
prijatelj, če si ti le dovolj »odprt«, pa čeprav je 
mlajši ali starejši, drugače govoreč … Če le že-
liš, lahko brez težav najdeš skupni jezik za spo-
razumevanje. Svet bi bil veliko lepši, če bi bili 
vsi ljudje tako prijazni in »odprti« za sklepanje 
prijateljstev. Tako kot je povedal Woodrow Wil-
son: »Prijateljstvo je edini cement, ki lahko po-
veže svet.«. 

 Lucija Jazbec in Lea Mahne, 3. d, 
 Gimnazija Brežice

Erasmus+ Artventures CIAO, RAGAZZI!
(Živijo, fantje in dekleta!)

Udeleženci projekta Erasmus + zaključujejo svoja dela Izmenjava z italijansko šolo
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Ob občinskem prazniku se skupnost za delovanje na raznih področjih družbenega življenja zahvali občanom in organizacijam, ki prispevajo k boljšemu, 
kakovostnejšemu in polnejšemu življenju. Predloge kandidatov za podelitev priznanj so podale krajevne skupnosti, društva, organizacije, posamezniki. 
Priznanja za izstopajoče dosežke je podelil župan Srečko Ocvirk na nedavni osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku.

Prejemniki priznanj Občine Sevnica v letu 2015

Za 15 let uspešnega gospodarskega delovanja na področju inovativnih 
rešitev je Grb Občine Sevnica prejelo

PODJETJE SISTEMI IN ES, 
INDUSTRIJSKI, ELEKTRONSKI IN STROJNI SISTEMI D. O. O.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1999, z združitvijo vizije in kreativnosti sode-
lavcev nekdanjega sevniškega podjetja kot enega prvih proizvajalcev frekvenč-
nih pretvornikov na Balkanu. Vizija je bila postati uveljavljen ponudnik opreme 
in storitev na področjih elektromotorskih pogonov in industrijske avtomatiza-
cije. Hitro so napredovali na področju tehničnih znanj, rešitev, inovacij in s po-
slovnimi rezultati. Med mejnike vpisujejo uspešen preboj v strojegradnjo z iz-
vedbami projektov rekonstrukcij pogonov ter računalniškega vodenja velikih 
papirnih strojev v papirni industriji, izvedbe rekonstrukcij večjih strojev za iz-
delavo kozarcev v steklarski industriji, velikih strojev v tekstilni, jeklarski, lesni 
in drugih vejah industrije ter izvedbe večjih projektov na področju procesne 
avtomatizacije v kemični industriji. Pridobili so status pooblaščenega serviser-
ja opreme elektromotorskih pogonov za podjetje Siemens, sodelujejo s centri 
znanja pri uvajanju novih načinov vodenja procesov, izvedli so daljinske nad-
zore dislociranih komunalnih sistemov večjih obsegov. Ponosni so na razvoj in 

izdelavo namenske krmilne opreme za uporabo na strojih za previjanje nitke za avstrijske partnerje, z 
znanjem in delom pa sodelujejo tudi pri uvajanju avtomatizacije pri naprednih sevniških ter posavskih 
podjetjih. Podjetje je pridobilo številne strokovne nazive in reference. Ob lanskem praznovanju 15le-
tnice so dodali še novo smer, program električne mobilnosti. So glavni dobavitelj krmilnikov električnih 
pogonskih motorjev in nadzornega sistema malega mestnega električnega vozila »Chebela«, sloven-
skega produkta. Ob tem so odprli prvo javno dostopno polnilno mesto za električna vozila v občini in jo 
postavili na zemljevid električnim vozilom prijaznih okolij. Uspešna podjetniška pot, zagotavljanje de-
lovnih mest na visoki strokovni ravni, ki tudi mlade strokovnjake opogumlja za delo v domačem okolju, 
zadovoljstvo zaposlenih, lastnikov, kupcev, dobaviteljev in partnerjev ter družbena odgovornost vodstva 
podjetja so razlogi, da je podjetje upravičeno prejemnik letošnjega najvišjega priznanja Občine Sevnica.

Direktor  
Slavko Senica

Za dolgoletno društveno povezovanje in ohranjanje zgodovinskih 
vrednot je Zlato plaketo Občine Sevnica prejelo

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
OBČINSKI ODBOR SEVNICA

Za življenjsko udejstvovanje na družbenem področju je Zlato plaketo 
Občine Sevnica prejel

ANTON ŠEŠKO

Društvo v Sevnici deluje od leta 1947. Leta 2007 se je v okviru sprememb na 
državnem nivoju prenovilo in nosi aktualno ime Združenje borcev za vredno-
te NOB občine Sevnica. Povezuje člane, ki cenijo pozitivne vrednote in izročila 
slovenskega osvobodilnega boja. Predstavljajo vrednote civilizacije, ki so del 
svetovnega etosa: mir, svoboda, človekove pravice, solidarnost, strpnost, ena-
kost ob spoštovanju različnosti. Kot pravijo, se zavedajo, da morajo zaradi na-
rodove zgodovine, zlasti zaradi generacij, ki prihajajo, storiti vse, da nikoli ne 
umre upanje, ki ga je prinesel maj 1945 za ohranitev slovenskega naroda. Dru-
štvo je apolitično, člani imajo samo moralno moč, da pripovedujejo tistim, ki 
jih želijo poslušati. V društvu sodelujejo z drugimi veteranskimi društvi in or-
ganizacijami ter aktivno skrbijo za svoje starejše člane. Skrbijo za ohranjanje 
spominskih dni, za spomenike in obeležja, prirejajo pa tudi lepo obiskane in 
tradicionalne prireditve in srečanja.

Anton Šeško iz Sevnice je gasilec in planinec ter član pevske skupine Encijan. 
Danes je upokojenec, v času poklicnega delovanja pa se je preizkusil v vrsti po-
klicev, od vzdrževalca v Jutranjki, predavatelja, vodje gasilske operative v Sev-
nici, inštruktorja varne vožnje, referenta v Taninu do vodje Tončkovega doma 
na Lisci. V delo Planinskega društva Lisca Sevnica se je sprva vključil v planin-
ski skupini Jutranjka in postal eden prvih registriranih planinskih vodnikov. Vo-
dil je delo z mladimi in organiziral osnovnošolske tabore. Skrbel je za opremlje-
nost s taborno opremo, dejavno je sodeloval pri obnovah planinskih objektov 
na Lisci, Sevnici in Slatni ter zgodovinske kapelice pri Sv. Joštu. Pomaga pri re-
dnih vzdrževalnih delih planinskih poti, ki so v skrbništvu društva. Je organiza-
tor ali soorganizator vseh večjih prireditev. Vsako sredo vodi pohod v bližnje 
ali daljne hribe, vsako leto pa tudi tabore izven države. Ti so hkrati kulturno 

obarvani, saj z njimi potuje Planinska pevska skupina Encijan, katere pobudnik in pevec je. Še posebej 
je svoje življenjsko delo namenil gasilstvu in teritorialni obrambi kot civilni zaščiti. Biti in delati kot ga-
silec je vedno bil njegov moto življenja.

Predsednik  
Maksimilijan Popelar

Za prispevek k napredku v lokalni skupnosti in uspešno podjetniško pot 
je Srebrno plaketo Občine Sevnica prejel

ZVONKO TUHTAR

Za bogatitev kulturnega in družabnega življenja ter številne tekmovalne 
dosežke je Srebrno plaketo Občine Sevnica prejela

SEKCIJA MAŽORET PRI DRUŠTVU TRG SEVNICA

Za ohranjanje izročila in društveno udejstvovanje je Srebrno plaketo 
Občine Sevnica prejela

LJUDMILA MAJCEN

Zvonko Tuhtar prihaja z Orehovega, kjer vse od leta 1980 neprekinjeno opra-
vlja samostojno dejavnost, avtoservis. Dolgoletna podjetniška pot dokazuje, 
da tovrstna dejavnost ni rezervirana samo za največja mesta. Vseskozi je ob 
poslovni poti deloval kot aktivni član v Območno obrtnopodjetniški zbornici 
Sevnica in tudi krovni obrtno-podjetniški zbornici. Velik posluh za krajevne po-
trebe je udejanjal kot predsednik Krajevne skupnosti Sevnica po osamosvojitvi 
in nato še mandat kot podpredsednik. Zvrstile so se tudi druge družbeno an-
gažirane naloge in funkcije. Pri osamosvojitvi je sodeloval v enoti obveščeval-
ne službe. Tri mandate je bil član Občinskega sveta Občine Sevnica in član od-
borov občinskega sveta, bil je tudi predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. Za varnost otrok na prometnih površinah pri vrtcih in šolah 
je bila Sevnica na njegovo pobudo med prvimi občinami, ki so postavile hitro-

stne ovire. Bil je tudi prvi organizator prireditve o varnosti v cestnem prometu. Dva mandata je bil član 
sveta Vrtca Ciciban Sevnica, trenutno pa je član nadzornega odbora Komunale Sevnica. Med opravlje-
nimi deli v času aktivnosti v lokalnem okolju se vpisuje izgradnja in modernizacija različne infrastruktu-
re za boljše življenje občanov – od cest do sanacije plazov, bil pa je aktiven tudi pri izgradnji telefonske 
napeljave na Orehovem. Pomagal je pri odpravi posledic katastrofalnih poplav leta 1990, sodeloval pa 
je tudi pri vzpostavitvi obrtne cone Orehovo.

Sevniške prireditve si težko pred-
stavljamo brez vedno nasmejanih 
deklet v modrem. Sekcija mažoret 
pri Društvu Trg Sevnica deluje 11. 
leto, a še pred šestimi leti je šte-
la le sedem deklet. Danes je včla-
njenih 76 deklet od 4. do 22. leta, 
ki trenirajo v petih starostnih ka-
tegorijah, na različnih nivojih zna-
nja mažoretnih veščin. Pod vod-
stvom, ki močan poudarek daje 
vzgoji ter pripadnosti tako doma-
čemu okolju kot državi, sevniške 
mažorete krepijo prepoznavnost 
občine in bogatijo družabno ži-
vljenje. Na prireditvah navdušu-

jejo, v športnem in tekmovalnem smislu pa dosegajo izjemne rezultate. Ti jih postavljajo ob bok evrop-
skim in svetovnim mažoretam iz krajev z mnogo daljšo tradicijo. Udeležujejo se državnih prvenstev, kjer 
so vsako leto številčnejše in posegajo v slovensko mažoretno elito. Od leta 2010 se redno udeležujejo 
evropskih tekmovanj z večino uvrstitev tik pod odrom za zmagovalke. Niso obupale in medaljo so tako 
osvojile letos v Franciji. Udeležile so se tekmovanj v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, Češkem, v Ro-
muniji. Dobivajo povabila za razne festivale v tujini, ki se jih udeležujejo tudi skupaj z Godbo Sevnica. 
Kot ena najhitreje rastočih mažoretnih skupin so lani prevzele organizacijo državnega prvenstva, ki je 
bilo na visokem nivoju organizirano v Sevnici. Aktivne so tudi pri organizaciji različnih prireditev. Naj-
odmevnejši je vsakoletni koncert, imenovan Defile. Na njem so se poleg prikaza njihovega delovanja 
zvrstili najrazličnejši glasbeni gostje ter mažoretne skupine iz Slovenije in tujine. 

Ljudmila Majcen iz Jeperjeka je velika poznavalka in ljubiteljica narave, z zeli-
ščarstvom se ukvarja že štiri desetletja. Sodeluje na turističnih prireditvah po 
občini, svoje znanje o zdravilnem zeliščarstvu pa predaja tudi mlajšim rodovom 
ter obiskuje osnovne šole in vrtce. Na njenem domu je možen voden ogled 
zdravilnih zelišč z degustacijo čajev, ponudba je vključena tudi v sevniško tu-
ristično agencijo Doživljaj. Je prostovoljka sevniškega in krajevnega Rdečega 
križa ter pobudnica vsakoletnega novembrskega dobrodelnega koncerta. Ob 
Miklavžu poskrbi za obdarovanje otrok Osnovne šole Ane Gale Sevnica. Poma-
ga družinam ali okoliškim kmetom pri kmečkih opravilih, aktivna je kot člani-
ca Društva upokojencev, Aktiva kmečkih žena in Turističnega društva Tržišče. 
Svoj čas namenja še enemu od hobijev, to je vezenje »po občutku«, brez vna-
prej pripravljenega načrta, kar je že predstavljala na razstavah. Bila je tudi ple-

salka pri Mladih žurerkah, kar pa je morala zaradi zdravstvenih razlogov opustiti. Kljub temu je ohrani-
la življenjsko energijo in optimizem, ki ga z veseljem podarja vsem, ki jo obiščejo.

nadaljevanje na str. 20
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Prejemniki priznanj Občine Sevnica v letu 2015
Za prispevek h kakovosti bivanja krajanov in ugledu Boštanja na področjih 

kulturnega in družabnega življenja je Listino Občine Sevnica prejel

MILAN SIMONČIČ

Za izjemne športne dosežke na področju rokometa je prejemnik 
Listine Občine Sevnica

BLAŽ JANC
Milan Simončič prispeva h kakovosti bivanja krajanov in ugledu Boštanja na 
področjih kulturnega in družabnega življenja. Še predvsem je angažiran v Dru-
štvu vinogradnikov SevnicaBoštanj, kjer je dve leti opravljal delo tajnika in 
nato osem let tudi predsednika. Z vedrim značajem in vrlinami uspešnega or-
ganizatorja je prispeval k pridobivanju novih znanj in kakovosti vin, članstvo 
pa je v času njegovega predsedovanja poraslo kar za tretjino. Z računalniškimi 
znanji skrbi za urejanja krajevnih in vinogradniških spletnih strani, s fotoapa-
ratom ali kamero pa v trajnost shranjuje vse odmevnejše krajevne prireditve. 

Blaž Janc v igranju rokometa napreduje z večjimi in hitrejšimi koraki od vrstni-
kov. Igra v prvi postavi Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško in je član mla-
dinske rokometne reprezentance, trka pa tudi že na vrata članske. Njegovi re-
zultati ne izstopajo le v slovenskem, temveč širšem evropskem merilu, saj je z 
reprezentanco na velikih tekmovanjih osvojil več prestižnih uspehov, od me-
dalj do naziva najboljšega strelca ali člana idealne sedmerice. Marljiv in vztra-
jen je tudi v šoli. Zaradi vseh navedenih uspehov je upravičeno ponos in vzor 
mladim. Blažu bo, zaradi športnih obveznosti v tujini, Listino Občine Sevnica 
župan izročil ob naslednji priložnosti.

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani občine Sevnica.
Današnji 12. november je za lokalno skupnost poseben dan, saj 
prav danes obeležujemo občinski praznik. Ta je priložnost, da za-
hvala seže do vseh in za celotno delo, ki ga vsak po svojih močeh 
prispevate k urejenemu, prijetnemu in varnemu bivanju. V dru-
žini, med prijatelji, v službi, v društvenem in družabnem ter go-
spodarskem okolju. Skratka, da praznujemo kot skupnost in da 
se pri tem zavedamo prispevka vsakega občana. 

