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LESKOVEC PRI KRŠKEM - Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk poteka na tretji petek v 
mesecu novembru že od leta 2011, letos pa je na 20. november sovpadel tudi s svetovnim dnevom 
otroka. Namen projekta je vzgoja in večje zavedanje o pomenu lokalne pridelave, predelave in 
samooskrbe, spodbujanje pravilne in zdrave prehrane pa tudi, da se v okviru sistema javnega 
naročanja spodbudi aktivnosti za naročanje in zagotavljanje hrane, pridelane v lokalnem okolju. 
Slovenski zajtrk je sestavljen iz kruha, masla, meda, mleka ter jabolk, teknil pa je tudi županom 
posavskih občin, ki so se na zajtrku tega dne pridružili otrokom v posameznih vrtcih in šolah (na 
fotografiji učenci OŠ Leskovec pri Krškem). V šolah so tega dne namenili pozornost tudi raznim 
predavanjem o kmetijstvu, čebelarstvu, pomenu živilsko-predelovalne industrije, ohranjanja čistega 
okolja in tudi gibanja za zdravje.  Foto: Bojana Mavsar

ZA zdravo starost
Pri vsakem projektu največ štejejo mnenja 
vključenih, zato smo za vtise in doživetja 
povprašali nekaj udeležencev projekta Šport 
za zdravo starost, ki je z različnimi skupinskimi 
vadbami vrhunec doživel letos poleti. Kot so nam 
zaupali, jih je projekt več kot navdušil, nekaj 
podobnega pa si želijo tudi v prihodnje.

 Stran 16

Urška Lobnikar Paunović, 
direktorica Valvasorjeve knjižnice 
Krško:

Knjižnica je dnevna 
soba mesta

 str. 4

Viktorija Kos, 
prostovoljka v Mjanmaru:

Dežela porisanih 
lic in iskrenih 
nasmehov
 str. 32

Osmič po sledeh protestantizma
PODELITEV DALMATINOVIH ZNAČK str. 5

JUBILEJNA SLOVESNOST  str. 6

OKROGLA MIZA V SEVNICI  str. 13

30 LET CSD KRŠKO  str. 7

OZAVEŠČEVALNI DOGODEK   str. 2

70 gimnazijskih let v Brežicah

Za ceste manj, za železnice več

V ospredju je vedno uporabnik

Slišali že znano analizo stanja, 
nič pa o ukrepih

Posavje v krempljih 
zasvojenosti
Zasvojence s prepovedanimi drogami obsojamo, 
o tej temi najraje molčimo, preventive ne 
izvajamo celovito, institucije se zelo slabo 
programsko povezujejo, podatki o stanju na 
terenu nikakor niso ažurni ali uporabni za 
spremembe, omamljanje medtem narašča. 
Povrhu vsega pozabljamo, da se pot odvisnikov 
ni začela s heroinom.
 Stran 3

PRODAJA
07 391 82 04

SERVIS
07 391 81 09

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Praznični meniji
ob zaključku leta.
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Gospodarska družba Nuklearna elektrarna Krško, 
d.o.o., (NEK) je družba slovenskega prava, za kate-
ro velja pravni red Republike Slovenije, če ni drugače 
določeno s Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih 
pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno 
elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo 
(Meddržavna pogodba). V NEK upoštevamo določbe 
Meddržavne pogodbe in v dosedanjih dvanajstih letih 
od njene uveljavitve ni bilo nobenih pripomb na delo 
Uprave NEK niti družbe kot celote. V tem obdobju 
NEK dosega izjemne varnostne, obratovalne, okolj-
ske in gospodarske rezultate. Visoko strokovni kadri 
in vodstvo prepoznavajo specifična tveganja in spre-
jemajo odgovorne odločitve ter predstavljajo temelj 
predvsem visoke ravni varnosti elektrarne. 

Član Uprave NEK, ki ga predlaga Hrvatska elektro-
privreda, je bil imenovan pred letom dni za petlet
no obdobje s soglasjem obeh družbenikov. Hrvaški 
družbenik ima legitimno pravico predlagati zamenja-
vo svojega člana Uprave NEK, seveda ob upošteva-
nju vseh zakonskih predpogojev.

Hrvaški družbenik je s sklicem skupščine 13. novem-
bra 2015 predlagal zamenjavo člana Uprave NEK, 
vendar je slovenski družbenik zavrnil imenovanje 
novega člana uprave, sklicujoč se na neizpolnjeva-
nje zakonskih predpogojev: Zakona o varstvu pred 

ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti – Pravilni-
ka o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v seval-
nih in jedrskih objektih (JV 4). V NEK upoštevamo 
in se zavzemamo za dosledno upoštevanje varnost
nih standardov, zakonska določila pa dosledno iz-
polnjujemo. To je edini garant, da bo NEK še naprej 
vodena odgovorno, kar je v interesu obeh družbe-
nikov in širše javnosti.

Uprava NEK dosledno upošteva določbe 9. člena 
Meddržavne pogodbe, ki govori o sodelovanju podje-
tij in institucij obeh držav za potrebe rednega obra-
tovanja kot tudi v izrednih primerih. Zagotavljamo 
jim enake možnosti, da se kvalificirajo za delo v je-
drskih elektrarnah in da v okviru Zakona o javnem 
naročanju kandidirajo za razpisana dela. Vsa podje-
tja, ki se prijavljajo na razpise, so v skladu z zako-
nodajo deležna enake obravnave. 

Pozdravljamo zaključno odgovorno ugotovitev časo-
pisa Jutarnji list, da je NEK strateškega pomena za 
oba elektroenergetska sistema in da trenutna ne-
soglasja ne bi smela vplivati na vsakodnevno upra-
vljanje in poslovanje NEK. Pričakujemo, da bodo vsi 
deležniki upoštevali visoke varnostne in obratoval-
ne standarde, in pričakujemo tudi, da se ne pose-
ga neodgovorno v težko zgrajen korekten partner-
ski odnos, ki daje odlične rezultate.
 Nuklearna elektrarna Krško

Nuklearna elektrarna Krško posluje skladno 
z Meddržavno pogodbo in veljavnimi predpisi 
Ob medijskih zapisih, da so pri poslovanju Nuklearne elektrarne Krško kršena določila Meddržavne pogodbe, 
sporočamo, da v NEK dosledno upoštevamo Meddržavno pogodbo, veljavne predpise in varnostne standarde 
ter hkrati dosegamo odlične obratovalne in poslovne rezultate. 
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Šlo je za enega v seriji 19 tovr-
stnih dogodkov za 61 poplav-
no ogroženih območij v Slove-
niji, med katerimi so štiri tudi 
v Posavju: Rožno-Brestanica-
-Krško, Kostanjevica na Krki, 
Krška vas in Mihalovec. Dr. 
Aleš Bizjak, Blažo Đurovič 
(oba IzVRS), Janez Polajnar 
(ARSO) in mag. Mojca Zupan 
(URSZR) so nekaj deset zbra-
nim, med katerimi so prevla-
dovali predstavniki občinskih 
uprav in strokovnih služb, po-
vezanih s področjem zaščite 
in reševanja, »navadne« obča-
ne pa bi lahko prešteli skoraj 
na prste ene roke, predstavili 
aktivnosti države na področju 
zmanjševanja poplavne ogro-
ženosti, poplavnih evidenc in 
informacijskih sistemov, napo-
vedovanja hidroloških razmer 
in osnove samozaščitnega rav-
nanja v primeru poplav. 