V teh dneh tako ne obeležujemo samo rezultatov opravljenega 
enoletnega dela Občine kot ustanove, temveč celotne skupnosti. 
Za dobro delo in sodelovanje se zahvaljujem članicam in članom 
Občinskega sveta Občine Sevnica, predstavnikom krajevnih sku-
pnosti, sodelavkam in sodelavcem občinske uprave, zavodom in 
podjetjem ter vsem, ki kakorkoli prispevate k rasti celotnega sev-
niškega, posavskega in slovenskega prostora.

Ob našem skupnem prazniku vsem iskreno čestitam. Želim vam 
lep praznični mesec in vabljeni, da se v čim večjem številu sreču-
jemo na dogodkih in prireditvah, ki se bodo zvrstili do konca no-
vembra. Še posebej hvala vsem, ki pri tem sodelujete. 

Tudi v bodoče vam želim veliko uspehov na osebnem, poslovnem 
in vseh drugih področjih delovanja.

 S spoštovanjem,
  župan Srečko Ocvirk s sodelavci

Praznik Krajevne skupnosti Zabukovje

Med prireditvami v sklopu ob-
činskega praznika je vsako leto 
tudi praznik Krajevne skupno-
sti Zabukovje, ki so ga obeležili 
minulo soboto. Dogajanje se je 
pričelo z odprtjem prenovljene-
ga odseka javne poti na relaciji 
Strajnar–Lovski dom Zabukovje, 
v dvorani Večnamenskega doma 

Ob odprtju nove ceste Dobitniki krajevnih priznanj

Ob občinskem prazniku so bili na obisku pri županu Srečku Ocvir-
ku otroci iz Vrtca Ciciban Sevnica, iz skupine Škratki. Najprej so si 
ogledali županovo pisarno in nato opravili sestanek v sejni sobi na 
tematike, ki jih tudi najmlajši že dobro poznajo in spremljajo – od 
rabe javnih objektov in površin do naravnih in kulturnih znameni-
tosti, po katerih je poznana sevniška občina. Foto: Občina Sevnica

V začetku novembra je bil namenu predan obnovljeni 200metrski 
odsek javne poti v Dolenjem Boštanju na relaciji Simončič–Lindič. 
Posodobitev je vključevala izgradnjo pločnika z vgradnjo komunal-
nih vodov, novo javno razsvetljavo, širitev cestišča, umestitev škarp 
in ograje ter preplastitev ceste. Investicijo so skupaj izvedli občina, 
krajevna skupnost in Komunala Sevnica, pomeni pa bistveno izbolj-
šano prometno varnost predvsem za pešce. Navzoče krajane sta na-
govorila predsednik Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč in žu-
pan Srečko Ocvirk. Prenovljeno cestišče je blagoslovil boštanjski 
župnik Alfonz Žibert, v programu pa so s pesmijo sodelovali Ljud-
ski pevci iz Boštanja.
 Foto: Občina Sevnica

Zabukovje pa je sledila slove-
snost s kulturnim programom in 
podelitvijo priznanj.

Prejemnika plakete sta posta-
la Milan Stopar iz Podgorice za 
zasluge pri napredku v skupno-
sti in Alojz Romih iz Zabukovja 
za dolgoletno delo na področju 

gasilstva. Pevska skupina Rosa je 
prejela priznanje za aktivno kul-
turno delovanje. Kulturno dru-
štvo Franc Požun Zabukovje je 
krajevni skupnosti v uporabo 
predalo nov defibrilator kot re-
zultat dobrodelnega dela dru-
štva in se ob tem zahvalilo vsem, 
ki so podprli akcijo. Zbrane sta 
nagovorila predsednik krajevne 
skupnosti Jože Baumkirher in 

župan Srečko Ocvirk, v progra-
mu pa so sodelovali Pevska sku-
pina Rosa, Šentlenartski smrkci, 
Kulturno društvo Franc Požun 
Zabukovje ter citrarki Anja Žve-
glič in Maja Imperl. Prireditvi, ki   
sta jo povezovali Renata Podle-
snik Pajk in Andreja Kobal, je 
sledilo druženje.  

 Foto: Občina Sevnica

Celoten koledar prireditev ob občinskem prazniku je objavljen 
na spletni strani www.obcina-sevnica.si, na straneh Axa in v 
Grajskih novicah.

Na sestanku pri županu

Prometna pridobitev v Boštanju
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Cenjene občanke, 
spoštovani občani občine Sevnica,
vsak praznik je mejnik v življenju in skupnosti. 

V mesecu novembru praznuje vaša občina, 
ki je pomemben soustvarjalec gopodarskega, 
kulturnega in političnega utripa v regiji Posavje. 

Naj se dobri medosebni in medsosedski odnosi 
nadaljujejo in naj bodo še naprej osnovno vodilo 
pri doseganju osebnih in širših ciljev, kajti 
le srečen človek lahko ustvarja zadovoljno skupnost. 

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Spoštovani občanke in občani občine Sevnica,

ob vašem prazniku vam želim obilo priložnosti za druženje in veselje 
nad doseženimi rezultati občine in občanov, 

ki naj vam bodo prijetna popotnica in spodbuda za prihodnji čas. 
Sadovi vašega dela in sodelovanja se odražajo v lepo urejenih krajih 

vaše občine in v uspehih društev ter posameznikov. 

Ob tej priložnosti iskreno čestitam 
vsem letošnjim prejemnikom priznanj, ki so dokaz, 
da je v vaši občini spodbudno in ustvarjalno okolje.

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

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,  s sodelavci

Drage občanke in občani občine Sevnica, 
vse najboljše ob vašem občinskem prazniku!

Človek potuje po svetu, 
da bi našel, kar potrebuje, 

in se vrača domov, kjer to najde, 
zato se veselite dosedanjih dosežkov 

ter se pogumno soočajte z novimi izzivi. 

Ladko Petretič
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Spoštovane občanke, občani občine Sevnica,

iskrene čestitke za uspehe, ki so rezultat 
sodelovanja in predanega dela na vseh ravneh, 

s čimer ste dokazali, da je le tako moč graditi 
uspešno lokalno skupnost. 

Koraki na poti novih zmag in izzivov prihodnosti 
naj bodo še naprej odločni, 

pogumni in odgovorni.

Vse dobro in prijetno praznovanje želim!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Občina Sevnica 
praznuje

Občina Radeče si velik del svoje meje deli z občino Sevnica, 
zato se vedno znova odpirajo številni aspekti sodelovanja med obema 

občinama. Že v preteklosti sta občini skupaj uspešno reševali težave in se 
skupaj učinkovito spopadali z razvojnimi izzivi v takšni meri, da lahko v 

primeru naših dveh občin govorimo celo o primeru zglednega 
medsosedskega sodelovanja. Skupnih projektov bo v bodoče še več in 
prepričani smo, da bo sodelovanje še naprej zgledno in vsem v korist.

Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine vam iskreno čestitamo 
in vam želimo, da bi se z razvojnimi izzivi še naprej spopadali uspešno 

in na zadovoljstvo vseh svojih občanov. 

Še enkrat hvala in iskrene čestitke!

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Sevnica, 
spoštovani župan, podžupanja in podžupan, 

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

So poti in so križišča, ko je potrebno izbrati pravo pot. A katera pot je prava? 
Tista, ki vodi k napredku, k razvijanju novih idej, k blagostanju. Brez znanja 
tega ni, brez gospodarstva in urejene infrastrukture prav tako ne, a tukaj je še 
zdravje ljudi in skrb za okolje … 

Občina Sevnica s svojimi enajstimi krajevnimi skupnostmi temu namenja veli-
ko pozornosti, a želja je še vedno (pre)veliko in kot je v naši navadi, smo pozor-
ni predvsem na tisto, česar nimamo.  Ali smo se kdaj vprašali, kaj pa je pravza-
prav tisto, kar resnično najbolj potrebujemo; kaj je tisto, kar nas ohranja vitalne 
in zdrave, nam daje moč za uresničevanje naših želja? Pomembni smo mi sami, 
ljudje, ki smo vpeti v takšne in drugačne odnose, s katerimi krojimo sedanjost 
in prihodnost (preteklosti žal ne moremo). Za razvoj kraja, krajevne skupno-
sti, občine, regije in države smo odgovorni prav vsi, zato se moramo obnašati 
kot dober gospodar do vsega, kar izrečemo in kar naredimo. Pri tem niso po-
membni opravljeni kilometri in porabljeni evri - pomembne so priložnosti, ki 
vodijo k napredku neke skupnosti, uresničimo pa jih lahko le v medsebojnem 
razumevanju, spoštovanju in sodelovanju. Biti moramo ponosni na to, kar ima-
mo in kar smo, saj je za nami že mnogo uspešno prehojenih poti.  Del pomemb-
nih dogodkov iz preteklosti, ki so prispevali k nastanku in razvoju skupnosti v 
spodnjem delu najdaljše slovenske reke, kjer se vanjo izlivata tudi reka Mirna 
in potok Sevnična, so že zbrani v posebni monografiji, ki bo zagledala »luč sve-
ta« ob koncu meseca in bo zagotovo našla mesto na knjižni polici v marsikate-
rem domu prebivalcev sevniške občine. 

Iskrene čestitke ob prazniku, cenjene občanke in spoštovani občani občine 
Sevnica!
 Uredništvo

Glavna sevniška ulica na razglednici, ki je izšla okoli leta 1900. (Vir: knjiga Sevnica - Stole-
tje na razglednicah)
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Ob prazniku
občine Sevnica
vam iskreno čestitamo.

 Čestitamo ob prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje.

Orehovo 89a, Sevnica, Tel.: 07 814 43 46, Mob.: 051 642 544, 
www.fiat-tuhtar.si, fiat.tuhtar@siol.net

AVTOSERVIS ZVONKO TUHTAR S.P.
POOBLAŠČENI FIAT IN FIAT PROFESSIONAL SERVIS

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

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

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

Ob tej priložnosti vas vabimo na 
dan odprtih vrat podjetja Siliko PE Sevnica, 

v četrtek, 26. novembra 2015, med 14. in 17. uro.

Čestitamo 
ob prazniku občine sevnica.

T

Ko pogled na svet postane popolnoma drugačen.

www.optikalana.si www.okulistika.si

Tel.: 040 437 399

iskreno čestitamo ob občinskem prazniku in vabimo, 
da se v skupni skrbi za boljše zdravje udeležujete 

preventivnih pregledov in zdravstveno vzgojnih delavnic.
Kolektiv Zdravstvenega doma Sevnica

»V slikah sem poskušal uje-
ti trenutke asociacije, ki so 
me prevzele, in sem jih izra-
zil v različnih barvnih kom-
binacijah z velikim številom 
smiselno postavljenih potez, 
ki skušajo gledalcu pričarati 
v mislih situacijo nezavednih 
oblik v neko smiselno podobo, 
ki jo samo on prepozna in si jo 
ustvari v svojih mislih po la-
stni presoji,« je dejal na otvo-
ritvi svojih slikarskih del Uli 
Rupret, ki se je z likovno ume-
tnostjo začel resneje ukvarja-
ti ob obiskovanju slikarske-
ga krožka v okviru Univerze 
za tretje življenjsko obdobje 
Sevnica, ki ga vodi likovni pe-
dagog Tone Zgonec.

O avtorjevih delih, v katerih 
prevladujeta rdeča in zelena 
barva, ki se na slikarskih pla-
tnih zlivata v zanimivo kom-
binacijo in tvorita celoto ter 
gledalca spodbujata k razmi-

Sanje v slikah Ulija Rupreta
SEVNICA - Do sredine oktobra je bila v Stari galeriji na sevniškem gradu na ogled prva samostojna slikar-
ska razstava Sevničana Ulriha (Ulija) Rupreta pod naslovom Vaše sanje v mojih slikah.

šljanju, je podala strokovno 
oceno univerzitetna profesori-
ca na naravoslovnotehniški fa-
kulteti Marija Starič Jenko, ki 
je otroštvo in mladost prežive-
la v Sevnici, zato jo z avtorjem 
povezuje dolgoletno znan-
stvo. »Predstavljena slikarska 
dela se nas najprej dotaknejo 

s svojo bogato površinsko te-
ksturo. Na prvi pogled se zdi, 
kot bi se v njih zrcalila izku-
šnja poznega impresionizma, 
prve res revolucionarne, mo-
dernistične umetniške pra-
kse,« je dejala in nadaljeva-
la: »Ulija Rupreta poznam že 
od otroštva. Poznam njegovo 

pronicljivo razmišljanje, zave-
dnost, njegovo skrb, sočutnost 
in vpetost v okolje, v katerem 
živi. Razumem, zakaj je v po-
teze gozdnega rastja na sliki 
brestaniškega gradu vpletel 
obrise ljudi, saj vsi domačini 
vemo, koliko gorja je skritega 
pod koreninami tistih dreves. 
Karkoli naslika, tako tudi sam 
pravi v naslovu pričujoče raz-
stave 'Vaše sanje v mojih sli-
kah', ni tisto, kar se prikazu-
je na prvi pogled. Mislim, da 
želi v tem trenutku predvsem 
vzpostaviti z gledalci pristen 
dialog. Namenoma ne ponuja 
čistih in jasnih stavkov. Želi, da 
bi se gledalci večkrat vrnili k 
njegovim slikam, da jih pogle-
dajo od blizu in daleč, s pripr-
timi vekami, z različnih zornih 
kotov.« V programu sta nasto-
pili učenki solo petja GŠ Sev-
nica Petra Stopar in Eva Ca-
mloh ob klavirski spremljavi 
Špele Troha.  S. Radi

Ljubiteljski slikar Uli Rupret in prof. dr. Marija Starič Jenko
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SEVNICA - V novembru se v 
oknu Radogost na sevniškem 
gradu predstavlja mlada sevni-
ška umetnica Vesna Karlovšek, 
ki je postala po lanskoletni ude-
ležbi na likovnem srečanju ljubi-
teljskih slikarjev na sevniškem 
gradu »mladi prvak XIV. sev-
niškega likovnega shoda Grad 
2014«. O njenem slikarskem iz-
razu je gostitelj kulturnega ve-
čera, ki se odvija vsako prvo sre-
do v mesecu v grajski kapeli in 
stalni zbirki Ogled na sevniškem 
gradu dejal: »Vesnino slikanje je 
popolno. Akt v znanem položaju 
jajca, ki ga razstavlja v grajskem oknu, je odličen. Stari mojstri 
so ga pogosto uporabljali. Jajce je simbol začetka, simbol sveta 
in v tem položaju je naslikala moški akt Vesna, česar ne bi nare-
dil marsikateri slikar.« Navdušenje sevniškega umetnika Rudi-
ja Stoparja nad čistimi linijami, potezami in barvami, ki izražajo 
neko posebno življenjsko filozofijo, je Vesna sprejela mirno, saj 
sama zelo dobro ve, da so v življenju tudi temnejše barve, barve 
žalosti, ki jo naj bi vsak človek nosil v sebi.
Otvoritev Vesnine prve samostojne razstave je pospremil z igra-
njem na kitaro v grajski kapeli Oskar Zoran Zelič. 
 S. R., foto: L. M. 

Ob prazniku občine Sevnica
občankam in občanom

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

www.sevnica.sds.si

Ob občinskem prazniku 
občine Sevnica iskreno 
voščimo občanom in 

občankam.
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Tomaž Lisec 
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VCT RAMOVŠ-PEKLAR d.o.o.,
Cvetličarne Sevnica, Radeče, MC Boštanj

in Vrtnarija Ribniki Sevnica

Iskrene čestitke 
ob prazniku občine Sevnica!