A dobro uro in pol trajajoča 
predstavitev ni ravno navdu-
šila poslušalcev, saj na pod-
lagi izkušenj s preteklimi po-
plavami vse to več ali manj že 
vedo in jih bolj kot analiza sta-
nja zanimajo predlogi rešitev, 
ki bi odpravili poplavno ogro-
ženost teh območij. »Kje je bila 
stroka prej, da bi država že kaj 
resnega načrtovala na tem po-
dročju?« je vprašal Janez Ivšič 

Slišali že znano analizo stanja, nič pa o ukrepih

iz Krške vasi. Opozoril je, da se 
v porečje Save steka voda ne le 
iz njenih pritokov, pač pa tudi 
iz tisočih hektarjev pokritih, 
tlakovanih in asfaltiranih povr-
šin na urbanih območjih, zato 
se njena struga napolni mno-
go hitreje kot nekoč. »Včasih 
je Sava potrebovala 48 ur do 
zgornje točke, danes pa manj 
kot 20. Tam, kjer je bilo včasih 

varno, danes ni več,« je še do-
dal in navedel primer vasi Za-
savje, katere prebivalci so se 
pred več kot 100 leti umakni-
li »na varno« v Krško vas, a so 
njihovi potomci zdaj tudi tam 
poplavno ogroženi. »Tukaj do-
bite v naročje vso vodo, to je 
dejstvo in treba je kompenzi-
rati zadeve,« se je z njim stri-
njal Bizjak, a opozoril, da reši-

tev ne bo čez noč, saj so zanje 
potrebni »veliki sistemski na-
pori«. 

Kostanjevičanka Dragica Sta-
nič, ki je bila že večkrat popla-
vljena, je za poplave v zadnjih 
letih okrivila novo kostanje-
viško obvoznico, ki da vodo 
usmerja v mesto namesto v 
Krakovski gozd, skrbi pa jo, 
da bo stanje še poslabšala iz-
gradnja novega parkirišča pri 
zdravstvenem domu. Tamkaj-
šnji župan Ladko Petretič je 
poudaril, da je odgovornim z 
Ministrstva za okolje in pro-
stor letos poleti na terenu raz-
kazal stanje struge reke Krke, 
v kateri naplavine ustvarja-
jo umetne otoke. »Mi smo re-
šitve že nakazali sami: v prvi 
vrsti je treba očistiti reko Krko 
in druge vodotoke, ki so pov-
sem zabiti, in zagotoviti pre-
točnost vode. Poleg tega pa je 
treba zagotoviti razlivne povr-
šine, na čemer že delamo in se 
bomo poskušali vključiti v EU 
program Life. V Krakovskem 
gozdu je nekoč že bilo 3000 
hektarjev razlivnih površin, 
a je bilo potem to zanemarje-
no,« je povedal. Alojz Dimič, ki 
živi v Gorenji Pirošici ob hudo-
urniškem potoku Sušica, pa je 
strokovnjakom predlagal, naj 
v modele zajamejo tudi obča-

sne nevarnosti zaradi hudo-
urniških voda. Kot vzrok za 
ekspresno naraščanje omenje-
nega potoka pa je navedel go-
losek na hrvaški strani Gorjan-
cev, zaradi česar voda v dolino 
prinaša velike količine grušča. 
Krška podžupanja Ana So-
mrak je ob robu dogodka po-
vedala, da so v krški občini ob 
gradnji hidroelektrarn znatno 
izboljšali poplavno varnost ob 
Savi, so pa še vedno odprte te-
žave z manjšimi hudourniški-
mi potoki, glede katerih se bo 
z državo treba dogovoriti o nji-
hovem vzdrževanju. Vodja od-
delka za prostorsko načrtova-
nje in razvoj na Občini Brežice 
Urška Klenovšek pa je pove-
dala, da so ob umeščanju HE 
Brežice v prostor dosegli za-
časno protipoplavno zaščito 

za Krško vas in Velike Malence, 
ki pa bo učinkovita šele ob iz-
gradnji HE Mokrice, od katere 
pričakujejo tudi zaščito za Do-
bovo in Mihalovec. »Opozarja-
mo pa na to, da je vlada s skle-
pom sprejela tudi obveznost, 
da za območje Sotle zagotovi 
strokovne podlage za protipo-
plavno zaščito ob Sotli, a drža-
va ne najde sredstev za ta pro-
jekt, a vztrajamo pri njem,« je 
izpostavila.

Za odgovor na vprašanje, kdaj 
si na podlagi opravljenih ana-
liz lahko obetamo operativ-
ne ukrepe, tokratni gostje žal 
niso bili pravi naslov, obljubi-
li pa so, da bodo po svojih mo-
čeh prispevali, da do njih pri-
de čim prej.
� Peter�Pavlovič

DZ podaljšal rok za izgradnjo HE
LJUBLJANA - Kljub oktobrskim protestom Sveta regije Posav-
je in Odbora za HE na spodnji Savi, ker bo to pomenilo tudi 
podaljšanje roka izgradnje protipoplavne zaščite, je Državni 
zbor 18. novembra s 60 glasovi za in petimi proti sprejel no-
velo zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save, ki za tri leta podaljšuje rok za izgra-
dnjo cele verige hidroelektrarn in pridobitev uporabnega do-
voljenja. Novi rok za izgradnjo je do konca 2019, rok za pri-
dobitev uporabnega dovoljenja pa konec leta 2020. Direktor 
HESS Bogdan Barbič je v razpravi na odboru za infrastruk-
turo, okolje in prostor sicer opozoril, da je za njihovo družbo 
sporno zlasti podaljšanje roka izgradnje HE Brežice na leto 
2019, saj že gradijo objekt, katerega izgradnja je v vseh načr-
tih predvidena za konec leta 2016, na ta rok pa so vezane tudi 
vse sklenjene pogodbe z izvajalci in bankami, ki so družbi odo-
brile 60 milijonov evrov posojila. Podaljšanje roka izgradnje 
lahko posledično družbi povzroči precejšnjo finančno škodo. 
SDS je nato vložila amandma, s katerim so želeli kot končni rok 
izgradnje HE Brežice ohraniti konec leta 2016, za HE Mokri-
ce pa konec leta 2019, a je bil zavrnjen. Izmed posavskih po-
slancev sta novelo zakona podprla Igor Zorčič (SMC) in Ma-
tjaž Han (SD, glasoval za amandma), Tomaž Lisec (SDS) pa 
tako kot večina poslanske skupine ni glasoval.

KRŠKO - »Kako živeti s poplavami?« je bil naslov t. i. ozaveščevalnega dogodka, ki ga je 19. novembra v Kr-
škem pripravil Inštitut za vode RS (IzVRS) v sodelovanju z Agencijo RS za okolje (ARSO) in Upravo RS za za-
ščito in reševanje (URSZR). Poslušalci so na njem pogrešali predloge ukrepov.

Zbranemu�občinstvu�so�bile�predstavljene�ugotovitve�gostujo-
čih�strokovnjakov�bolj�ali�manj�že�znane,�saj�imajo�vsi�takšne�
ali�drugačne�izkušnje�s�poplavami,�pogrešali�so�predloge�kon-
kretnih�ukrepov.�A�nanje�bo�treba,�kot�so�slišali,�še�malce�po-
čakati,�saj�državni�sistemski�mlini�meljejo�počasi�…
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V prejšnjem in najnovejšem 
Regionalnem razvojnem pro-
gramu, kjer so zbrane obsto-
ječe analize stanja v regiji Po-
savje, zasledimo ugotovitev, 
da imamo poleg visoke sto-
pnje samomorilnosti tudi dru-
ge „zaskrbljujoče zdravstvene 
kazalce“, ki nas uvrščajo med 
„ranljivejše regije“. Navedbe 
tega dokumenta se opirajo na 
strategijo zmanjševanja nee-
nakosti v zdravju iz leta 2010, 
v njej so omenjeni tudi podat-
ki o veliki prisotnosti alkoho-
la in tobaka v naši družbi, kot 
v večini ostalih podobnih do-
kumentov pa črna lisa in s tem 
neznanka ostajajo ažurni po-
datki o perečih oblikah zasvo-
jenosti, sploh zasvojenosti od 
nelegalnih drog. Pri preuče-
vanju za prispevek se je izka-
zalo, da podrobnega pregleda 
nad tem področjem žal nima 
niti država, kaj šele regija, in 
da nam predvsem naraščajoče 
število preventivnih progra-
mov in izpovedi ljudi s terena 
posredno kažejo na zaostrova-
nje problematike omamljanja 
tudi v Posavju. Tu naj bi se po-
leg kanabisa, heroina, kokaina, 
ekstazija, amfetaminov in po-
dobnih „starih znancev“ ilegal-
ne scene pojavljale tudi nove, 
našemu zdravstvu neznane in 
za zdravje nepredvidljive za-
svojljive mešanice opiatov, ki 
se po besedah mladih menda 
dajo naročiti kar prek inter-
neta. 

NAŠ SISTEM ZASVOJENCE 
ZAZNA (PRE)POZNO

Pri ustvarjanju slike o zasvo-
jenostih v Posavju in prošnjah 
po podatkih na vse možne na-
slove, od Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje do lokalno 
delujočih organizacij, je posta-
lo evidentno, da „sistem“ za-
svojenca zazna šele takrat, ko 
ta naredi enega izmed dveh, 
navadno precej prepletenih 
korakov. Prvi primer - ko je v 
odvisnost zasvojenec že glo-
boko zabredel in je „prisilno“ 
napoten na lokalne centre za 
socialno delo, na Center za pre-
prečevanje in zdravljene odvi-
snosti od prepovedanih drog 
v Brežice (CPZOPD) ali na te-
rapijo k različnim organizaci-
jam; v drugem primeru pa ga 
zaznajo policisti pri kriminal-
nem dejanju preprodaje ali uži-
vanja nedovoljenih drog. V CP-
ZOPD, ki v Brežicah deluje od 
leta 1996 in je bil v širši oko-
lici bolje poznan predvsem po 
substitucijskem zdravljenju z 
metadonom ter preventivnih 
programih po osnovnih in sre-
dnjih šolah, se po besedah di-
rektorja Zdravstvenega doma 
Brežice dr. Miroslava Laktića, 
glavne sestre Milene Gudalo, 
medicinskih sester Gabrije-
le Černelič in Ljudmile Kra-
mar zdravi povprečno okoli 70 
odvisnikov na mesec. Najmlaj-
ši, sprejeti v Centru, imajo 18 

let, najstarejši, ki so redni pa-
cienti, pa okoli 50 let, torej so 
v Brežicah nekateri prisotni že 
od same vzpostavitve Centra. 

Policija se z odvisniki in trgov-
ci z nedovoljenimi drogami re-
dno srečuje. Policisti naših treh 
glavnih policijskih postaj – Kr-
ško, Brežice in Sevnica – obrav-
navajo v vsakem območju pov-
prečno okoli 10 kaznivih dejanj 
zlorabe prepovedanih drog le-
tno. Podatki v oklepaju so za 
leto 2013, ostali za 2014: Poli-
cisti PP Brežice so obravnava-
li 7 (9) kaznivih dejanj zlorabe 
prepovedanih drog, ovadenih 
je bilo 7 (8) osumljencev, za-
seženo 7,5 g (2038,9 g) mari-
huane in 4 g (8,6 g) heroina, 
obravnavali so 18 (30) kršitev 
Zakona o proizvodnji in pro-
metu s prepovedanimi droga-
mi (ZPPPD). Policisti PP Sev-
nica so obravnavali 7 (11) 
kaznivih dejanj zlorabe pre-
povedanih drog, ovadenih je 
bilo 14 (13) osumljencev, za-
segli so 70 rastlin konoplje in 
28,7 g (2547,80 g) marihua-
ne, obravnavali so tudi 12 (6) 
kršitev ZPPPD. Policisti PP Kr-
ško so obravnavali 9 (7) kazni-
vih dejanj s področja prepove-
danih drog, ovadenih je bilo 
12 (12) osumljencev, zasegli 
so 184,7 (43,0) gramov kono-
plje – rastline (marihuane), 64 
(40) kosov konoplje – rastline. 
Obravnavali so še 28 (28) kr-
šitev ZPPPD. Življenje zasvo-
jencev z nedovoljenimi droga-
mi se pretaka v konstantnem 
iskanju droge, iskanju prosto-
rov, kjer bi drogo kupili in kjer 
bi drogo lahko uživali. 

Izvedeli smo, da so na centre 
za socialno delo in k psihote-
rapijam, s strani zdravstva ali 
sodišč, napoteni le zelo red-
ki primeri odvisnikov. Ti ima-
jo seveda občutek „prisile“, še 
redkejši pa sami zberejo voljo, 
da poiščejo pomoč. Za terapi-
jo so dojemljivi šele po spre-
membah v psihiatričnih usta-
novah ali komunah. Kje so 
torej vsi ostali, ki jih sedaj sis-
tem ne doseže? Kje so, preden 
stopijo v krog, ko so preganja-
ni, ožigosani ali s strani druž-
be potisnjeni med tiste „ki tako 
ali tako ne bodo nikoli ozdra-
vljeni“? Ali zaznamo priložno-
stne in redne uživalce ali samo 
že odvisne? Samo podatki CP-
ZOPD niso merodajni, saj se 
naši odvisniki zdravijo tudi v 
drugih regijah in iz drugih re-
gij redno prihajajo k nam, saj 
zaradi majhnosti okolja bežijo 
pred stigmo. 

NAJPREJ JE BIL „ČIK“ 
IN „VINO“

Za naš časopis je spregovoril 
tudi dolgoletni odvisnik Mar-
ko, star 32 let, iz okolice Bre-
žic, ki pa po uspešni vrnitvi iz 
komune menda živi v Ljublja-
ni: „Vsi si zatiskate oči. Začne 

se skoraj vedno s tistim, kar či-
sto vsi dovolijo. Saj ne začneš 
kar s heroinom! Najprej je bil 
čik pri kakih 11-ih, potem vino 
in žganje, ki ga je povsod koli-
kor hočeš. Potem ugotoviš, da 
se 'rabiš odklopit' čim večkrat 
in iščeš, kaj bolj zadane in dlje 
drži. Prej si frajer, potem pa se 
tvoj krog zoža na nekaj pona-
vljajočih se stikov. Pa ni pravi-
la, iz katerega sloja si. Pri nas 
doma res nismo imeli 'keša', 
ampak drugi kolegi so otroci 

premožnih staršev iz Krškega, 
Brežic. Ti kolegi so imeli ves 
čas denar in so nas še zalagali 
z robo. Imaš torej različno de-
narja, ampak to ne pomeni, da 
oni nimajo bede doma, samo 
drugačno bedo pač. Ampak če 
slediš pot nazaj, se začne s ti-
stim, kar imamo vsi na voljo.“

Podatki, ki jih je navedel Mar-
ko, ne bi smeli biti presenetlji-
vi. Lansko leto je bila po državi 
četrtič izvedena mednarodna 
raziskava „Z zdravjem poveza-
no vedenje v šolskem obdobju“ 
(HBSC), ki je vključila 4997 po 
Sloveniji šolajočih se mlado-
stnikov – 11-, 13- in 15-letni-
kov. Raziskava je pokazala, da 
je 44,9 % 15-letnikov potrdi-
lo prvo pitje alkohola v staro-
sti 13 let ali manj, pri dekletih 
je bil ta odstotek 35 %, in kar 
11,3 % fantov oziroma 6,4 % 
deklet je bilo v rani starosti 
13 ali manj let tudi prvič opi-
tih. Mnogi izmed njih so začu-
tili, kako te alkohol odklopi od 
realnosti in da je omama tudi 
v drugih drogah. Podatki so 
dostopni za konopljo: 21,4 % 
vprašanih petnajstletnikov v 
omenjeni raziskavi je kanabis 
kadilo v zadnjem letu in 12 % 
celo v zadnjih 30 dneh pred 
izpolnjevanjem anonimnega 
vprašalnika. 