AkcijaAkcija SADIKE VRTNIC

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

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

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

ČESTITAMO 
OB PRAZNIKU!

-proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov 

-sanacija in popravilo obstojeèih dimniških tuljav 

-novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov 

-montaža in prodaja kaminskih peèi 
40 let tradicije 

info@karodi.si

Čestitamo 
ob prazniku!

Spoštovane občanke in občani!
Čestitamo Vam ob občinskem prazniku

ter vas vabimo v knjižnico – dnevno sobo mesta,
kjer si lahko izposodite knjige, revije in filme, berete, 

se učite in družite ter se imate lepo!
Vsi, ki še niste člani naše knjižnice,

pridite in se brezplačno vpišite
v tednu od 16. do 21. novembra 2015.

Ob občinskem prazniku občine Sevnica se naši 
ustanoviteljici, Občini Sevnica,

zahvaljujemo za uspešno sodelovanje.

Vaše knjižničarke

SEVNICA - V Knjižnici Sevnica je do konca novembra na ogled 
razstava likovnih in ročnih del Tanje Košar iz Žurkovega Dola, 
ki je umetniškemu besednemu izražanju dodala še likovno in  
fotografsko. Ko se je v službi srečala z dletom, se je posvetila še 
rezbarjenju in zlatenju lesenih predmetov, zadnja štiri leta pa 
je zelo dejavna v sevniški klekljarski skupini Bucike, a ob vsem 
naštetem ji je v veliko veselje tudi pletenje in kvačkanje. »Mo-
tivi in ideje so nastajali v meni po trenutnem občutku, čutenjih 
in v nenehni želji, da naredim korak naprej od standardov po-
samezne tehnike, zato postavljam na ogled kar nekaj izdelkov, 
kjer so različne tehnike združene v eno. V meni vre neusahljiv 
vrelec idej, vedno nova želja po učenju in raziskovanju, nemir v 
prstih in rokah pa me vleče še naprej,« je zapisala ob postavitvi 
razstave ustvarjalka.  S. R.

Ustvarjalnost s pomočjo nitk

V sevniški knjižnici je do konca meseca na ogled razstava li-
kovnih in ročnih del domačinke Tanje Košar. 

 www.inplet.si

ISKRENE ČESTITKE 
OBČANKAM IN OBČANOM 

OB PRAZNIKU OBČINE 
SEVNICA!

Vesnina prva razstava 

Vesna želi nadaljevati študij 
na likovni akademiji.

Iskreno čestitamo in želimo prijetno 
praznovanje ob prazniku občine Sevnica. 
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Ob našem skupnem občinskem prazniku
iskreno čestitamo vsem občankam 

in občanom občine Sevnica.

Želimo vam prijetno praznovanje,
veliko doseženih poslovnih in osebnih ciljev

ter pogumnih odločitev.
ČESTITAMO OB PRAZNIKU IN SE ZAHVALJUJEMO ZA ZAUPANJE

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

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

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

w w w.atgzupan.com

Ob občinskem prazniku 
se vam zahvaljujemo za zaupanje 

in vam želimo prijetno praznovanje.
Gradnje gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. Boštanj, Dolenji Boštanj 66a, 8294 Boštanj

Želimo vam prijetno 
praznovanje!

www.kopitarna.eu

PLAČAŠ 2, DOBIŠ 3
OD 11. 11. DO 16. 11. 2015

PRI NAKUPU TREH ARTIKLOV VAM PRIZNAMO POPUST V VIŠINI NAJCENEJŠEGA.

SEVNICA - V kavarni Špi-
ca v starem delu Sevnice 
so do sredine decembra na 
ogled slikarske umetnine 
domačinke Irene Amer-
šek, ki se s slikanjem lju-
biteljsko ukvarja od leta 
1990. Večerno šolo slika-
nja je obiskovala pri aka-
demski slikarki Apoloniji 
Simonovi in pri akadem-
skem slikarju Todorče-
tu Atanasovu. Leta 2003 
se je v Ljubljani udeležila 
tečaja likovne kompozici-
je pod vodstvom akadem-

skega slikarja Toneta Račkija, tri leta kasneje pa likovnega izo-
braževanja v Krškem pod mentorstvom slikarke Jožice Medle, 
pred dvema letoma pa je sodelovala v likovni delavnici pod vod-
stvom prof. likovne pedagogike Elene Sigmund. Pred dobrim 
desetletjem se je pričela ukvarjati tudi s kiparsko tehniko, in si-
cer z izdelavo kompletov uni-
katnih jaslic. Irena Ameršek, 
ki je sodelovala na številnih 
skupinskih razstavah in ime-
la tudi štiri samostojne, je za-
ljubljena v naravo. Do nje čuti 
veliko spoštovanje in občudo-
vanje. Rada ima živali in svet 
okrog sebe, zato pravi: »Svet je 
lep. Spoštujmo ga, ker je to naš 
edini dom.« 
 S. R.

SEVNICA - Literarna skupina Večerna zarja Društva upokojencev 
Sevnica je pripravila 5. novembra v sevniški knjižnici literarni ve-
čer z naslovom »Vse najboljše, moja občina«. Z izbranimi pesmi-
mi in proznim besedilom so se predstavili Štefka Vidrih, Zdrav-
ka Brečko, Jožef Žnidarič, Gabrijela Kolar, Vida Križnik in 
Anica Perme (na fotografiji). Z zapetimi pesmimi sta dogodek 
obogatili pevski skupini - Spomin in Prijatelji (obe skupini de-
lujeta v okviru DU Sevnica). Navzoče sta nagovorili predsednica 
sevniškega društva upokojencev Marijana Kralj in direktorica 
knjižnice Anita Šiško.  S. R.  

Vse najboljše, moja občinaIrenine podobe iz narave

Irena Ameršek je slikarka, ki ji na-
rava in živali veliko pomenijo.

Kaj vse lahko razumemo pod 
blagovno znamko "Grajske 
mesnine"?
Samo ime Grajske mesnine iz-
haja iz lokacije predelovalnega 
obrata pod sevniškim gradom, 
kjer je že od leta 1969. Kupec 
pod imenom Grajske mesnine 
pričakuje nekaj več, nekaj graj-
skega, kar pa tudi so, saj v naši 
proizvodnji izdelkov uporablja-
mo meso, ki ga pridelujejo kme-
tje iz okoliških kmetij. V večini 
se pri izdelavi izdelkov poslu-
žujemo klasično-tradicionalnih 
postopkov. Tradicionalnost po-
meni, da se po odbiri kvalitetnih 
kosov mesa le-to razsoli in zači-
ni z začimbami, ki so osnova v 
naši kulinariki: sol poper, česen 
itd., dodatno harmonijo okusov 
pa doda še dim bukovih sekan-
cev. Zaradi take priprave se nam 
pri uživanju npr. kuhane preka-
jene šunke s kožo ali tradicio-
nalne sevniške salame razvije 
grajski okus. 

Kako vas je pot pripeljala do 
dela z Grajskimi mesninami 
in kakšni obrati so to?
Po končanem študiju na Bioteh-
niški fakulteti sem se želela za-
posliti v domačem okolju, blizu 
doma, kjer smo imeli kmetijo. 
Pri nas so bile koline kar pogo-

ste, saj je moj oče mesar, in sem 
ob vsaki takšni priložnosti sode-
lovala ter se seznanjala, kaj vse 
je potrebno pri reji in nadaljnji 
obdelavi, da pridelamo kvalite-
tno meso in dobre klobase. Tako 
sem zaprosila za pripravništvo v 
Kmečki zadrugi v mesnoprede-
lovalnem obratu, kjer sem začela 
v predelavi kot živilski tehnolog. 
Osebno sem to vzela kot izziv, 
saj je bila proizvodnja izdelkov 
takrat orientirana samo v dolo-
čenem sortimanu izdelkov. Pre-
delava je bila v primerjavi z da-
nes manj razvita, malo izdelkov, 
v večini hrenovke in klobase, v 
majhnih količinah, 2000 kg/me-
sec, danes mesečno pridelamo 
15- 20.000 kg izdelkov.

Naša klavnica je v slovenskem 
merilu srednja po velikosti, 
imamo 32 zaposlenih. Vendar 
imamo še dovolj rezerv, pred-
vsem v proizvodnji.  Naša pred-
nost je v tem, da se zaradi svoje 
velikosti in organiziranosti lažje 
prilagajamo potrebam kupcev.

KZ Sevnica poskuša obuditi 
rejo krškopoljskega prašiča. 
Kako kaže na tem področju? 
V lanskem letu smo v okvi-
ru blagovne znamke Grajske 
mesnine razvili še dve pod-
blagovni znamki, in sicer Me-
snine krškopoljskega prašiča 
in Ekološko meso. Kot je zna-
no, je krškopoljski pujs še edi-
na avtohtona slovenska pasma 
pujsa, poznan po črno-beli pa-
sasti barvi. V ta namen smo se 
povezali s Slovenskim združe-
njem krškopoljskega pujsa ter 
Biotehniško fakulteto in ga po-
skušamo vhleviti nazaj v naše 
hleve, da si zagotovimo stalno 
ponudbo tako svežega mesa kot 
mesnin. Prav ta stalnost nas je 
pripeljala k odločitvam, da na-
šim kmetom, ki imajo kapaci-
tete, vendar ne vhlevljajo puj-
sov zaradi slabih odkupnih cen, 
ponudimo možnost, da vhlevi-
jo krškopoljskega pujsa z večjo 
odkupno ceno. Tehnologija pri-

prave in zorenje suhomesnatih 
mesnin krškopoljskega pujsa pa 
je specifična zaradi večjega de-
leža maščob, ki daje tem mesni-
nam poseben okus. In ko kupec 
poskusi rezino, reče: „To je pa 
takšen okus, kot smo ga imeli 
včasih doma …“

Že dolga leta je znana sevni-
ška klobasa, s čim si še lahko 
polepšamo praznike?
Vsak dan lahko postane pose-
ben z dobro klasično prekaje-
no šunko s kožo, tradicional-
no sevniško salamo, slanino in 
pršutom krškopoljskega praši-
ča, dobrimi sevniškimi klobasa-
mi, za našo mladino pa ne poza-
bimo na zelo okusne sevniške 
hrenovke, narejene iz mesa brez 
alergenov, barvil in ojačevalcev 
okusa.

Grajske mesnine: za običajne in posebne dni
Blagovna znamka in izdelki Grajske mesnine nastajajo v Posavju, a so dobro prepoznane po svoji kvaliteti in okusu tudi širše. 
Osnovno vodilo Grajskih mesnin, kot poslovnega segmenta Kmečke zadruge Sevnica z.o.o., je, da se povezujejo s kmeti – pri-
delovalci in lastniki zadruge, ki zanje pridelujejo kvalitetno vzrejeno živino, katere meso in izdelke tržijo na domačem prosto-
ru in s tem ohranjajo primarno proizvodnjo ter kratke prevozne poti, kupcu pa nudijo kakovostno meso in izdelke. Grajske 
mesnine vodi univ. dipl. živ. tehn. Hermina Šantej.

Hermina Šantej
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Četrtek, 12. 11.

• ob 15.00 v MT Senovo: učenje v 
dvoje je lahko zabavno

• ob 15.30 v Domu upokojen-
cev Sevnica: predavanje Tatja-
ne Prašnikar in Petre Čerinšek 
»Varna in lepa starost«

• ob 16.30 v Svetovalnici PmP Kr-
ško (CKŽ 44): skupina za mla-
de JAZ SEM

• ob 17.00 v KD Krško: prireditev 
ob 30-letnici CSD Krško, 20-le-
tnici terapevtskih skupin zdra-
vljenih alkoholikov in 10-letni-
ci kriznega centra za otroke in 
mladostnike Krško

• ob 17.00 v dvorani MC Breži-
ce: otroška gledališka predsta-
va »Janko in Metka«

• ob 17.00 v MC Krško: turnir v 
namiznem nogometu in nami-
znem tenisu

• ob 17.00 v Mestnem muzeju 
Krško: delavnica »Naredimo si 
knjigo harmoniko«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
odprtje razstave »Tam ni bilo 
imen, samo številke« o Steva-
nu Saviću, zaporniku številka 
A-19960

• ob 18.00 v avli Doma kulture 
Brežice: odprtje razstave foto-
grafij »Fotografska razmišljanja«

• ob 18.00 na sedežu Zavoda 
Svibna v Brezovski Gori: študij-
ski krožek »Praznična plat živ-
ljenja«

• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: 
predavanje Parova Anzelca »Ču-
stveni vampirji - kako se zašči-
titi pred ljudmi, ki vas povsem 
izpijejo?«

Petek, 13. 11.

• ob 17.00 v MT Senovo: Male 
sive celice

• ob 17.00 v MT Raka: izdelava 
origamijev

• ob 17.30 v župniji Leskovec pri 
Krškem: misijon »Družina, od-
pri vrata Kristusu«, zaključek 
22. 11. ob 6.30

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: Beremo - pogovor 
z Vlasto Moškon

• ob 18.00 v MT Podbočje: igra-
nje Fife

• ob 19.00 na Bizeljskem: Mar-
tinov teden - petkova pumpa in 
ansambel Potep

• ob 19.00 v Lutrovski kleti v Sev-
nici: jesenski koncert Okteta Ju-
rij Dalmatin in MePZ Zvon

• ob 19.30 v KD Krško: črna ko-
medija »Glengarry Glenn Ross«

• ob 21.00 v dvorani MC Breži-
ce: predstava Matjaža Javšnika 
»Striptiz«

• ob 22.00 v Klubu Metulj v Bi-
strici ob Sotli: koncert skupine 
Killo Killo Banda

Sobota, 14. 11.

• ob 8.00 v Gabrijelah: start po-
hoda po Sevniški planinski poti 
- poti Lojzeta Motoreta

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: živ žav - obiščimo 
Ukrajino

• ob 9.00 v MT Senovo: pohod
• ob 9.00 v MT Raka: izdelajmo 

domače mazilo
• ob 10.00 v MC Krško: MC di-

rendaj
• ob 10.00 v MT Podbočje: barva-

nje skodelic
• ob 10.00 pri pletenki velikan-

ki v Tržišču: Martinov pohod od 
pletenke do Malkovških goric

• ob 10.00 pri OŠ Boštanj: 2. tek 
za Sevniški pokal v rekreativ-
nih tekih

• ob 11.00 v Športnem domu 
Sevnica: državno prvenstvo v 
ju-jitsu v kategoriji Ne waza

• ob 11.00 v Gadovi peči: pohod 
Po gadovi sledi; ob 17.00: mar-
tinovanje z ansamblom Jerneja 
Kolarja in krstom mošta

• ob 16.00 v MC Brežice: sreča-
nje reikistov 

• ob 16.00 v Bregarjevi zidanici v 
Kamenškem: literarno-družab-
ni večer »Kultura in umetnost 
nas povezujeta«

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri Kr-
škem: tradicionalno "Martino-
vanje po starih in novih šegah" 

• ob 19.00 v dvorani KS Globoko: 
koncert »Zven lovskih melodij«

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 

koncert Marko Črnčec kvarteta
• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 

koncert skupine Sam's Fever - 
Elvis Presley tribute band

Nedelja, 15. 11.

• ob 9.00 pri gostilni Janc na Stu-
dencu: vinogradniški pohod s 
Studenca na Primož

• ob 18.00 v okrogli dvorani gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
koncert skupine Katrinas

Ponedeljek, 16. 11.

• ob 17.00 v TVD Partizan v Bo-
štanju: predavanje Rajka Škari-
ča »Odnosi v družini« - drugi del

Torek, 17. 11.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sev-
nica: predavanje Adriane Doli-
nar »Spoznajte zmote o maščo-
bah in ostanite zdravi«

• od 10.00 do 19.00 v sejni sobi 
MC Brežice: Izzivi mladim - 3. 
delavnica

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

• ob 18.00 v igralnici MC Breži-
ce: družinska delavnica »Naši 
trmoglavčki«

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
predstavitev knjižice Občinske 
lipe v občini Sevnica

Sreda, 18. 11.

• ob 17.00 v Mestni hiši Breži-
ce: eko srede - predavanje Sa-
nje Lončar »Prednosti začimb 
in njihove tržne priložnosti«

• ob 18.00 v Zdravstvenem domu 
Sevnica: predstavitev knjige 
»Diagnoza, ko zastane dih« av-
torice Marije Hrvatin

Četrtek, 19. 11.

• ob 15.00 v MT Senovo: igre na 
prostem

• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: 
brezplačna gledališka predsta-
va za otroke »Zmajček in knjižne 
zmešnjave«

• ob 18.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: odprtje Posavske mu-
zejske vitrine - Franjo Gerlovič

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: predavanje dr. Marka 
Kambiča »Vpliv rimskega pra-
va na evropsko pravno kulturo 
- pot in plod«

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: dobrodelni koncert 
»Sevničani, stopimo skupaj!«

• ob 19.00 na gradu Sevnica: od-
prtje razstave XV. sevniškega li-
kovnega shoda Grad 2015

Petek, 20. 11.

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 

zaključek bralnega projekta 
»Posavci beremo skupaj« s pi-
sateljem Miho Mazzinijem ob 
19.00 v Domu Svobode Bresta-
nica: komedija Ti nori tenorji v 
izvedbi KD Brestanica

• ob 21.00 v dvorani MC Brežice: 
koncert zasedbe Elemental

Sobota, 21. 11.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: živ žav - »hallo« obišči-
mo Nizozemsko

• ob 9.00 v Hiši narave Krško: re-
iki tečaj 1. stopnje 

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: večer mažoret - defile

• ob 18.00 v TVD Partizan v Bo-
štanju: koncert ob 15-letnici 
ŽePZ Azalea Boštanj

• ob 19.00 v KD Krško: koncert 
zasedbe Eroika

• ob 19.00 v dvorani Kulturnega 
doma Bistrica ob Sotli: predsta-
va Matjaža Javšnika »Striptiz«

• ob 21.00 v MC Krško: koncert 
Alkomob + Urban Click

• ob 22.00 v Klubu Metulj v Bi-
strici ob Sotli: koncert skupine 
Same babe

Nedelja, 22. 11.

• ob 10.00 v cerkvi Janeza Evan-
gelista Kreka v Krškem: sveta 
maša za žrtve 1. svetovne voj-
ne; ob 11.15 v Dvorani v par-
ku: kulturna prireditev ob dne-
vu Rudolfa Maistra

• ob 12.00 pred gasilskim do-
mom na Telčah: pohod po tel-
ških stezicah s kulturnim pro-
gramom

• ob 16.00 v Prosvetnem domu 
Artiče: koncert ob 15-letnici de-
lovanja Brežiških flosarjev

• ob 17.00 v veliki dvorani gra-
du Rajhenburg v Brestanici: re-
gijsko tekmovanje odraslih pev-
skih zasedb

Ponedeljek, 23. 11.

• ob 17.00 v TVD Partizan v Bo-
štanju: predavanje Marije Ko-
čevar »Zdravilna moč začimb je 
dostopna vsakomur«

Torek, 24. 11.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sev-
nica: predavanje CSD o organizi-
ranju pomoči na domu

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

• ob 19.00 v Galeriji Krško: od-
prtje razstave »Živalski mrtva-
ški ples, Živali 1914-1918«

Sreda, 25. 11.

• od 8.00 do 14.00 v enoti VDC 
Sevnica: dnevi odprtih vrat (do 
27. 11.)

kam v posavju

Te dni zares težko preživiš čas v kakršni koli čakal-
nici, ne da bi se zapletel v pogovor o apokalipsi, ka-
kršno čutimo državljani Slovenije. Mladi, starej-
ši, tisti vmes – svet se bo končal jutri, prihaja sodni 
dan. Najprej bomo preplavljeni, potem bomo beža-
li, vmes se bomo streljali, vsekakor bomo vsi strada-
li, ugrabili nam bodo otroke, izgubili bomo svoj jezik, 
svojo kulturo, potem bo udarila še narava … In po 
dveh urah takih pogovorov, ko se v debato vzkiplji-
vo vključijo še vsi tisti, ki z neverjetnim odporom ho-
dijo v svoje službe, ki sovražijo svoje delavnike, šefe 
in sodelavce, tisti, ki ne prenesejo svojih sosedov, ti-
sti, ki črtijo prav vse slovenske sisteme – zanič so na-
mreč vse šole, bolnišnice, športne organizacije, vse 
naše gospodarstvo, prav vsi politiki, vsa društva, od-
večni so upokojenci in nesposobna prav vsa mladina 
– je poslušalec, blago rečeno, utrujen. 

Po eni takih „predstav“, kjer mi je bilo obrazloženo, 
da na svetu ni več dobrega in da nimam pravega ra-
zloga, da se zjutraj zbudim, me je dohitela neverje-
tna sreča. Nenačrtovano sem se zapletla v pogovor z 
ženico na podeželju, ki mi je na moj mimoidoči poz-
drav odgovorila: »Vsekakor bo dober. Sploh ni dvo-
ma.« Nasmejala se je in nadaljevala z delom na nji-
vi. Kakšen nasmeh! Kot balzam! Ker me je ravno 
takrat zanimalo, kako je s kisanjem repe in če sem 
že kaj časovno zamudila, sem pohitela z vprašanjem 
o repi. Povabila me je k sebi, mi ponudila stol poleg 
hleva in obrazložila ves postopek, tudi to, kje naj do-
bim primeren lesen čeber, ki da je najboljši za kisa-
nje, in da naj jo raje kisam sproti skozi zimo, samo 
toliko, kolikor je bom lahko porabila. 

Pogovarjali sva se kakšno uro in pol. Medtem je, se-
deč na starem hlodu, urno ločevala drobne od debelih 
krompirjev. Pohvalila je še vreme, letošnji pridelek, 
čeprav si ga je v veliki meri privoščil voluhar, in sose-
de, češ da si pomagajo. »Na koncu pa je človek prav 
vedno sam, veste,« je dejala, »in najbolje je, da se za-
neseš na delo svojih rok, če je pač to mogoče.« Vmes 
sem vseeno kdaj odtavala z mislimi, ker nisem mo-
gla tako hitro odgnati vseh občutkov glede strahov in 
nastrojenosti ljudi, ki so še kratek čas poprej sedeli 
poleg mene. »Veste kaj, gospodična, preveč televizije 
gledate,« me je opozorila. 

Ona je menda ne gleda. Časopis prebere, da izve, kaj 
je kdo v domačem okolju naredil, in še to pogleda z 
nekajdnevno zamudo, a pri tem tudi ostane. Za kaj 
več tudi nima časa. Celo pozimi si najde delo na ze-
mlji. »Vas ni nič strah prihodnosti?« vprašam in po-
vzamem, kaj vse sem poslušala v čakalnici. Še šir-
še se je nasmejala, vstala in za nekaj minut izginila 
za hlevom. Vrnila se je z dvema gajbicama za krom-
pir in majhno rjavo, pleteno vrečko. Nadaljevala je: 
»Strah? Česa? Lačna sem že bila – pa še kolikokrat. 
Službo sem imela in izgubila – večkrat. Zemljo smo 
imeli in ne več. Od družine sem bila že ločena, od ne-
katerih za nekaj časa, od drugih za vedno. Očeta so 
ubili v vojni, mama, bratec in sestrica so umrli zara-
di bolezni. Čez noč so nas izselili, vzeli smo le nekaj 
malenkosti, pustili domačijo, živali, nismo vedeli, če 
se bomo še kdaj videli s sorodniki, sosedi, prijatelji, 
in brez kakršnih koli možnosti smo bili na poti v ne-
znano deželo, k neznanim ljudem. Pojutrišnjem ni 
zares obstajal. Obstajal je le danes in preživetje do 
jutri. A glejte, še sem tu! In veliko je takih, ki bi si že-
leli še mnogo, mnogo dni na tem lepem svetu.«

Z zanimanjem sem prisluhnila in ji potrdila, da 
moja generacija in še malo starejše, ki so tako zelo 
glasne na internetu in televiziji, v večini še niso ob-
čutile pomanjkanja na svoji koži. »Zato jih je pa 
strah,« je dodala. Z levico me je prijela za nadlaket, 
z desnico pa mi v odprto dlan močno stisnila pleteno 
vrečko: »Čajček. Za takrat, ko vas bodo prepričevali, 
da življenje ni lepo.«

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Čakalnica, kisla 
repa in življenje

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

Slovensko mladinsko gledališče:

GLENGARRY 
GLEN ROSS

črna komedija
za ZELENI ABONMA, za MODRI ABONMA in za izven

Režija: Vito Taufer
Igrajo: Dario Varga, Matej Recer, Matija Vastl, Željko Hrs, 

Stane Tomazin, Blaž Šef, Uroš Maček, Marko Mlačnik

petek, 13.11., ob 19.30 uri

MARKO ČRNČEC 
KVARTET

koncert iz Jazzetno cikla
Zasedba: Marko Črnčec - klavir, Fender Rhodes /  Lenart 

Krečič - tenor saksofon / Chris Jennings – kontrabas / 
Kristijan Krajnčan – bobni

sobota, 14.11., ob 20. uri
Info: (07) 620 42 16 - recepcija 

info@gradrajhenburg.si 
www.gradrajhenburg.si

Jesen na gradu Rajhenburg:

KATRINAS
koncert

Zasedba: Katarina Habe – glas / 
 Sanja Mlinar Marin - glas, klavir / 

Petra Grkman – glas / Rok Golob - cajon, klavir

nedelja, 15.11., ob 18. uri • ob 17.00 v Mestni hiši Brežice: 
eko srede - predavanje Matja-
ža Turinka »Pridelava in nepo-
sredno trženje kot priložnost za 
majhne ekološke kmetije s pou-
darkom na trženju«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
predavanje Blanke Thomas - 
Blinkite z naslovom »Zdravil-
ne Bachove in druge cvetlične 
esence«
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ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Dobova : Trebnje 
23:24, Sevnica : Slovan 23:25
Lestvica – 1. Gorenje Velenje 
16, 12. Dobova 3, 14. Sevnica 2

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Brežice : Radeče 
29:24 , Črnomelj : Krško 28:25
Lestvica – 1. Dol 12, 4. Breži-
ce 10, 7. Krško 7, 10. Radeče 5

MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Krško : Loka 39:29, 
Sevnica : Dol 27:29
Lestvica – 1. Koper 10, 5. Krško 
8, 12. Sevnica 0

KADETI
Rezultati – Krško : Liebenau 
24:19, Dobova : Radeče 20:48
Lestvica – 1. Krško 14, 5. Rade-
če 6, 7. Dobova 0

ČLANICE 1. SRL
Rezultat – Celje : Brežice 29:23
Lestvica – 1. Krim 11, 12. Bre-
žice 0

NOGOMET

ČLANI 1. SNL
Rezultati – Zavrč : Krško 1:1 
(Čeh), Krško : Gorica 1:0 (Šte-
fanac)
Lestvica – 1. Olimpija 38, 9. Kr-
ško 14

ČLANI 3. SNL
Rezultat – Radlje : Brežice 0:2 
(Jelać 2), Šmarje pri Jelšah : 
Brežice 3:1 (Zupanc ag.)
Lestvica – 1. Maribor B 32, 2. 
Brežice 1919 26

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SML – Krško : Bravo 0:5, Veržej 
: Krško 1:2; Lestvica SML - 1. 
Domžale 31, 15. Krško 9
SKL – Krško : Bravo 0:0, Veržej 
: Krško 2:1; 

Lestvica SKL - 1. Krško 36
Skupna lestvica - 1. Bravo 56, 
6. Krško 45

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultat – Sevnica : Dobovec 
1:6 (Koprivnjak), Puntar : Sev-
nica 2:2 (Martić, Škorić)
Lestvica - 1. Kobarid 16, 5. Po-
točje projektiranje Sevnica 11

MLADI U19
Rezultat - Sevnica : Dobovec 
2:2
Lestvica – 1. FK Kebelj 7, 7. Sev-
nica 2

ODBOJKA 

ČLANICE
Rezultati – Krško : Celje 0:3, 
Volleyball Ljubljana : Bresta-
nica 0:3
Lestvica – 1. Celje 9, 3. Bresta-
nica 6, 8. POK Krško 0

ČLANI
Rezultati – Kostanjevica : Lju-
bljana Volley 3:0
Lestvica – 1. Kostanjevica na 
Krki 9

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL - VZHOD
Rezultat – Globus Ljubljana : 
Krško 55:85
Lestvica – 1. Helios Suns ml. 6, 
2. Posavje Krško 5

ČLANI 4. SKL - VZHOD
Rezultat - Blanca : Zagorje 
68:63
Lestvica – 1. Potočje Blanca 8, 
8. Brežice 3

MLADINCI 1.B SKL – sk. 1B
Rezultat – Krško : Podčetrtek 
79:59
Lestvica - 1. Posavje Krško 10

VELENJE, KRŠKO - V Velenju je 9. oktobra potekalo finale ekipne-
ga prvenstva Slovenije v atletiki za osnovne šole, kamor se je uvr-
stilo 12 najboljših šol s področnih tekmovanj dvanajstih regij, med 
njimi OŠ Jurija Dalmatina Krško. Po zmagi na področnem tekmo-
vanju so se dečki uvrstili z drugim najboljšim rezultatom, deklice 
pa s tretjim mestom na področnem tekmovanju in 12. rezultatom 
v državi. Fantovska ekipa je po rezultatu področnega tekmovanja 
veljala kot kandidat za medaljo, kar je tudi upravičila, saj so fan-
tje postali državni prvaki v atletiki pred OŠ Šentjernej in OŠ Grm 
Novo mesto. Novi državni prvaki so postali Gal Lupšina in Ma-
tic Sotošek (tek na 60 m), Igor Zoran Dular in Simon Peršo-
lja (tek na 300 m), Simon Ašič in Klemen Dimec (tek na 1000 
m), Edis Sinanovič in Mitja Mavsar (suvanje krogle), Peter Ši-
ško in Denis Jerič (met vorteksa), David Rožac in Tilen Mijo-
kovič (skok v daljino), Gregor Glas in Jernej Selak (skok v viši-
no), v štafeti 4x100 m pa so tekmovali Sotošek, Lupšina, Glas in 
Šiško. Dekleta so na finalnem tekmovanju zasedla 12. mesto, kar 
je za mlado ekipo zelo lep rezultat.  A. Z./P. P.