Pot omamljanja, pa najsi vodi 
v zasvojenost s tršimi drogami 
ali ostaja pri ostalih oblikah, se 
začenja zelo nedolžno in tudi z 
veliko družbeno toleranco do 
alkohola in tobaka. Preventivni 
programi obstajajo (npr. Nam 
se rola brez drog in alkohola), 
a istočasno ob vsaki zabavi za-
mahnemo z roko, češ da mladi 
pa lahko od časa do časa malo 
spijejo. Zabava brez opijanja še 
vedno „ni prava zabava“ le za 
mlade, temveč tudi za njihov 
zgled, starše. Zdenka Žveglič 

iz Centra za socialno delo Kr-
ško, ki si že vrsto let aktivno 
prizadeva za spremembo tren-
da žal zelo prisotne odvisnosti 
od alkohola v Posavju in je tudi 
ena izmed najbolj pohvaljenih 
usposobljenih svetovalcev na 
terenu, poda odgovor na to 
našo provokacijo: „Saj imamo 
tudi preventivne programe na 
področju varnosti v prometu, 
pa to ne pomeni, da vključenim 
v ta program lahko zamahne-
mo z roko ali pogledamo skozi 

prste in rečemo – saj, od časa 
do časa, ko hodiš po cesti, te pa 
lahko malo avto oplazi ali zbije, 
kajne? Razlogov za omamljanje 
ne bo nikoli zmanjkalo, zato se 
moramo ves čas truditi za so-
delovanje vseh institucij in čim 
večjo doslednost glede zlorabe 
in posledic alkohola v družbi.“ 

Za nami sta kar dva tedna mar-
tinovega, pred nami pa so že na 
cel mesec raztegnjeni novole-
tni prazniki, zato ob tej prilo-
žnosti spomnimo – po zadnjih 
podatkih Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje imamo v 
naši regiji najvišji delež t. i. pre-
zgodaj izgubljenih let življenja 
zaradi alkohola v državi, v ciro-
zi jeter pa smo absolutni držav-
ni rekorderji!  
 
SPREMEMBA MOŽGANOV 
IN ISKANJE VARNOSTI 

Od kod zasvojenost in kaj se 
med njo dogaja? Opiati vplivajo 
neposredno na možgane, kjer 
se vežejo na posebne receptor-
je. Pri dolgotrajni uporabi pri-
haja do skrčenja in propadanja 
dela možganov in nevronov, ki 
so zadolženi za občutke ugod-
ja. Biokemijska in funkcionalna 
sestava možganov se bistveno 
spremeni, a že dolgo vemo, da 
se to ne dogaja le pri uporabi 
nelegalnih drog, opozarja Da-
mijan Ganc, direktor in tera-
pevt Družinskega inštituta Za-
upanje iz Sevnice: „Odvisnost 
od nakupovanja, izjemno nara-
ščajoča odvisnost od interneta 
- principi delujejo na iste me-
hanizme. Morda bo koga pre-
senetilo, a znanstvene raziska-
ve so dokazale, da imajo celo 
zasvojeni s pornografijo po-
dobno poškodovane možgane 
kot zasvojeni s kokainom. Pre-
ventiva, tista, v pravem pome-
nu besede, bi morala obstajati, 
preden odvisnost nastane, sve-

tovanje je že kurativa. K nam 
prihajajo ljudje, ko jih življenje 
pripelje do nepremagljive sti-
ske, tisti, ki jih je nekdo postavil 
pred dejstvo in imajo v sebi re-
snično željo po temeljiti spre-
membi. Če pogledam malo dru-
gače, pravzaprav nimam veliko 
terapij, kjer ne bi priplavala na 
površje neka zasvojenost. Če 
ne v primarni družini, pa do 
dve generaciji nazaj. Recimo 
neka ženska ima izkušnjo, ko 
je bil oče zasvojen z alkoho-
lom, mama s tobakom, sedaj 
se ji mož umika v zasvojenost 
z delom, nima nikogar za po-
govor, ven udarijo različne bo-
lečine, postane posesivna, išče 
čustvenega partnerja v otro-
ku in v ozadju tlijo oblike za-
svojenosti. Mehanizmi bolečih 
odnosov gredo tako naprej in 
družbo to razdira. A ne pozabi-
mo, zasvojenost je navsezadnje 
le eden od načinov, kako manj 
čutiti bolečino.“ Odvisnost pa 
je neposredno povezana z od-
nosi, pravi. Mi nismo le telesa, 
smo tudi duševna, duhovna 
bitja, odnosi so sokreirani, vsi 
potrebujemo občutek varno-
sti in ravno ta dragocen obču-
tek nam lahko vlije naša okoli-
ca, družina: „Če imam izkušnjo 
nekega varnega odnosa, jo no-
sim vse življenje s sabo – ta iz-
kušnja pa se kreira v povsem 
prvih letih življenja.“ 

Tudi Ljudmila Kramar iz CP-
ZOPD, ki kot medicinska sestra 
že desetletja osvešča po šolah, 
nam je potrdila, da so v ozadju 
zgodb odvisnikov zelo globoke 
rane, razdrte družine, bolezni, 
odrinjenost, osamljenost, ob-
sojanje na vseh koncih, a hkra-
ti svari: „Družba se spreminja, 
velika pričakovanja so do na-
ših centrov in preventive, am-
pak v družino mi ne moremo. 
Do njih nimamo direktnega do-
stopa. Tam pa se dogaja veliko 
stvari. Otroci 6. razreda osnov-
ne šole so mi prejšnji teden na 
primer povedali, da redno pi-
jejo zjutraj kapučino in tudi 
energijske pijače. Meja 'dovo-
ljenega' se je zelo premaknila. 
In pobegi v omamo so pogosti. 
Prav tako so droge prisotne na 
televiziji, vse to vpliva na mla-
de in starejše.“  

OSREDNJI DEL REŠITVE 
V POVEZOVANJU?

Drugo leto se zaključuje tudi 
Preventivni mozaik Posavja, 
projekt, ki je sofinanciran iz 
Norveškega mehanizma, no-
silec je MC Krško, program pa 
je povezal prek 30 organiza-
cij, med drugim tudi omenje-
ni Družinski inštitut Zaupanje. 
Ganc nam je orisal ugotovi-
tve: „Čeprav z res zasvojenimi 
v tem projektu nismo delali in 
je zastavljen bolj kot osvešča-
nje, je med najpomembnejšimi 
ugotovitvami, če strnem, da je 
preventiva v šolah in med otro-
ki zelo dobro sprejeta. Otroci 

so željni pogovora, izražanja 
svojih izkušenj, občutkov. Tudi 
ulično delo ima velik potencial 
in mreža, ki nastaja, mora biti 
naš cilj – tu imamo premike, se 
gradi neko osebno zaupanje.“

In ravno povezovanja očitno 
izrazito manjka. Vsaka institu-
cija nam je postregla s svojim 
delnim in s tem nujno pomanj-
kljivim pregledom dogajanja in 
mnoge povezovanje resnično 
pogrešajo. Davorin Klobučar 
iz društva Projekt Človek, ki je 
večkrat povabljen tudi v Posav-
je, da spregovori z zasvojenci 
in išče možne rešitve s strani 
njihove nevladne organizaci-
je, opozarja, da se ne motimo 
z ugotovitvami in da t. i. „viso-
kopražni“ in „nizkopražni“ pro-
grami stežka najdejo skupni je-
zik. Da je povezovanje brez fig 
v žepu in v dobro ljudi nuja ter 
da nam bijejo zvonovi, kar se 
tega tiče, je poudarila tudi Žve-
gličeva iz CSD Krško.

Morda je k manjši central-
ni koordiniranosti in slabe-
mu pregledu tega področja 
prispevala tudi ukinitev Ura-
da za droge, za katero nam ra-
zlogi, razen finančnih, ostaja-
jo neznani. Iz leta v leto se v 
Sloveniji množijo preventivni 
programi, a to še ne pomeni, 
da bo cilj zmanjšanja odvisno-
sti prej dosežen, saj vsak „ob-
deluje svoj vrtiček“ in se bori 
za svoje uporabnike. Hkrati, 
ko (po)moči ostajajo razprše-
ne, pa družba izkazuje vedno 
večjo potrebo po omamljanju. 
S tem, ko se po eni strani ši-
bijo družinske povezave in so 
po drugi strani starši v pogo-
stem boju z institucijami ali 
celo drug z drugim, mladi ubi-
rajo bližnjico do sprostitve, do 
pozabe, do pobega od negoto-
vih razmer. Omama je izredno 
dosegljiva in celo posredno 
medijsko podprta. Pred priti-
ski bežijo tudi odrasli, alkohol 
in tobak kraljujeta, vedno več 
poživil naj bi bilo v gospodar-
stvu, v politiki, a to ostaja stro-
ga tabu tema. 

A preden sodimo vsepovprek 
– vprašajmo se, katera oblika 
zasvojenosti pesti nas? Naku-
povanje, internet, resničnostni 
šovi, pornografija, prekomer-
no raztegnjen delavnik, kofein, 
alkohol, nikotin, igre na srečo, 
motnje hranjenja …? Ekonom-
skemu sistemu in trenutnim 
vrednotam, ki poganjajo zaho-
dni svet, pa to prestrašeno in 
nedoločljivo stanje (navkljub 
ogromni socialni in ekonom-
ski škodi, ki z zasvojenostjo 
vsakega posameznika nasta-
ja) očitno povsem ustreza. 
Omama in manipulacija - od-
tegnitev človeka od spoznanja 
svojega realnega stanja in so-
očenja z njim - gresta namreč 
z roko v roki. 
� Maruša�Mavsar,
� foto:�detoxmenow

Posavje v krempljih zasvojenosti
POSAVJE – Medtem ko se pozornost javnosti posveča predvsem begu ljudi z Bližnjega vzhoda v obljubljene dežele Evrope, ljudje vsakodnevno in vztrajno bežijo 
tudi pri nas. Bežijo, ker se ne znajo ali zmorejo soočiti z življenjskimi preizkušnjami. Bežijo v omamo. Ko si zatiskamo oči pred spremembami v družbi, ki vodijo v 
potrebo po omami, in hkrati ne prepoznavamo najrazličnejših oblik zasvojenosti – ali nismo kolektivno sokrivi vse škode, ki jo zasvojenost povzroči na osebnem 
in družbenem nivoju?
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TATVINI - Petek, 13. v mesecu, vraževerna ali ne, bosta še ne-
kaj časa pomnila občana Velikega Podloga in Krmelja. Tega dne 
je namreč neznanec v popoldanskih urah izkoristil odsotnost 
lastnikov hiše v Krmelju, iz katere je s tatom izginil nakit v vre-
dnosti 300 evrov, zvečer pa je bilo, prav tako v odsotnosti doma-
čih, vlomljeno v stanovanjsko hišo v Velikem Podlogu, iz katere 
je bil ukraden denar in povzročena škoda v višini 5.000 evrov.

ŠE VEDNO NEMIRNA TLA - Po potresu, ki je presenetil obča-
ne Posavja na prvi novembrski dan, se tla še vedno niso umi-
rila, saj se domala dan za dnem vrstijo blažji potresni sunki. V 
obdobju med 13. in 24. tega meseca sta bila 13. 11. zabeležena 
dva potresna sunka, in sicer malo po 15. in okoli 16.30 ure 10 in 
6 km JZ od Brežic, njuna magnituda pa je znašala 1 in 1,25. 17. 
11. se je okoli 18.30 ure zatreslo 7 km južno od Krškega z ma-
gnitudo 1,8, dan kasneje okoli 19. ure je potresni sunek z ma-
gnitudo 0,8 stresel Cerklje ob Krki, 20. 11. pa so občani Brežic 
in okolice malo po 6. uri zjutraj občutili potres z epicentrom 19 
km južno od Brežic. Magnituda potresa je znašala 2,6. Tudi 24. 
11. so se ob 9.15 zatresla tla 8 km JZ od Brežic, magnituda je 
znašala 1,7, ponovno pa zvečer ob 20.04, z epicentrom ponov-
no pri Cerkljah ob Krki in z magnitudo 2,3, intenziteta potresa 
pa ni presegla IV. stopnje po potresni lestvici. 

ZASPAL V VOZILU - Kar nekaj preplaha je povzročil občan, ki 
je 16. 11. pod večer zaspal v prižganem vozilu na Trgu svobode 
v Sevnici, in sicer tako trdno, da se na klice ni odzval, vozilo pa 
od znotraj tudi zaklenil. Zaskrbljeni mimoidoči so poklicali na 
pomoč reševalce NMP ZD Sevnica in gasilce, vendar njihova po-
moč ni bila potrebna, saj se je medtem občan že sam predramil.

PRVI SNEG - PRVE TEŽAVE - Prvo sneženje, ki so ga 21. 11. 
na nekaterih območjih spremljal tudi močni vetrovni sunki, 
je povzročilo kar nekaj težav, zlasti zaradi podrtih dreves. Za-
radi teže snega in vetra so podrta drevesa ovirala promet na 
Ilirski ulici v Dobovi, na cesti Dečno selo - Artiče, v kraju Bla-
tno, na cesti Globoko - Piršenbreg, na regionalni cesti Čatež ob 
Savi - Krška vas, v bližini kraja Jelovec na relaciji Sevnica - Tr-
žišče, na Drožanjski ulici v Sevnici, na Planini pri Podbočju in 
na cesti na Ledino v Sevnici. Na območju Pavlove vasi sta ovi-
rala cestni promet tudi tudi dva prevrnjena telefonska drogo-
va. Ovire na cestah so odstranjevali vzdrževalci cest, komunal-
na podjetja in prostovoljna gasilska društva. Zbrala:�B.�M.

Karl Vertovšek, Veliki Kamen: Napitnino pu-
stim, kadar sem zadovoljen s postrežbo, kvali-
teto hrane, pijače in ambientom, sicer pa ne. V 
obdobju tolarja sem puščal več, vrednost evra 
pa je toliko poskočila, da mogoče pustiš pred-
vsem cente, evre skorajda ne. V trgovini večino-
ma plačujem s kartico, če pa že z gotovino, pa 

ponavadi vzamem ves denar, tudi cente, saj pridejo vedno prav.

Jože Žnidar, Metni Vrh: Redko dajem napitni-
no, največkrat v primeru, če natakar ali proda-
jalec nimata drobiža. No, navadno mi vrnejo vse 
do zadnjega centa. V današnjih časih, ko je čas 
denar, šteje vsak cent. V službi tudi meni nihče 
ne da napitnine. Mislim, da so redki, ki napitni-
no dajejo, pa še to so v glavnem centi. O tem, da 

bi pustil evro, mora obstajati kar dober razlog. 