Krčani državni prvaki v atletiki

Slavje krške ekipe po osvojitvi naslova

KRŠKO, LJUBLJANA - V Vrtcu Krško se zavedajo, da je gibanje 
otrokova osnovna potreba, in to otrokom omogočajo s skrb-
nim načrtovanjem dejavnosti, vsako leto pa otroke in njiho-
ve starše peljejo na Ljubljanski maraton. Tako so cel septem-
ber in oktober pridno vadili in vzdrževali kondicijo, tako da 
tek na 200 m za otroke ni predstavljal večjega napora. Na t. 
i. Lumpijev tek je bilo prijavljenih 15 otrok iz 9. skupine, na 
cilju pa jih je čakala prislužena medalja in diploma. »Prije-
tno utrujeni in polni lepih vtisov smo se odpravili proti domu. 
Preživeli smo prečudovit jesenski športni dan,« je vtise o do-
godku zaključila vzgojiteljica Janja Kelhar.

POSAVJE - Med jesenskimi poči-
tnicami je nekaj mladih članov 
Posavskega alpinističnega klu-
ba v spremstvu staršev in in-
štruktorjev športnega plezanja 
preživljalo aktivne dneve v ste-
nah kraškega roba. Eva Košeni-
na, Špela Vračun, Nuša Krajnc, 
David Gosar in Kajetan Voglar 
so med plezanjem v plezališčih 
Črni Kal in Doberdob nadgraje-
vali svojo plezalno tehniko, krepili mišice ter se za nekaj dni od-
klopili od virtualnega sveta igric in pametnih telefonov. Vsak med 
njimi je preplezal okrog trideset plezalnih smeri, težavnosti do 
vključno 6b, ob tem pa so uživali na svežem zraku, izvajali jutra-
njo telovadbo in tek, občudovali jesensko naravo, kuhali večerjo 
ter se družili ob kartanju in rezanju buče. Zanje so, poleg vodje 
tabora Andreja Trošta, skrbeli še inštruktorji Tjaša Trošt, Pe-
ter Sotelšek in Ambrož Novak.  Vir: PAK

Otroški plezalni tabor PAK v Ospu

V doberdobskih stenah (foto: 
Andrej Trošt)

Kako bi ocenil prvih 17 te-
kem v prvoligaški konku-
renci?
Imamo stik z mesti, ki zago-
tavljajo obstanek v ligi, tek-
meci nam ne bežijo preveč, s 
tega vidika je bilo do sedaj kar 
v redu. Lahko bi imeli kakšno 
točko več ali pa tudi manj, ven-
dar na koncu vedno dobiš toli-
ko, kot si zaslužiš. 

Verjetno pa so po odličnem 
začetku sezone pričakova-
nja, zlasti v okolju, zrasla.
Zagotovo je mesto pričakovalo, 
da bomo dosegli kaj več, ven-
dar pa smo že pred sezono ve-
deli, da bo prišel padec in da 
bomo izgubili po več tekem za-
pored, saj enostavno nimamo 
ne toliko kvalitete ne dovolj iz-
kušenj, kar so nasprotniki iz-
koristili in živijo na naših na-
pakah. Po uvodnih zmagah 
smo res kar precej padli, teža-
ve smo imeli z doseganjem za-
detkov, vendar smo se zdaj ne-
kako ujeli. Učimo se iz tekme v 
tekmo. Prej kot začenjaš razu-
meti, zakaj se neke stvari do-
gajajo, boljše je.

V ekipi je malo igralcev, ki že 
imajo prvoligaške izkušnje 
od prej, večina le z izkušnja-
mi iz druge lige. Kako ste se 
ujeli glede tega? 
Ve se, kdo so vodje na igrišču. 
Na začetku sem, čeprav sem bil 
kapetan, rekel drugim, ki so že 
imeli te izkušnje, naj prevza-
mejo vajeti v svoje roke, osta-
li pa bomo naredili svoje. Pre-
skok iz druge v prvo ligo je bil 
res velik. Najslabši nasprotniki 
iz prve lige so bili še vedno na 
nivoju najtežjih nasprotnikov 
iz druge lige. Zdaj smo se že 
malo navadili in 'stabilizirali'.

Kaj pomeni biti kapetan v 
prvoligaški ekipi?
To je na eni strani velika čast, 
ker sem domačin in mi to po-
meni izpolnitev neke želje, na 
drugi strani pa velika odgovor-
nost, saj je treba to vlogo upra-
vičiti. Kot kapetan si ogledalo 
ekipi, odgovoren za neke stva-
ri in vodja na igrišču.

Miha Drnovšek, kapetan NK Krško:

Neverjetno je, do kam smo prišli
KRŠKO - Eden izmed stebrov krške nogometne ekipe je zagotovo Miha Drnovšek oz. Kele, kot mu pravijo. 
28-letni diplomant brežiške višje komercialne šole je v klubu že skoraj 20 let, kapetanski trak pa mu poleg 
nogometnih zadolžitev prinaša tudi vlogo liderja ekipe tako v slačilnici kot na zelenici.

Ne le za igralce, tudi za klub 
je bil preskok iz druge v 
prvo ligo velik. Kako se to 
pozna pri igralcih?
Mi smo v bistvu že v drugi ligi 
trenirali kot prvoligaši, tako da 
glede tega ni nič drugače. Tem-
po je naporen, igrati tri tekme 
v enem tednu v prvi ali v dru-
gi ligi je povsem drugače. Klub 
je organizacijsko napredoval 
na višjo raven, kar se pozna 
pri pripravah na tekme, opre-
mi ipd. 

NK Krško slovi po izjemnih 
navijačih. Kaj vam pomeni 
takšna podpora?
Trenutno bi lahko rekli, da 
so pravzaprav oni prva ekipa 
kluba, vsi v Sloveniji govorijo 
o njih. Vzdušje na tekmah v Kr-
škem je fenomenalno, včasih je 
tako glasno, da se težko pogo-
varjamo na igrišču. Vsa čast 
navijačem, marsikateri klub 
v prvi ligi bi si želel takšne, a 
jih razen Maribora in Olimpi-
je nimajo.

Sam si šel skozi vse selekcije 
NK Krško, pa tudi čez različ-
ne igralske pozicije, kajne?
Ja, v klubu sem že od leta 1996. 
Najprej sem igral rokomet, po-
tem pa sem se poskusil v no-
gometu in danes mi ni žal. Ko 
sem bil mlajši, sem igral bra-
nilca, potem pa sem se po-

mikal proti 
sredini in na-
padu, kakor 
je bilo po-
trebno.  Ni se 
mi težko pri-
lagoditi, po-
trebnega je 
le nekaj tre-
ninga, tako 
kot na pri-
mer pred tek-
mo z Gorico, 
ko sem igral 
v obrambi. 
Med tekmo 
me je bilo si-
cer strah, da 
bom naredil 
kakšno veli-
ko napako, 
zato sem bil 

še toliko bolj vesel, ker nismo 
dobili gola. Najbolj domače pa 
se počutim na položaju zadnje-
ga veznega igralca.

Si v mlajših letih kdaj priča-
koval, da boš kapetan član-

ske ekipe, ki bo igrala v prvi 
ligi?
Ne. Spomnim se le, da sem po-
biral žoge, ko se je Krško uvr-
stilo iz tretje v drugo ligo in 
sem si želel, da bi enkrat igral 
za to ekipo. Čez tri leta, ko sem 
bil star 17 let, sem že treniral s 
člani. Mogoče potem, ko je pri-
šel Tomaž (Petrovič, op. p.) in 
je dvignil nivo dela, kar se tiče 
treningov, pristopa, discipline, 
in smo vsi napredovali za 30-
40 % … To je res neverjetno in 
fenomen, kam smo prišli v letu 
in pol. 

Si primer nogometaša, ki 
združuje službo, treninge in 
tekme v prvi ligi. Kako ti to 
uspeva?
Pozna se glede utrujenosti, ki 
se zlasti po napornih treningih 
začne nabirati po nekaj dneh. 
K sreči mi služba ne sovpada s 
treningi, pa tudi na tekme med 
tednom sem lahko šel. 

 Peter Pavlovič

Miha Drnovšek

Rezultatsko prebujenje Krčanov
KRŠKO - Nogometaši Krškega so v zadnjih dveh krogih 1. SNL 
prekinili rezultatsko krizo in točkovno sušo, ki jih je spremljala 
kar nekaj tednov. Na zadnji oktobrski petek so ljubitelji nogo-
meta na krškem stadionu končno dočakali novo zmago svojih 
ljubljencev, prvo po treh mesecih, saj je »padla« takrat tretje-
uvrščena ekipa prvenstva Gorica. Edini gol na tekmi je že v 17. 
minuti dosegel Luka Štefanac, ki je po podaji soimenjaka Vo-
lariča z leve strani z glavo premagal gostujočega vratarja. Do-
mači trener Tomaž Petrovič je po tekmi svojim fantom česti-
tal za po njegovem mnenju »najboljšo tekmo v tej sezoni«, v 
kateri so zlasti v prvem delu dominirali z agresivno in kombi-
natorno igro, v nadaljevanju pa zdrsnili v malo bolj obramb-
no držo. »Vsa čast fantom za prikazano in za borbo, pa seve-
da tudi navijačem, ki so nas v ključni trenutkih nosili do lepe 
zmage,« je dejal. Čez teden dni pa so Krčani osvojili dragoceno 
točko na gostovanju v Zavrču. Po izključitvi krškega branilca 
Jureta Petrica v 70. minuti je domače v 79. minuti v vodstvo 
popeljal Lovro Cvek. Ko je že kazalo na zmago Zavrča, je re-
zervist Tim Čeh v sodnikovem podaljšku sprejel podajo Da-
vida Poljanca, se otresel domačega branilca in premagal vra-
tarja Haložanov za končnih 1:1. 
S štirimi točkami, skupno jih imajo 14, so se Krčani rešili za-
dnjega mesta na lestvici. Po reprezentančnem premoru jih 
čaka serija treh domačih tekem (proti Domžalam, Celju in Ko-
pru), ki ponujajo nove možnosti za točke. P. P.
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Andrea Haber Požar, Drno-

vo - deklico,
• Katarina Novak, Šentlenart 

- deklico,
• Andreja Erban, Kapele - de-

klico,
• Mateja Pavlovič, Podbočje 

– deklico,
• Mateja Mrgole, Telče – de-

klico,
• Tinka Čeplak, Raka - dečka,
• Mirjana Brajdič, Brvi - deč-

ka,
• Katja Jankovič, Gornji Le-

nart - deklico,
• Petra Pleterski, Kremen - 

dečka,

rojstva • Manuela Umek, Dednja vas 
- dečka,

• Melita Jalovec, Čretež pri 
Krškem - dečka,

• Lea Zorko, Brežice - dečka,
• Xhenita Čunaj, Kosovo - de-

klico,
• Sanja Šuler Mervič, Globo-

ko - deklico,
• Katja Krejan, Stolovnik - 

deklico,
• Natalija Oprauš, Leskovec 

pri Krškem - dečka,
• Nensi Zakšek, Brestanica - 

dečka,
• Magda Glas, Senuše - de-

klico,
• Mateja Kiren, Jelše - dekli-

co.

ČESTITAMO!

Franc Sigmund, ki je še ve-
dno izredno bistrega uma 
in še vedno rad sede na mo-
tor, se je rodil med prvo sve-
tovno vojno leta 1915 v Ovse-
nem pri Šentjanžu. Ker je bil 
njegov oče oficir v novonasta-
li SHS, so se morali z družino 
preseliti v Valjevo v Srbiji. Tu je 
preživel svojo mladost in se iz-
šolal za mehanika vojaških le-
tal. Bil je član športnega dru-
štva in v Beogradu je tekmoval 
v metu diska, kopja, krogle in v 
teku na 100 metrov s prepre-
kami, kjer je osvojil prvo me-
sto. Po tekmovanju je bil vpo-
klican na služenje vojaškega 
roka, tako da je  diplomo prejel 
njegov oče Vincenc Sigmund, 
ki je v šali dejal, da mu še ni-
koli nihče ni ploskal tako moč-
no. Ko se je začela druga sve-
tovna vojna, se je po različnih 
»pripetijah« znašel v Beogra-
du, od koder je želel odpoto-

100-letni motorist Franc Sigmund

ŠEDEM - 9. septembra je  90. rojstni dan praznovala Marija Brili 
iz Šedma. Slavljenko so obiskale tudi predstavnice Krajevne or-
ganizacije Rdečega križa Senovo, ki so jo razveselile s priložno-
stnim darilom in cvetjem. Kljub visoki starosti se slavljenka še 
vedno dobro drži in dejansko skrbi sama zase. Skupaj so se po-
veselile in obujale spomine. Zaželele so ji še mnogo zdravih  in 
zadovoljnih let.

90 let Marije Brili 

Slavljenka z obiskovalkami

Med vsemi kulturnimi ustanovami dosegajo knjižnice največji domet 
v številčnosti obiska in koriščenju njenih programov, ki so, po nareku 
Zakona o knjižničarstvu, številni. Zagotovo je med njimi v prvi vrsti 
skrb za knjige in vzporedno s tem tudi vzgoja bralcev. Ta se začenja 
že pri malčkih, najsi bo doma, v vrtcu ali šoli, nepogrešljiva pa je tudi 
v dobi odraslosti, kar želimo zapolniti z bralnimi klubi ali drugimi 
bralnimi programi, kakršen je na primer projekt Posavci beremo 
skupaj. Pogledi na programe, ki jih izvajamo, so si različni in enako 
so si različna tudi pričakovanja dejanskih ali potencialnih uporabnikov 
glede tega, kaj naj bi knjižnica pomenila in predstavljala; nič drugače ni 
na področju sprejemanja ali zavračanja ponujenih bralnih programov. 
V letošnjem letu, ko ste seznam z literarnimi predlogi oblikovali 
kar bralci sami, se je to še posebej pokazalo. Navdušenju enih nad 
številčnostjo naslovov (in s tem posledično hitrejšim dostopom do 
želenih knjig) ter pretežno lažjim čtivom so oporekali drugi, ki so 
pričakovali novejši, tehtnejši, še nepoznan, torej aktualnejši nabor 
leposlovja. Tokratni izbor je bil gotovo odprt bolj na široko in so 
tako sodelovali tudi bralci, ki berejo lahkotnejšo literaturo, seveda pa 
si tudi za njih želimo, da bi posegli po kvalitetnejšem čtivu. Sicer pa 
je prejemnikov literarnih nagrad največ doslej, okoli 120. Podelili jih 
bomo na zaključnih literarnih prireditvah:

MIHA MAZZINI
Knjižnica Sevnica, 20. 11. 2015 ob 18. uri

SEBASTIJAN PREGELJ
Knjižnica Brežice, 26. 11. 2015 ob 18. uri

FERI LAINŠČEK
Avla Šolskega centra Krško-Sevnica, 

27. 11. 2015 ob 18. uri

Vabljeni.