Henrik Molan, Libna: Navada puščati napitni-
no mi je ostala iz prejšnjih časov, le da so sedaj 
ti zneski manjši. Sem bil pa presenečen, ker bla-
gajničarka v nemški trgovini ni želela sprejeti 
niti nekaj centov. Pri nas opažam, da dajejo v tr-
govinah na stran tak drobiž. Zame je vsak cent 
denar, se pa spominjam moje mame, ki je vedno 

govorila: kar rad daš, ti v življenju nikoli ne manjka.

Alojz Kerin st., Straža pri Krškem: Zelo rad 
pustim napitnino v prodajalni, še posebno pa 
v gostinskem lokalu. V gostinstvu mi namreč 
dela sin, zato zelo dobro vem, za kakšno tež-
ko delo gre, da je potrebno biti na nogah tudi 
po 12, 14 ur,  petek in svetek, kakor temu re-
čemo. V bistvu gre za simbolno pozornost, da 

nekoga nagradimo za njegovo ustrežljivost, trud in gostoljubje. 

Slovenci veljamo za varčen narod, saj so že naši predni-
ki poznali rek »kamen na kamen palača …«. Tokrat smo 
naše sogovornike vprašali, ali imajo navado, da v gostin-
skih lokalih puščajo napitnino ter ali na blagajni v trgovini 
poberejo ves drobiž, tudi manjše kovance, ali ga puščajo?

anketa

Pustite napitnino in drobiž?

Kaj je pretehtalo pri vaši od-
ločitvi, da se odzovete vabi-
lu in leta 2007 pridete delat 
v Valvasorjevo knjižnico?
Mene je v Krško v bistvu pri-
peljala ljubezen in sem se sem 
preselila že leta 2002, vendar 
sem se potem vsak dan vozila 
v službo v Celje. Delo v splo-
šni knjižnici me zelo veseli in 
ko mi je bila leta 2007 ponuje-
na ta priložnost, sem jo zgra-
bila z obema rokama, čeprav 
sem se od Celja težko poslovi-
la. Mislim, da je bila to prava 
odločitev.

Kako je bilo priti na novo 
delovno mesto v razmero-
ma manjše okolje?
V bistvu sem sama videla iz-
ziv predvsem v tem, da tu knji-
žničarji počnemo vse, da smo 
v izposoji, sama sem delala 
tudi na obdelavi knjig, sode-
lujemo na prireditvah itd. V 
večji knjižnici je delo bolj spe-
cializirano. Zato mi je bila v 
Krškem ta raznolikost všeč od 
prvega dneva. In moram iskre-
no povedati, da delam v zelo 
dobrem, delovnem kolektivu, 
v katerem nam je vsem sku-
pno, da nam je na prvem me-
stu uporabnik in da skupaj za-
vzeto opravljamo svoje delo 
ter skušamo zadovoljiti potre-
be okolja, v katerem delujemo.

Kakšna je danes vloga iz-
posojevališč na Senovem 
in Kostanjevici na Krki ter 
seveda na Vidmu? Kako so 
zadovoljni uporabniki in 
kakšne izkušnje imate knji-
žničarke/ji? 
Menim, da je knjižnična mre-
ža, kakršna je sedaj, dobra, se-
veda pa bi bilo lahko še nekaj 
izposojevališč, predvsem na 
Raki in Podbočju že dolgo go-
jijo te želje. Na tem mestu naj 
omenim, da smo si v strateški 
načrt do leta 2019 zadali tudi, 
da bi v Posavju uvedli biblio-
bus, ki bi deloval v vseh petih 
posavskih knjižnicah. Kar pa 
se naših izposojevališč tiče, so 
vsa zelo dobro zaživela. Slab-
še je le v videmskem izposo-
jevališču, kjer razen izposo-
je zaradi prostorske stiske ne 
moremo izvajati drugih de-
javnosti, medtem ko se vidi 
tudi po statistikah, da na Se-
novem in Kostanjevici, kjer te 
potekajo, uporabniki poleg iz-
posoje knjig prihajajo tudi na 
delavnice, predavanja, prire-
ditve ali samo brskat na in-
ternet, da je članstvo v pora-
stu in da sta knjižnici v krajih 
res zaživeli. Je pa res, da ima-
mo v njih bolj temeljne zbir-
ke, v kolikor pa si uporabniki 
zaželijo kaj več, lahko knjige 
pridobijo preko medknjižnič-
ne izposoje ali jim jih dostavi-
mo iz matične knjižnice v iz-
posojevališče. Ta povezanost 
med oddelki zelo dobro delu-
je, ker je že sam knjižnični sis-
tem tako naravnan.

Predvidevam, da je posluh 
obeh občin ustanoviteljic 
za vaš zavod kar pozitiven. 
Kako bi ocenili vaš položaj v 
primerjavi z drugimi po Slo-
veniji?
Kot direktorica sem zadovolj-
na, da vodim javni zavod v ob-
činah Krško in Kostanjevica. 
Četudi financiranje včasih ni 
v takšnem obsegu, kot bi žele-
li, ali pa se nekoliko zaplete, ko 
je govora o novi knjižnici, nam 
občini omogočata, da naše 

delo poteka tekoče, urejeno in 
da lahko v danih možnostih, ki 
pa vemo, da so vsako leto mal-
ce slabše, poslujemo stabilno. 
V zvezi s tem so zgodbe direk-
torjev drugih knjižnic različne, 
nekatere so v boljšem, druge v 
slabšem položaju.

Kako ste obeležili letošnje 
jubilejno leto in kaj še pri-
pravljate?
Letošnje leto je bilo pri nas 
zelo pestro. Sicer je vsako leto, 
letos pa smo dali večji pouda-
rek ustvarjalcem z območja 
Posavja. Konec lanskega leta 
smo jih povabili k sodelova-
nju, da oblikujemo program, 
in moram reči, da so se od-
zvali v zelo lepem številu. Si-
cer pa smo leto praznovanja 
začeli 8. februarja z Zajtrkom 
v knjižnici, ko smo izdali tudi 
prvo številko našega časopisa 
Mesto besed, ki je v nadaljeva-
nju izhajal vsak mesec; preno-
vili smo manjši prostor v naši 
knjižnici in ga poimenovali 
Dnevna soba knjižnice, v ka-
teri sedaj potekajo razne de-
lavnice, bralni klub, lahko pa 
ljudje tam prebirajo tudi časo-
pise ali drugo literaturo. Pre-
ko sodelovanja s krško srednjo 
šolo so nam na njej izdelali 
maketo naše še neobstoječe 
nove knjižnice, poglobili smo 
sodelovanje z Glasbeno šolo, 
prvič izvedli pravljični festival 

Belin, s katerim nameravamo 
nadaljevati tudi v prihodnjih 
letih, in nadaljevali projekte iz 
preteklih let.  

Letošnji okrogli jubilej bo-
ste obeležili tudi z zaključ-
kom akcije, ki je imela cilj, 
da Krško pridobi edini izvod 
Dalmatinove Biblije. Kako bi 
ocenili pomen te pridobitve 
za knjižnico in celo občino?
Restavriranje Dalmatinove 
Biblije, ki smo jo pridobili v 

letu 2010, smo zaupali Arhi-
vu Republike Slovenije, prvič 
pa bo prikazana 2. decembra, 
ko bomo zaključili naše jubi-
lejno leto. Nedvomno gre za 
dragoceno pridobitev v obči-
ni, kulturni spomenik dedišči-
ne Krškega, saj je Dalmatin tu 
deloval. Pomembno je, da je 
ponovno v naših rokah in da 
jo bomo lahko pokazali tudi 
zainteresirani javnosti. 

Ali in koliko sodelujete knji-
žnice v Posavju?
Najbolj odmeven skupni pro-
jekt je Posavci beremo skupaj, 
saj bomo prav jutri, 27. no-
vembra, s prireditvijo v naši 
knjižnici, na kateri bomo go-
stili pisatelja, pesnika in dra-
matika Ferija Lainščka, zaklju-
čili peto leto tega skupnega 
projekta. Posavci beremo sku-
paj je zelo dober projekt, ki pa 
smo ga letos izvedli nekoliko 
drugače, saj smo prejšnja leta 
ponujali novejšo, aktualnejšo, 
predvsem pa kakovostnejšo li-
teraturo, letošnji seznam pa so 
v projekt prispevali sami upo-
rabniki, zato je bil tudi daljši. 
Morda vsaka knjiga ni dosega-
la vseh meril, ki smo jih v pro-
jektu zastavili, vendar pa šte-
vilke kažejo, da je bilo tudi to 
dobro, saj imamo letos prek 
120 bralcev iz Posavja, kar je 
največ bralcev doslej, ki so za-
ključili projekt.

Kaj vam pomeni razmeroma 
pomembna funkcija pred-
sednice Sekcije za splošne 
knjižnice in kako bi s tega 
vidika ocenili stanje na po-
dročju knjižničarstva v Slo-
veniji? 
V bistvu sem imela v zadnjih 
letih res možnost spozna-
ti kar nekaj praks delovanja 
knjižničarskega sistema dru-
gje in ugotovila, da je knjižni-
čarstvo v Sloveniji razmeroma 
dobro razvito, saj nam, lahko 
rečem, kar cela Evropa zavida 
naš enotni knjižničarski sis-
tem COBISS, ki ga uporablja-
jo vse vrste knjižnic. Kar po-
meni, da ga morajo naši bralci 
le poznati in lahko ga pregle-
dujejo, si preko njega izposo-
jajo knjige kar od doma. Poka-
zalo se je, da naše knjižnice na 
nekaterih segmentih zelo do-
bro sodelujejo, zagotovo pa je 
še vedno prostor za izboljša-
ve. Predvsem ta odprtost in 
ponekod zavedanje lokalnih 
skupnosti, če govorimo o splo-
šnih knjižnicah, da je knjižni-
ca res dnevna soba mesta, od-
prta in dostopna vsakomur, za 
kar bi potrebovale svetle, od-
prte in privlačne prostore, ki 
pa jih niso deležne vse knji-
žnice. Ampak delovanje splo-
šnih knjižnic, dejavnosti, ki jih 
knjižnice izvajajo, projekti, ki 
jih razvijajo, so primerljivi s 
katero koli evropsko državo. 
Še posebno v zadnjem obdo-
bju, ko se uveljavlja usmeritev, 
da gredo knjižnice izven svo-
jih zidov, da gremo tudi v vrt-
ce, šole, domove starejših, na-
kupovalne centre.

Na to se navezujejo tudi Po-
tepinke …
Res je, z idejo približati knji-
ge ljudem smo v letu 2014 v 
Valvasorjevi knjižnici priče-
li s projektom Potepinke iz 
knjižnice. In sicer na način, 
da kupimo knjižno polico in 
v ustanovi, ki izkaže interes, 
umestimo naše knjige. Pote-
pinke so takšne, da jih lahko 
ljudje odnesejo ali prinesejo 
svoje, gre za nekakšno izme-
njavo knjig in na ta način de-
luje denimo v Qlandii, na Bo-
horju, v Mladinskem centru, 
imamo pa tudi potepinke, ki 
so bile v uporabi na bazenu v 
Brestanici, a na način, da so si 
ljudje tam izposodili knjigo in 
jo tudi vrnili. Tovrstne aktiv-
nosti so se zelo prijele in le-
tos smo postavili polico tudi 
v Zdravstvenem domu. Na te 
police dajemo pretežno odpi-
sane knjige ali pa so to darovi, 
ki jih sami ne moremo umesti-
ti na knjižne police.

Izvajate tudi številne druge 
aktivnosti, s katerim pro-
movirate knjižno kulturo in 
dejavnost izven zidov knji-
žnice, omenimo na primer 
lutkovno skupino Bukvica …
Ja, res je, Bukvica ima kar mali 

Urška Lobnikar Paunović, direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško:

Knjižnica je dnevna soba mesta
KRŠKO - Valvasorjeva knjižnica v Krškem je ne le pomemben dejavnik družbenega življenja največjega po-
savskega mesta, z več kot 120.000 obiski letno je najbolj obiskana kulturna ustanova v občini Krško in ver-
jetno tudi v regiji, ki jo, tako kot v pol stoletja njenih pet predhodnic, zadnja štiri leta uspešno vodi naša 
sogovornica.

Urška�Lobnikar�Paunović
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jubilej, saj je v začetku tega te-
dna uprizorila že peto lutkov-
no igrico. Tudi tokrat, kot vsa-
kič do sedaj, pod vodstvom 
Snježane Pungerčič, lutke pa 
izdeluje Bernard Pungerčič. 
V bistvu je bila ta ljubezen do 
lutk sprva bolj amatersko za-
snovana, a so kolegice, ki so 
članice skupine Bukvica, to 
delo vzele resno in jim je vsa-
ka nova igrica izziv. Letos je 
to Zvezdica Zaspanka, na kar 

smo izredno ponosni, saj mi-
neva 60 let, kar je bila prvič 
uprizorjena. 

Kako ocenjujete zadnji pre-
dlog, ki smo ga slišali na ob-
činskem svetu, da bi knjižni-
co razširili na samostanske 
prostore?
Idej o tem, kje bi knjižnica mo-
rala biti, stati, je bilo v Krškem 
do sedaj kar nekaj, zgodba pa 
se vleče že od leta 1997, ko 
je bila izvedena okrogla miza 
na temo Kakšna naj bo vaša 
knjižnica v 21. stoletju? V Kr-
škem sem pričela delati deset 
let kasneje, v času, ko je bila 
zelo živa ideja o izgradnji nove 
knjižnice v starem mestnem 
jedru, kar mi je bila všečna 
ideja, saj bi knjižnica končno 

pridobila namenske sodobne 
prostore in jih uredila po meri 
sodobnega časa in uporabni-
kov. Sama še vedno upam, 
kljub vsemu, kar se dogaja, da 
bo Krško nekoč dobilo novo 
knjižnico, kajti vsi trendi v 
Evropi, države, ki so malce bolj 
razvite, in tudi že mnogo mest 
v Sloveniji, se zavedajo pome-
na knjižnic in v ta namen gra-
dijo namenske, odprte, svetle 
prostore za prosti čas, kjer se 

ljudje dobro počutijo, kaj no-
vega naučijo, sprostijo … Res 
je, da imajo marsikaj od tega 
po različnih ustanovah, a ker 
so te omejene na določeno šte-
vilo ljudi in delovni čas, so to 
ponudbo uvedli po knjižnicah, 
ker so vsem dostopne.

Ko je padla prva ideja o tem, 
da bi se knjižnica razširila 
na ves kapucinski samostan, 
sem pomislila, da bi bilo sicer 
to dobro kot začasna rešitev, 
a imamo tudi v zvezi s tem že 
prakso, saj je začasno rešitev 
predstavljala tudi selitev mla-
dinskega oddelka v prostore 
nekdanjega Mercatorja. Tedaj 
je bilo rečeno, da za eno leto, 
pa smo tam že od leta 2007. 
Knjižnica v samostanu bi ime-

la nedvomno dušo, ob tem se 
nahaja ob parku, ki je kot am-
bient odličen prireditveni pro-
stor, vendar pa bi morala imeti 
vsaka knjižnica možnost ra-
zvoja, kar pa bi v samostanu 
pomenilo omejitev, v kolikor 
ne bo dovoljen noben prizi-
dek ali drugačni posegi, glede 
na to, da je samostan kot kul-
turni spomenik pod spomeni-
škim varstvom. Vsi standar-
di knjižnic narekujejo, da so 

te umeščene tam, kjer so lju-
dje, zato se tudi svet zavoda in 
prejšnje vodstvo nista strinja-
la z lokacijo v starem mestnem 
jedru, kar pa ni bilo upošteva-
no. 