P O S AV C I  B E R E M O  S KU PA J  2 0 1 5  

Bralni projekt 
posavskih knjižnic v letu 2015

V a b i  n a  n o v o 

L U T K O V N O  P R E D S T A V O 

ZASPANKA
Ponedeljek, 23. 11. 2015, ob 18. uri

Mladinski oddelek 

Četrtek, 26. 11. 2015, ob 17. uri
Knjižnica Senovo

Torek, 24. 11. 2015, ob 17. uri 
Knjižnica Kostanjevica na Krki 

po knjižni predlogi Franeta Milčinskega Ježka 

ZVEZDICA EROIKA
Kulturni dom Krško 

blagajna Kulturnega doma,
    tel.:

RTA d.o.o., Prešernova 23, 3000 Celje 

Koncert najlepših melodij

Prodaja vstopnic: 

051 364 333

sobota, 21.11., ob 19. uri

EROIKA

 OBZORNIKOVA NAGRADNA IGRA

    RIBIČ KATARINA, Senovo

    GOLE VIDA, Brestanica

    URBANČ KORNELIJA, Dobova

     POŽUN MILENA, Blanca

    KUŽNIK JANEZ, Radeče

Nagrajenci nagradne igre iz Posavskega obzornika št. 
22/2015 SLOVENSKA LITERATURA OD A DO Ž so:

Koncert najlepših melodij

Vabljeni na koncert Eroike, ki bo v soboto,
21. novembra, ob 19. uri v Kulturnem domu Krško. 

Na koliko dni izhaja Posavski obzornik?
Odgovor in svoje podatke (ime, priimek, naslov in telefon-

sko številko) pošljite najkasneje do srede, 18. novembra, na 
e-naslov: nagradna.igra@posavje.info ali na naslov: Posavski 
obzornik "za nagradno igro", Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško. 

Nagrajence bomo o prejeti vstopnici obvestili.
Sodelujte in si polepšajte večer z Eroiko.

Podarili bomo 10 vstopnic!
Odgovorite na nagradno vprašanje:

BUDNA VAS, KAMENŠKO - 19. oktobra je dopolnil 100 let Franc Sigmund iz Budne vasi pri Šentjanžu, ki je 
verjetno najstarejši še živeči motorist v Sloveniji. »Veste, še nikoli nisem padel z motorjem, le on me je tu 
pa tam vrgel po tleh,« se še vedno rad pošali in dobrovoljen dodaja, da bo "živel do smrti". 

vati v rodno Slovenijo, v svo-
jo rodno vas pri Šentjanžu. Žal 
ni šlo vse po njegovih željah in 
načrtih - pristal je v vagonih za 
internacijo. Ostala vojna leta je 
nato namesto na domačih tleh 
preživel v delovnem taborišču 
Walsrode pri Hanovru. Takoj 
po vojni se je vrnil v Sloveni-
jo, v Budno vas pri Šentjanžu, 

kjer živi še danes, se zaposlil in 
poročil. V zakonu z izvoljenko 
Emo so se mu rodili trije otro-
ci. Prvi sin je tragično premi-
nil že v rani mladosti, tako da 
ga danes spremljata sin Franc 

in hči Darinka ter številni vnu-
ki in pravnuki. Še vedno je zelo 
navezan na domačo rodno ze-
mljo in svoje ljudi, zato je bilo 
srečanje po mnogih letih z ne-
čakinjami in nečaki, ki živijo v 
tujini, ob njegovi 100-letnici 
zelo prisrčno in ganljivo.
 
Praznovanje visokega jubile-
ja so mu njegovi domači pri-
pravili v Hiši vina na Kamen-
škem pri Šentjanžu, kjer je v 
vinorodnem okolišu, v Jam-
škovi lično urejeni zidanici, 
praznoval v krogu svojcev, pri-
jateljev, sosedov in znancev. Za 
dobro razpoloženje so skrbeli 
Fantje izpod Lisce, slavljencu 
pa je voščil še na mnoga leta 
tudi sevniški župan Srečko 
Ocvirk.  S. R./F. S. 

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

prejeli smo

Vedno bolj se zavedamo, kako pomemben je zdrav življenjski slog, 
ki poleg drugih dejavnikov vključuje tudi redno telesno gibanje. 
Sredi letošnjega poletja se je v večjih krajih brežiške občine pričel 
projekt športnih aktivnosti pod vodstvom strokovno usposoblje-
nih vaditeljev, namenjen vsem generacijam, posebej še starejšim iz 
tretjega življenjskega obdobja. Zaslužni za izvedbo tega projekta, 
financiranega iz evropskih sredstev, so nekateri vodilni z Občine 
Brežice, aktivisti iz Mladinskega centra in zdravstvenih služb. Kljub 
počitnicam in dopustom so oživela igrišča in športne dvorane.

Tudi v Globokem. Od sredine julija do konca septembra, dvakrat 
tedensko, smo se v dvorani Krajevne skupnosti srečevali in špor-
tno ogrevali, predstavnice nežnega spola v večini, le Tone in Miha 
sta si upala biti v naši družbi … Včasih je še kateri od vnučkov ve-
selo poskakoval s svojo babico - lep primer medgeneracijskega so-
delovanja z močnim vzgojnim učinkom. Vsakokrat smo si dobro 
razgibali vse telo stoje in na blazinah, učili plesne korake v krogu 

Brezplačna športna vadba za vse, 
tudi v Globokem

Ogledalo razuma
Drage bralke in bralci. Kar nekaj časa nisem objavljal svojih 
misli v Posavskem obzorniku. Vmes sem pisal v državni zbor 
in posameznim institucijam. Nisem pričakoval odgovora, pač 
pa pozitivne spremembe v sistemih. Toda nič!!! Človek v sis-
temu ne obstaja. Obstaja le navaden nepomemben državljan, 
ki je dober le za delo in plačevanje.

Večina ljudi, ki jim je državni aparat dodelil pristojnosti, je 
v redu in potrebujejo jutranje ogledalo le za osebno urejan-
je. Del ljudi v javni službi bi moral ob pogledu na ogledalo 
zastaviti še osebno vprašanje: »Kakšen bom danes v odno-
su do ljudi?« Naš državni sistem temelji bolj na kazni kot na 
usmerjanju v družbeno sprejemljivo življenje. Začne se seve-
da v državnem zboru, kjer pod usmerjenimi informacijami 
birokratov, ki pogosto nimajo stika z realnim življenjem ve-
čine državljanov, brez tehtanja sprejmejo vedno nove zako-
ne in vse večje kazni. Kje in kako lahko kaznovani dobi denar, 
jih ne skrbi. Vidijo samo bogate državljane. Če je v krščanski 
družbi dovolj deset božjih zapovedi, oblikuje država tisoče za-
konov in podzakonskih aktov, ki naj bi jih dobro poznal vsak 
držav ljan. Če kaj spregleda, je njegov problem in predpisana  
kazen sledi, če je še tako nelogična.

Vlada pravi, da skuša biti socialna. Toda glejte – pred zimo so 
dvignili trošarino za kurilno olje. Naj ne bo cenejše. Če nima-
jo denarja, naj bodo na mrzlem. Že prej je bila uvedena parti-
cipacija za obnovljive vire, ki je dvignila ceno kurilnega olja. 
Prihodek je šel za subvencije tistim, ki bi si lahko tudi brez 
tega omislili sončne elektrarne ali drugi energent. Revež si pač 
ne more privoščiti nove kurilnice in novega energenta, četu-
di je ta dolgoročno cenejši. Investicije od 8 do 10 tisoč € pač 
ne zmore vsak. Dogaja se, da se na podeželju spet zelo kadi iz 
dimnikov ob kurjenju vsega mogočega. Kar naenkrat ekologi-
ja ne skrbi nikogar. Morda bo zagnani inšpektor napisal prija-
vo za kazen. On zgolj izvaja predpise. Kako pa to finančno pri-
zadene državljana, ga ne skrbi. Oskrba z zemeljskim plinom 
se je ustavila v večjih naseljih. Naprej ni »ekonomično«. Je to 
skrb vlade za revnejši del državljanov? Po mojem ne.

Naj vam navedem še nekaj primerov. Poznal sem kar nekaj 
inšpektorjev, ki so predvsem svetovali in tako usmerjali tok 
dogajanja v družbeno sprejemljivo smer. Redko so kaznova-
li. Bili so normalno človeški. Taki bi tudi danes naredili naj-
več koristnega za družbo. Vse bolj se širijo govorice, da in-
špektor, policist ali občinski redar ni dober, če ne napiše vsak 
mesec določenega števila prijav, katerim sledijo kazni. Je to v 
redu? Po mojem ne.

V kmetijstvu je država predpisala niz birokratskih zahtev, ki 
ne prinašajo nič drugega kot dodatne stroške kmetom. Se kdo 
vpraša za strošek 30 km oddaljenega kmeta v času in denar-
ju, da sploh pride do ustreznega urada? Če ne pride, mu gro-
zi kazen. Uradniku je vseeno.

Neredko šef v podjetju uveljavlja pri svojih zaposlenih prin-
cip popolne pravice odločanja. Če delavec prosi za dopust na 
določen dan, ne preverja, ali je to zaradi dela možno ali ne. 
Takoj izrazi svoje »šefovstvo« z besedami: »Ta dan ne moreš 
imeti dopusta. Lahko pa naslednji dan.« Nič bolje ni v izobra-
ževanju, saj nekateri nimajo »programa« naučiti, pač le uči-
ti. Nekateri predavatelji se ne zavedajo, da ob slabi oceni ose-
bi, ki nima izostankov od pouka, nastaja vprašanje, ali so oni 
primerni za poslanstvo, ki ga opravljajo. Prisvojeno pravico 
osebne presoje in aroganco najdemo tudi tam, kjer bi mora-
la biti odločitev v zakonskem ali vsaj v razumnem roku, pa je 
ni. Odvisno je od karakterja posameznika.

Marsikatere veščine človek ne pridobi z izpitom, ko odločujoči 
zahteva perfekcionizem in ne le primerno znanje za začetek. 
Pozablja, da je bil sam tudi nekoč začetnik. Izkušnje dobi z ve-
čletno prakso. To se včasih dogaja pri nekaterih članih izpit-
ne komisije pri vozniških izpitih po vsej Sloveniji, ki z užitkom 
vržejo kandidata, čeprav ga je inštruktor avtošole ocenil kot 
primernega za izpit. Podobno je pri strokovnih izpitih in oce-
nah primernosti. Ne zmorejo oceniti pripravljenosti in upo-
števati psihološki stres izpita. Vse bolj kaže na princip prido-
bivanja denarja in ocenjevanje odločujočih po tem, koliko so 
izrekli takih ali drugačnih »kazni«. Narobe svet. Žal je naš in 
v tem času. V veliki meri je pogojen z zelo malo zdrave pame-
ti in veliko normativizma, ki ga nekateri razumejo kot legal-
na priložnost za zafrkavanje državljanov. Do kdaj bo tako? 
Ali ne bi bilo bolje, da bi drug drugemu pomagali odpravljati 
napake in kaznovali le tiste, ki večkratnega dobronamernega 
nasveta nočejo sprejeti ali to počno s kriminalnim namenom? 
Vsak naj se zjutraj pred ogledalom odloči: »Danes bom človek 
kot sem, čeprav mi zakon ali pristojnost omogoča tudi nera-
zumna pikolovstva.« Počasi bodo tako postali tudi predpisi 
in kazni bolj odraz »kmečke zdrave pameti«. Družba bo pri-
jaznejša in vse boljša.
 Franc Černelič, Podbočje 

Športno društvo Plavalček 
vabi na:

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

NAPRAV ' SE V TRENIRKO IN PRID' !

3. Promocijo športa invalidov 3. Promocijo športa invalidov 3. Promocijo športa invalidov 
21. novembra 2015, ob 10. uri, 

v Športni dvorani Šolskega centra Krško - Sevnica

(Z) migajte se vsi: invalidi, neinvalidi, šolarji in odrasli!

Preizkusi se tudi ti v: parakolesarstvu, košarki na vozičkih, 
curlingu in fusbaru. 

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je po skoraj dvomeseč-
nem »usklajevanju« (beri izsiljevanju župana s strani svetniške 
skupine) končno zasedal na 7. redni seji, ki je bila 22. 10. 2015. Ker 
pa sem zbolela in nisem bila prisotna na seji, žal ne morem mimo 
neresnic, ki so se tam govorile, in nepravilnosti, ki so se sprejele.

Med ostalim je bilo obravnavano tudi Poročilo Delovne komisi-
je za pregled izvedenih postopkov in vračanj vlaganj v javno tele-
komunikacijsko omrežje in odločba o prekršku Ministrstva za iz-
obraževanje, znanost in šport. Na tem mestu bi najprej opozorila 
na sam dnevni red. Poslovnik jasno določa vrstni red umeščenih 
točk dnevnega reda, vendar sta bila poročilo in odločba umešče-
na pred rebalansom, kar jasno nakazuje dejstvo, »če bodo sprejeti 
naši ukrepi, potem bo šel rebalans skozi, sicer ga bomo zopet blo-
kirali«. Kje je tu transparentnost in širina, ki jo tako vneto zago-
varjajo člani svetniške skupine, če pa so s predloga dnevnega reda 
seje brisali točki, kot sta končno poročilo Nadzornega odbora o te-
lefoniji in odzivno poročilo župana na poročilo delovne komisije. 

Sedanji Nadzorni odbor, ki so ga imenovali zdajšnji člani svetni-
ške skupine, ker je bil prejšnji, po njihovem mnenju, tako kot ob-
činska uprava, »okužen« in je »zatajil«, je jasno ugotovil, da se vsi 
nadaljnji postopki izvedejo na podlagi končne razsodbe sodišča iz 
naslova sodnega spora med ministrstvom in občino, tak pa je bil 
tudi zaključek odzivnega poročila župana. Eno naj bo jasno. Obči-
na se je na obravnavano odločbo ministrstva pritožila in s pritož-
bo uspela. Pri tem je bilo ugotovljeno, da občina ni pridobila pro-
tipravne premoženjske koristi, združevanje poravnav s sredstvi, 
ki niso pripadala fizičnim osebam oz. dejanskim končnim upra-
vičencem, pa napačno. Pri tem pa 8.000 EUR globe ni grozilo ob-
čini, pač pa bivšemu županu. Ker pa se je ministrstvo zoper sod-
bo pritožilo, je zadeva v odločanju na Višjem sodišču v Ljubljani. 
In dokler zadeva ne bo zaključena, so kakršni koli zaključki preu-
ranjeni, sprejeti ukrepi svetniške skupine pa tri korake nazaj in v 
smislu »gremo mi po svoje«. 

Poročilo delovne komisije, o katere pravilnosti imenovanja Uprav-
no sodišče še ni odločilo, na Upravnem in Vrhovnem sodišču je bila 
zavrnjena le začasna odredba, da se komisiji ne dovoli delovanje, 
preden se odloči o zadevi, pa ni nič drugega kot enostranski, za-
vajajoči zaključki, vzeti iz konteksta posameznih poravnav, ane-
ksov, dopisov in obvestil. Nič pa ni konkretnega in oprijemljivega. 
Pregled zadev pa se je omejil predvsem na bivše člane komisije ter 
župana in podžupana.  

Tudi dejstvo, da je bil na seji občinskega sveta sprejet sklep, s ka-
terim se je delovna komisija preimenovala v Komisijo za vračanje 
vlaganj v JTO, jasno nakazuje na to, kar je bil ves čas namen delov-
ne komisije, se pravi ne pregled postopkov, pač pa ponovna delitev. 
Pri tem pa gre opozoriti na določilo 3. člena veljavnega Odloka o 
postopku vračanja vlaganj v JTO, po katerem je izključna pristoj-
nost za imenovanje le-te s strani župana in ne na strani občinske-
ga sveta oz. »preglasovalne« moči svetniške skupine. Ampak to so 
že zadeve za druge organe in druge inštance.    
 Judita Lajkovič, univ.dipl.prav., 
 direktorica občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki     

Odgovor na članek 
»Telefonijo bodo preračunali« 
(Posavski obzornik št. 22, 29. 10. 2015)

in v parih, igrivost, smeh in dobra volja so bili vedno prisotni. Zu-
naj je bilo vroče, še bolj pa nam v dvorani: brisačke so bile mokre 
od znoja, plastenke z vodo hitro prazne. Druženje, veselo razpolo-
ženje in lahkotnost telesa po vadbi ima ugoden vpliv tudi na našo 
duševnost. Bolj pozitivno razmišljamo, stres in probleme lažje ob-
vladujemo in rešujemo, skratka, na svet gledamo bolj optimistič-
no - skozi rožnata očala.

Naša vaditeljica je bila drobna, a zelo aktivna, živahna, veselo raz-
položena Hedvika Lopatič, športna učiteljica iz Brežic. Vedno je 
imela s sabo pripomočke za popestritev vadbe: razne žoge, pali-
ce, vrvi, računalnik z glasbo, lente za plesalke. Hvala Hedvika, da 
si bila z nami! V času njene odsotnosti, ker je morala z duševno 
manj razvitimi otroci za en teden na morje, jo je nadomeščal tudi 
za šport zelo vnet fant Klemen Žerjav. Pri njegovih urah smo ples 
potisnili malce na stranski tir in se še bolj intenzivno posvetili raz-
gibavanju celega telesa, vse do skrajnih meja naših zmogljivosti. 
Tudi nasmejali smo se z njim. Hvala Klemen! To so bili trenutki, ko 
smo lahko ob telovadbi z užitkom prisluhnili pesmim nekdaj zelo 
priljubljene švedske glasbene skupine Abba.

Letošnji desettedenski športni zanos je dosegel svoj vrhunec v so-
boto, 26. septembra, ko smo se udeleženci različnih generacij iz ra-
znih krajev srečali na glavni brežiški ulici in se predstavili s svojimi 
športnimi dejavnostmi, kaj smo se naučili, kaj zmoremo. Množič-
nost, od otrok, srednje generacije do starejših. Naša skupina iz Glo-
bokega je bila zadnja na sporedu in požela navdušenje in aplavz, še 
posebej takrat, ko so se nam z veseljem, spontano pridružili otroci 
in z nami sklenili krog (meni osebno najlepši prizor). Svetlo modre 
majice z napisom Šport za zdravo starost, ki so bile vsakemu sode-
lujočemu v projektu podarjene, nas bodo še dolgo spominjale na le-
tošnji množičen, lep in koristen športni dogodek v brežiški občini.

Ne morem, da se ne bi javno zahvalila domačinom iz Globokega, 
ki so me sprejeli medse, kjer sem se prijetno počutila kljub temu, 
da nisem njihova krajanka. 

 Ana Vodeb, Dolenja vas (občina Krško)

 
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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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.

FRANC POLOVIČ

SPOMIN

Minila so tri leta, odkar nas je zapustil

iz Sel pri Dobovi.

Vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.

Zahvaljujemo se vsem, ki mu prižigate sveče
in ga ohranjate v lepem spominu.

IVAN CIZL

SPOMIN

21. novembra bo minilo žalostnih 5 let,
odkar je za vedno odšel dragi

iz Zg. Pohance 5.

Žalujoči: žena Anica in ostalo sorodstvo

Odhoda najdražjih ni moč preboleti,
v sebi – resnici – ne da se verjeti.

Celo, ko resnica ti v dlani leži,
jo ves čas zanikaš, ker bridko boli.

Iskrena hvala vsem, ki prihajate na njegov grob 
in mu prižigate sveče ter namenite kakšno lepo misel 

ter tako ohranjate spomin nanj.

IVANE KOLARIČ

ZAHVALA

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. Hvala vsem in vsakemu posebej.

Pogrešali jo bomo, vsi njeni

iz Žadovinka

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.

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

IVANKE KILAR

ALBINA KODRIČA

ZAHVALA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečene besede sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete maše. 
Gospodu župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljen obred, pogrebni 
službi Žičkar, pevcem z Rake za zapete žalostinke in vsem, ki tukaj 
niso omenjeni. Vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

se iskreno zahvaljujemo za izražena sožalja, prejete sveče in 
denarno pomoč ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Zahvaljujemo se Splošni bolnišnici Brežice, dr. Marjetki Blaževič in 
patronažni sestri Vasji Hrastovšek, pogrebni službi Žičkar, izvajalcu 
Tišine in g. župniku Packu s Čateža za opravljen obred. Hvala sosedom, 
prijateljem in znancem, posebej Bernardki Pečnik, Tanji Moškon in 
Karlu Račiču za pomoč v težkih trenutkih.

Žalujoči: vsi njeni

Žalujoči: vsi njegovi

rojene Baznik, iz Gorenje vasi pri Leskovcu

z Jurčičeve 10, Brežice,

Ob boleči izgubi drage mame, tašče, 
babice in prababice

Ob boleči izgubi moža, očeta, brata

FRANCA VODOPIVCA

ZAHVALA

Iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi.
Ohranite ga v lepem spominu.

Žena Kristina, sinovi Franci, Roman,
Bojan z Moniko ter vnuka Miha in Žiga

(30.09.1935 - 24.10.2015)
iz Veniš - Zajčkov.

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,

tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

(S. Gregorčič)

 V sredo, 28. oktobra 2015, smo se na pokopališču v Krškem 
poslovili od dragega moža, očeta in dedka

IVAN HUSNJAK

SPOMIN

13. novembra bodo minila tri leta, 
odkar nas je zapustil dragi mož, oče, dedek

V naših srcih vedno živiš, zato nas pot vodi tja, kjer mirno spiš. 
Tam luč ljubezni večno gori in naša ljubezen s teboj živi.

Sonce tvoj dom obseva, 
žarek išče tvoj obraz, 

dnevi žalostno minevajo, 
ker ti si šel od nas.

iz Črešnjic pri Cerkljah ob Krki.

FRANCI CENER

SPOMIN

Hedvika in vsi, ki se ga spominjamo

VEČNOST

iz Krškega

Si v soncu in zvezdah,
v rožah in drevesih

ter v naših srcih.
Si večnost.

Minilo je eno leto, odkar nas je zapustil

JOŽEF MEDVED

ZAHVALA

V 83. letu nas je zapustil naš dragi mož,
oče, tast, stari oče, brat, stric in boter

Žalujoči: žena Marija, sin Jože in hči Manči z družinama

s Pokleka nad Blanco.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, podjetju VTS Krško ter direktorju Colariču, 
podjetju Resistec Krško za tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče, 
svete maše in denarni prispevek. 
Hvala tudi Alojziji in Filipu za molitev rožnega venca, pevcem, 
pogrebnikom, govornici Štefki Vidrih, gospodu župniku Jožetu Špesu 
za opravljen obred, cvetličarni Zelena Pika za aranžmaje in gostilni 
Pečnik.

Stopinje tvoje so končane,
ostala grenka žalost je,

besede tople so izbrane,
hvala ob slovesu le.

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

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 

ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

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

BREŽICE – Članice delavnice ročnih del, ki deluje v okviru DU Bre-
žice, so 23. oktobra v prostorih Fakultete za turizem četrtič zapo-
red občinski praznik počastile z otvoritvijo razstave svojih ročnih 
del oziroma z umetnostjo svojih pridnih rok. Razstavljale so: Ma-

rija Vogrinc, Jožica Bostič, Anica Petrič, Zinka Gramc, Jelka 
Hvale, Slavka Hanzir, Marjeta Lesar, Zdenka Pinterič, Milka 
Golobič, Rezika Ferenčak, Štefka Žerjav in Vera Boh, ki vodi 
delavnico. Predsednica DU Brežice Jožica Sušin je prisotno mno-
žico pozdravila in izrazila zadovoljstvo, da delavnica deluje in se 
širi, želi pa si, da bi delavnico »pomladili« z novimi, mlajšimi čla-
nicami. Zahvalila se je prejšnji vodji delavnice Nadi Kranjc, prav 
tako tudi direktorici Posavskega muzeja Alenki Černelič Krošelj 
za pomoč in posebej dr. Ivanki Počkar za vse nasvete in trud, ki 
ga daje ročnodelkam z etnološkega vidika. Prisotnim so naredili 
vesele in prijazne trenutke druženja: PZ Prepelice iz Dolenje vasi, 
harmonikarja Marko in Blaž Vogrin ter članici sekcije Jagodni iz-
bor pri DU Ivana Vatovec in Reneja Mihelič. N. J. S.

Da bi še dolgo ustvarjale!

Brežiške ročnodelke
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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

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

mali oglasi

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

obzornikova oglasna mreža

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

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

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

Trdinova 1, 8250 Brežice
tel.: 07 499 22 33

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

VAŠA OKOLICA -
VAŠE OGLEDALO

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

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

NEPREMIČNINE
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

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

Prodam stanovanje, 71 m2, 
popolnoma obnovljeno. Krško, 
Pot na Polšco 17. EI: v izdelavi. 
Tel.: 031 760 159

V najem oddam hlev (5x8 m), 
travnik (10 a), njivo (5 a), pri-
merno za pašo drobnice in pri-
delavo hrane. Tel.: 051 382 118

Prodamo novo, luksuzno 
opremljeno vilo v Medulinu 
(na fotografiji), 2 x 3-sobni 
app, EI: A, panoramski pogled, 
klima, izredno dobra gradnja. 
Tel.: 040 861 805

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam štiri dobro ohra-
njene zimske gume Sava S3 
185/65/14, kupljene 10/2012. 
55 € vse. Tel.: 030 333 123

Prodam 4 gume, 165/70/13, 
M+S, na platiščih. 
Tel.: 07 49 22 848

Kupim moped Tomos, starejši 
tip, 5 ali 4 brzinec, lahko nevo-
zen ali brez dokumentov. 
Tel.: 041 681 058, Lojze

KMETIJSTVO
Prodam kosilnico BCS, dizel, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 268 423

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

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

Prodam drva, kratko žagana, 
koruzo in ostala žita. Možna 
dostava. Tel.: 031 431 681

Prodam drva, kratko žaga-
na; mešan hlevski gnoj; praši-
če, težke okoli 160-180 kg; ter 
bikca, sivorjavega, starega 4 
mesece. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam mešana drva (mo-
žna dostava), traktorski cepi-
lec drv (20 t) in balirko za koc-
kaste bale. 
Tel.: 031 594 663

Prodam mešana, kratko žaga-
na drva. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam mlado vino, belo in 
rdeče. Tel.: 031 566 370

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 vola, starega 2 leti, ali 
zamenjam za teličko simental-
ko. Tel.: 031 851 115

Prodam brejo pašno kravo in 
prašiče različne teže, mesnati 
tip, domača kuhana hrana. 
Tel.: 031 664 286 

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

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

 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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Francu Cerarju, Ljubljanska 93,  

1230 Domžale. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. MLADIKA - Punčka za igrice 
 2. (5.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD - Domov
 3. (4.) Ans. VESELI DOLENJCI - Neskončni večeri s teboj
 4. (1.) Ans. BITENC - Najine poti
 5. (2.) Ans. POGUM - Če boš jokala
 6. (10.) Ans. JURČKI - Srčne rane
 7. (6.) Ans. SVETLIN - Ti si kriva, deklica
 8. (7.) Ans. MODRIJANI - Tebi
 9. (8.) Ans. PETRA FINKA - Ni veselice brez Golice
 10. (-.) Ans. ŽARGON - Kdor jo rad ima

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Petka - Življenje je popotnik

 
Kupon št. 284

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, 14. november, ob 17. uri

Marko Žičkar s.p., Černelčeva 9, Brežice

sveže rezano cvetje, 
lončnice, 
suho in svileno cvetje, 
nasadki, 
edinstveni aranžmaji, 
okrasna keramika,
elektronske, 
parafinske
in sveče z moduli, 
pestra izbira 
nagrobnega peska, 
zemlje in 
lubja skozi celo leto.  www.zickar.net

Marko Žičkar s.p., Černelčeva 9, Brežice

Pogrebne storitve

041 628 420
dežurstvo 24/7

041 619 455

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

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

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

Odpiranje podjetij in podružnic, virtualna pisarna,
najem opremljenih pisarn, računovodske storitve,

prevajanje, coworking, pravna svetovanja, pridobitev
davčne številke, nepremičnine, dovoljenja za delo,

vse ostale storitve...
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Prodam brejo pašno telico, li-
saste pasme, in teličko, težko 
280 kg. Tel.: 041 745 368

Prodam ali menjam za bikca 
simentalca teličko simentalko, 
staro 8 tednov. 
Tel.: 031 717 595

Prodam 7 mesecev staro osli-
co. Tel.: 041 947 086

Prodam odojke, težke cca. 30 
kg, in prašiča, težka 150 kg in 
250 kg. Tel.: 031 306 626

Prodam 3 prašiče, težke 160 
kg, in 600 litrov cvička. Loka-
cija Skopice. Tel.: 041 527 100

Prodam prašiča, 160 in 180 
kg, krmljena z domačo kuha-
no hrano. Tel.: 07 81 43 023

Prodam dva prašiča, težka 
po 250 kg, in dva po 100 kg; 
šunkarji, izredne kvalitete, kr-
mljene z domačo kuhano hra-
no. Možnost zakola, tudi polo-
vice. Tel.: 07 49 77 095

Prodam odojke, težke okrog 
30 kg, in prašiče, težke 150-
200 kg, hranjene z domačo 
hrano. Tel.: 041 365 803

Prodam 2 prašiča, težka 150 
kg. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 811 566

Prodam prašiče, 100-170 kg, 
hranjene z domačo kuhano 
hrano. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 471 007

Prodam pujske, težke 20-25 
kg. Tel.: 040 865 655

Prodam prašiče, težke oko-
li 150 kg, slamo in domačo aj-
dovo moko. Tel.: 031 431 681

Prodam svinjo za zakol. 
Tel.: 051 634 338

Prodam prašiče pitance, težke 
okoli 180 kg. Tel.: 031 452 476

RAZNO
Prodam odlično ohranjen 
HTC Desire 510, Simobil, ma-
rec 2015. Garancija, račun, ovi-
tek. 105 €. Tel.: 030 333 123

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

Očistim in pospravim vam 
podstrešje in klet. 
Tel.: 030 344 977

Prodam novo planirno desko 
za zemljo, sneg. Mere 200 x 50 
cm, vrtljiva 360º, zelo močne 
izvedbe. Ugodno. 
Tel.: 041 923 192

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

Nudim stanovanje z upora-
bo kuhinje in kopalnice sam-
ski ženski, ki bi mi pomagala 
v gospodinjstvu. Samo resne. 
Tel.: 868 177 943

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

Prodam 2 prašiča, težka okoli 
190 kg in 250 kg. Domača hra-
na. Tel.: 07 49 67 528

Prodam prašiče, težke do 70 
kg, cena 2,10 - 2,30 €/kg. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 514 135

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

Prodam 2 svinji, težki cca. 
250-300 kg. in prašičke (odoj-
ke), težke 25-60 kg. Domača 
reja. Tel.: 051 422 161

Prodam odojke, težke, 25-30 
kg, in prašiče, 160-200 kg. Tel.: 
031 289 986, 031 346 625 ali 
07 49 67 250

Prodam prašiče, težke od 150 
do 180 kg. Možna dostava ali 
zakol (Mali Obrež, Dobova). 
Cena 1,80 €. Tel.: 041 848 740

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

Prodam odojke. Možen zakol 
(okolica Dobove). 
Tel.: 041 744 261

Prodam odojke, težke od 30 
do 40 kg. Tel.: 07 49 67 149

Prodam dve kozi. Cena 155 € 
(okolica Sevnice). Tel.: 040 622 
025, 040 421 876

Prodam japonske race, turške 
peteline, kokoši, goske in do-
mačega purana. 
Tel.: 07 49 27 448

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam stekleno mizo za ku-
hinjo, 4 stole, kavč in sliko, sta-
ro čez 150 let (Zadnja večerja). 
Tel.: 041 466 796

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: 27.700 izvodov

 

Naslednja številka (24/2015) bo izšla v 
četrtek, 26. novembra 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 19. november.

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

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

PELETI VRHUNSKE KAKOVOSTI
NUDIMO TUDI OSTALE VRSTE PELETOV, GARANCIJA NA KAKOVOST

LUTE PLUS d.o.o.
DOLENJI LESKOVEC 32A

8280 BRESTANICA

KONTAKT in NAROČILO:
JURE: 031 764 288
LOJZ: 070 222 056

1t 3t 5tKARAKTERISTIKASLIKA

ROK DOBAVE
JE 10 DELOVNIH

DNI

80 % JELKA
20 % BUKEV

od 0,8 - 1,2 % pepela
en. vred.: 17 MJ

222
eur/t

232
eur/t

20
eur/t

217
eur/t

227
eur/t

15
eur/t

212
eur/t

222
eur/t

10
eur/t

100 % JELKA

do 0,5 % pepela
en. vred.: 18 MJ

PREVOZ do
30 KM

iz KRŠKEGA
V CENAH JE ŽE  VŠTET 22 % DDV.

BIZELJSKO - Društvo kmetic Brežice je na turistični kmetiji 
Balon - Bela gorca na Bizeljskem 25. oktobra že devetič orga-
niziralo ocenjevanje in razstavo bizeljskega ajdovega kolača. 

Te pristne izdelke je prineslo 30 udeleženk, med njimi tudi dva 
moška. Ocenjevalna komisija v sestavi Damjan Golob, Kristina 
Ogorevc Račič in Slavka Preskar ob pomoči svetovalke za dru-
žino in dopolnilne dejavnosti na kmetiji Marije Levak ter Mile-
ne Vranetič in Andreje Pavlin je imela tudi letos težko delo, saj 
je bilo veliko odličnih kolačev. Komisija se je odločila za strožja 
merila in tako je podelila največ bronastih in srebrnih priznanj 

ter štiri zlata, ki so jih dobile Milena Dušič, Renata Zagmaj-
ster in Lea Babič ter prvič tudi moški predstavnik, Izidor Ba-
bič. Veliko pozornost so letos namenili slovenski kmetici leta Lei 
Babič, tudi vsakoletni udeleženki peke ajdovega kolača. Čestita-
li so ji domačini z Bizeljskega kakor tudi prisotni visoki gostje, 
brežiški župan Ivan Molan, poslanec v DZ Igor Zorčič in direk-
tor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto Jože Simončič. 
Župan je v prisotnosti predsednice Društva kmetic Brežice in 
glavne organizatorke prireditve Zdravke Kampijut ter predse-
dnika ocenjevalne komisije Goloba podelil tudi vsa priznanja.

Prireditev je popestrila tudi razstava »Papirnat pušeljc in nobl 
gvant«, kjer je svoje papirnate »pušeljce« prikazala mojstrica 
ročnih del in ljubiteljica rož Brigita Heberle Martini ter jih po-
pestrila s starimi fotografijami. Članice društva so gostom po-
stregle bizeljski ajdov kolač, ki ga je bilo možno tudi kupiti. Pri-
reditev je povezovala Doroteja Lipej, Olga Nadrah pa je spekla 
tri v piramido sestavljena pletena srca. Za kulturni in glasbeni 
del so poskrbeli učenci OŠ Bizeljsko z mentorjema Metko Kr-
žan in Vilkom Urekom ter Pleteršnikovi ljudski pevci iz Pišec, 
Pišečka Mica ter Korado in harmonikar Lojze Ogorevc pa za za-
bavni program. Slednja sta predstavila tudi hvalnico bizeljske-
mu ajdovemu kolaču, ki je med prisotnimi požela velik aplavz.

 R. Retelj, foto: L. Babič

Ajdov kolač pečejo tudi moški

Prejemniki priznanj z nekaterimi ostalimi udeleženci prire-
ditve

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.

Ponujamo vam več 
zanimivih možnosti 

oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.
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Pri Jordanovih, ki živijo v ne-
posredni bližini avtoceste, od 
katere jih loči le nekaj gozdič-
ka, so vedno imeli konje, tako 
da ni čudno, da sta se z njimi 
začela ukvarjati tako Uroš kot 
njegova sestra Katarina, ki se 
zdaj posveča šoli jahanja na do-
mačem »ranču«, Uroš pa pre-
skakovanju ovir. Že leta 2007 je 
naredil tekmovalno licenco in 
se začel udeleževati tekmovanj, 

sprva v Sloveniji, zdaj pa tudi 
že v sosednjih državah - Ma-
džarski, Italiji in Hrvaški. Pri 
Jordanovih trenutno skrbijo 
za deset konj, od tega je sedem 
njihovih, trije pa so v oskrbi. 
Med slednjimi je tudi desetle-
tna Stellea, slovenski toplokrv-
ni konj, s katerim je Uroš dose-
gel svoje največje uspehe, letos 
denimo 2. mesto v skupnem 
seštevku pokala Slovenije za 
jahače do 25 let in 3. mesto na 
državnem prvenstvu za mlajše 
člane, pa 2. mesto na državnem 
prvenstvu za 7-letne konje itd. 
Za vse medalje in pokale že po-
časi zmanjkuje prostora na po-
lici nad domačim kaminom.

Mladi konjenik z roba Posavja
GMAJNA - Posavje je v konjeništvu poznano predvsem po kasaških dirkah, širši javnosti skoraj neznano pa 
je, da iz Posavja prihaja tudi eden najuspešnejših mladih tekmovalcev v preskakovanju ovir s konjem. To je 
23-letni Uroš Jordan z Gmajne pri Raki na skrajnem robu Posavja oz. le streljaj od meje s škocjansko občino.

Uroš sicer tekmuje za Konjeni-
ški klub Krka - Grm Novo me-
sto, ki je registriran za tovrstna 
tekmovanja. V Novo mesto oz. 
na poligon na Bajnofu, se s 
Stelleo dvakrat tedensko vo-
zita tudi na treninge pod vod-
stvom Matjaža Kranjca, še 
trikrat tedensko pa vadita na 
manjšem domačem poligonu, 
primernem le za vzdrževanje 
kondicije, ter na peščeni ma-

neži (peščen prostor za dre-
suro). »Konja s treningom ne 
smeš preveč priganjati, saj se 
mu lahko hitro zameri. Če ni 
pri volji, ga le malo sprehodiš, 
potem pa nazaj v hlev,« poja-
snjuje. Ne nazadnje gre za zah-
tevno disciplino, kjer je treba 
na tekmovanjih čim hitreje 
preskočiti do 12 ovir, podrte 
ovire pa pomenijo kazenske 
sekunde. Ovire so na medna-
rodnih tekmah visoke kar 160 
cm, na domačih tekmah pa do 
140 cm, zato je lahko zadeva 
tudi nevarna, zlasti za konja, 
za katerega lahko denimo zlom 
noge pomeni konec tekmoval-
ne poti. Kot pravi Uroš, je doži-

vel že številne padce, a k sreči 
brez večjih posledic tako zanj 
kot za konja. 

Vemo, da je vse, kar je poveza-
no s konji, drago in v tem pri-
meru ni nič drugače. »Konj 
tak šnega ranga, kot je Stellea 
(njen lastnik je sicer Vito Ko-
zole z Malega Kamna, op. a.), 
stane od 30 do 60 tisoč evrov, 
hrana in dodatki, kovač, vete-
rinar, boks, prevozi, tekme ipd. 
nanesejo še tri do štiri tisočake 
letno na konja. Zaenkrat stro-
ške pokrivata predvsem star-
ša,« pravi Uroš. Nekaj se sicer 
lahko zasluži z nagradami, ki 
pa na domačih tekmah niso 
tako visoke, da bi lahko z nji-
mi pokril vse stroške. Druga-
če je v tujini, kjer nagrade se-
gajo vse do 100 tisoč evrov, a 
je zaradi močne konkurence 
do njih seveda zelo težko priti. 

Uroševe ambicije v tem atrak-
tivnem, tudi olimpijskem špor-
tu in edinem, kjer moški in 
ženske tekmujejo v enotni ka-
tegoriji, segajo zelo visoko, a 
so seveda pogojene s financa-
mi. Kot pravi, je realno, da bi 
se na tekmah za svetovni po-

kal uvrščal med prvih deset, 
mogoče kdaj še višje, je pa to 
šport, kjer je treba delati na 
daljši rok, saj so najboljša leta 
za jahače med 35 in 50. »Za 
olimpijske igre pa moraš ime-
ti na zalogi pet do šest konjev, 
da lahko vzdržuješ rezultate in 
da si med prvih 100 na svetu, 
poleg tega moraš opraviti še 
olimpijsko normo,« pravi mla-
di konjenik, ki se je po prvem 
letniku študija na fakulteti za 
elektrotehniko povsem posve-
til temu športu. Med najmoč-
nejšimi državami so Nemčija, 
Anglija, Francija, Nizozemska 
in Belgija, izmed Slovencev 
pa je v mednarodnem merilu 
najuspešnejši Mariborčan To-
maž Laufer, ki se je že udele-
žil svetovnih konjeniških iger. 
Slovenija ima v Celju sodoben 
konjeniški center, ki gosti tudi 
tekme svetovnega pokala in 
pokala narodov, zato se tudi 
našim tekmovalcem odpirajo 
možnosti za odmevnejše med-
narodne uvrstitve in morda 
kdaj celo olimpijske igre. Kdo 
ve, morda bo med njimi tudi 
Uroš iz Posavja …

 Peter Pavlovič

Uroš s Stelleo, za katero pravi, da je po karakterju zelo domi-
nantna in živahna. Konji sicer zdržijo v tekmovalni kondici-
ji do 18. leta, tako da imata pred sabo še nekaj skupnih let.

Uroš Jordan v »akciji« na celjskem poligonu (osebni arhiv)

BREZINA - Ivan Slopšek ali Žani, kakor ga kličejo bližnji, je ve-
lik ljubitelj gojenja buč (na fotografiji, foto: A. Preskar). Pono-
sen je, da mu vsako leto krasne in velike buče krasijo okolico 
doma. Letošnja najtežja je težka kar 42 kilogramov, rekord 
pa je pred dvema letoma dosegla buča, ki je tehtala 62 kg. Se-
me je dobil pred sedmimi leti od sovaščana, sedaj pa vsako 
leto poseje svoje seme ter se veseli bogatega pridelka. M. H.

Buče velikanke krasijo dom

Dacia s klimo že za 7.990 €
Podarimo vam: • 4 zimske pnevmatike 
 • 7 let jamstva*

 • 2 leti kasko zavarovanja**

* Velja do izpolnitve prvega od pogojev: 7 let ali 100.000 km in ob nakupu z Dacia Financiranjem. 3 leta tovarniške garancije in podaljšano 
jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto, velja do 31.12.2015 .**Brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvi dve leti in paket zimskih pnevmatik 
podari Dacia kupcem novih osebnih vozil, ki opravijo nakup preko Dacia Financiranja in velja do 31.12.2015. 

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

Poraba pri mešanem ciklu: 3,5 - 9,0 l/100 km. Emisije CO2: 90 - 155 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisija NOx: 0,011 - 0,049 g/km. Emisija trdih 
delcev: 0,00001 - 0,0024 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 - 32,59. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana

Dacia. Zanesljiv  
partner GRZS.

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.

BRESTANICA - Na gradu so 8. novembra pripravili prvi Raj-
henburški dan čokolade in likerjev. Kot je na otvoritvi de-
jala dr. Helena Rožman, vodja muzejskih enot KD Krško, so 
dogodek programsko zasnovali na bogati dediščini franco-
skih trapistov, ki so v samostanu Marije Rešiteljice na gra-
du živeli in delali med leti 1881 in 1947. 

V tem obdobju so se po pravilu, da »vse, kar potrebuješ za ži-
vljenje, naredi sam«, intenzivno posvečali gospodarjenju in raz-
ličnim gospodarskim dejavnostim, med drugim so že leta 1896 
vzpostavili industrijsko proizvodnjo čokolade, čokoladnih izdel-
kov in likerjev, pa tudi trapistovskega sira.  S svojimi kvalitetni-
mi in okusnimi sladkimi izdelki so zasloveli daleč naokoli, kupo-
val jih je celo cesarski dvor na Dunaju, cesar Franc Jožef pa jim 
je leta 1912 podelil priznanje za izdelke Imperial, kot se je ime-
novala njihova blagovna znamka. Ta del krajevne tradicije si pri-
zadevajo oživiti in ohraniti tudi v Hiši trt, vina in čokolade Kunej 
iz Brestanice, ki je bila eden izmed ponudnikov na dnevu čoko-
lade in likerjev, poleg njih pa so sodelovali še ponudniki dobrot: 
Čokoladnica Tramontana, Berryshka, Čokoladnica La chocolate, 
Passero podeželska čokoladnica, Medena Kraljica, Kavarna in sla-
ščičarna Bukovec, Kmetija Omerzu z Rucman Vrha in Elek trična 
kmetija Matej Žlender. Hkrati so za številne obiskovalce pripravili 
vodstvo po muzejskih zbirkah, delavnice peke čokoladnih piško-
tov in pralinejev, dogajanje pa je zaokrožil koncert tria vrhunskih 
glasbenikov Dovč, Gombač in Krmac. Rajhenburški dan čokola-
de in likerjev naj bi postal tradicionalen.  B. Mavsar

Sladki dan na gradu Rajhenburg

OSEBNA 
PRIPOVED 

O ŽIVLJENJSKI 
IZKUŠNJI

Naročila 
in informacije:

13,00€
NOVA KNJIGA

040 302 809 zalozba@posavje.info

Marija Hrvatin - Diagnoza, ko zastane dih

Ponudba je bila pestra, kupiti je bilo moč tudi raznovrstna 
čokoladna orodja, klešče, kladiva, ležaje, čopiče, škarje ipd.