Ob tem da glavni akterji 
(ne)hote pozabljajo na po-
glavitni pomanjkljivosti na 
obstoječi lokaciji, to sta do-
stopnost gibalno oviranim 
osebam in požarna varnost.
Ko smo se začeli pogovarjati o 
tem, da bi se knjižnica razširi-
la na cel samostan, sem opo-
zorila, da morata biti ta dva 
pogoja izpolnjena. V našem 
primeru pa bolj bode v oči, da 
se dejansko ne išče ustreznega 
prostora za umestitev knjižni-
ce v skladu z njenimi funkcija-

mi, temveč se preko nje posre-
dno rešujejo druge prostorske 
problematike. Ne glede na to, 
da je obstoječi prostor pri-
jetno urejen in beležimo lep 
obisk, predstavlja dislocirana 
lokacija za otroke velik pro-
blem staršem, saj se potem, ko 
že obiščejo mladinski oddelek, 
z otrokom stežka odpravijo še 
v centralno knjižnico, da bi v 
miru izbrali tudi kaj zase.

Videvamo vas na mnogih 
prireditvah, pa tudi sicer 
najbrž delo direktorice ter-
ja več kot samo običajen de-
lovni čas. Kaj počnete v pro-
stem času, če ga kaj ostane?
Če sem čisto poštena, v pro-
stem času preberem kakšno 
gradivo, ki mi ostane v služ-
bi, predvsem pa ga posvečam 
svoji hčerki.

Ali še kaj pogrešate delo tu-
ristične vodičke? Kam ste 
najraje potovali?
Od kod pa to veste? (smeh) 
Turistično vodenje sem opra-
vljala v študentskih časih, ko 
še ni bilo tako strogih pravil, 
da lahko po središčih vodijo 
zgolj vodiči. Nisem sicer vo-
dila ljudi na veliko destinacij, 
sem pa prepričana, da marsi-
kje osebno ne bi bila, v kolikor 
tega ne bi delala. Še vedno mi 
je najbolj prikupna Budimpe-
šta, predvsem zato, ker sem 
tam opravila največ vodenj in 
sem jo poznala skoraj do po-
tankosti, najbrž veliko bolj kot 
katero drugo mesto.

� Bojana�Mavsar

V petek, 27. novembra, v soboto, 28. novembra, 
in v nedeljo, 30. novembra, vabljeni na

VELIKO ADVENTNO RAZSTAVO 
VENČKOV IN SVEČK.

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

BOGAT DARILNI PROGRAM

Obiščite nas in se prepričajte o bogati ponudbi!

◦ adventne svečke,
◦ adventne venčke in
◦ material za njihovo izdelavo

keramični in lončeni izdelki, 
vaze, kristal, stenske slike, 

okrasne in dišeče sveče

Vse za 
adventni čas

Letos so literarno-likovni nate-
čaj soorganizatorji razpisali že 
osmo leto zapored, nanj pa pre-
jeli skupno 75 likovnih in lite-
rarnih del, ki jih je ustvarilo 83 
učencev iz enajstih sodelujočih 
osnovnih šol z območja Posav-
ja. Zaključna prireditev s po-
delitvijo Dalmatinovih značk 
in posebnih priznanj ustvar-
jalcem najbolj izstopajočih del 
je potekala 17. novembra na 
Osnovni šoli Raka, na kateri so 
pripravili tudi spremljajoči kul-
turni program in razstavo naj-
boljših likovnih in literarnih 
del, ki bodo na šoli na ogled še 
do konca tega mesec. Dela, ki 
so prispela na razpis, so ocenile 
predsednica posavske podru-
žnice protestantskega društva 
Alenka Černelič Krošelj, bi-
bliotekarka Polona Brenčič iz 
Valvasorjeve knjižnice in prof. 
Sabina Božič iz OŠ Raka. 35 li-
kovnih del na temo protestan-
tizma je ustvarilo 43 učencev 
iz sedmih osnovnih šol (z Bi-
zeljskega, Krškega, Rake, Artič, 
Brestanice, Leskovca pri Kr-
škem in Radeč), značke in pri-
znanja sta podelila ravnatelji-
ca raške šole Miljana Bizjan 
ter župan mag. Miran Stanko, 
40 ustvarjalcem literarnih del 
iz enajstih šol (Artiče, Boštanj, 
Brestanica, Brežice, Globoko, 
Koprivnica, Krško, Podbočje, 

Osmič po sledeh protestantizma
RAKA - Z literarno-likovnim natečajem že vse od leta 2008 v posavski podružnici Slovenskega protestant-
skega društva Primož Trubar, Valvasorjevi knjižnici in OŠ Jurija Dalmatina Krško spodbujajo učečo se mla-
dino k raziskovanju in spoznavanju bogate dediščine protestantizma v posavskem in slovenskem prostoru.

Senovo, Sevnica in Raka) pa 
ravnateljica OŠ Jurija Dalma-
tina Krško Valentina Gerje-
vič in predsednik Slovenskega 
protestantskega društva Vik-
tor Žakelj. Slednji je v nago-
voru zbranim poudaril, da smo 
Slovenci kot narod preživeli s 
kulturo, z njo pa moramo žive-
ti tudi v prihodnje. Ob tem se 
je posredno navezal tudi na v 
zadnjih mesecih aktualno mi-
grantsko problematiko, pri če-
mer je izpostavil, da so ti tokovi 
potekali tudi v preteklosti, pri 
čemer je izpostavil tudi refor-
matorje Jurija Dalmatina, Pri-
moža Trubarja in Adama Bo-
horiča, saj so se Dalmatinovi 

predniki preselili v Slovenijo 
iz ali preko Dalmacije, medtem 
ko je Trubar kot emigrant peš, 
z osli in konji nekajkrat prepo-
toval pot do Nemčije in nazaj, 
Bohorič pa je bil izgnan iz do-
movine v Nemčijo, kjer je tudi 
umrl. »Tudi Slovenci smo po-
tomci prišlekov, migrantov in 
emigrantov. In osebno zame-
rim evropski in slovenski poli-
tiki, da se ne vprašata o vzrokih 
tega eksodusa brez primere. 
Namreč, če se je nekdo odločil, 
da bo zapustil svoj dom, domo-
vino in žrtvoval celo življenje, 
mora obstajati globlji vzrok. 
In če hoče človeštvo preživeti, 
mora spremeniti ekonomsko 

paradigmo, zato je vzgoja mla-
dega človeka pomembna, raz-
like pa so tiste, ki so in ki bodo 
gonilo človeškega napredka 
tudi v prihodnje,« je zaključil.

Vse zbrane natečajnike iz po-
savskih šol in njihove mentorje 
so ob tej priložnosti pozdravi-
li tudi Černelič Krošljeva, Biz-
janova in župan Stanko, v kul-
turnem programu pa sta poleg 
raških učencev s povzetki iz ži-
vljenja in ustvarjalnega opusa 
v vlogah Adama Bohoriča in 
Jurija Dalmatina nastopila Bo-
štjan Arh in Aljaž Arh.

� Bojana�Mavsar

Na�prireditvi�udeleženi�prejemniki�Dalmatinovih�značk

Čeprav so v večini slovenskih splošnih knjižnic trendi 
drugačni, je zanimivo, da v Valvasorjevi knjižnici Krško 

obisk in izposoja gradiva še vedno naraščata. 
Tako so v letu 2014 zabeležili 124.026 obiskovalcev, 

ki so si izposodili 390.612 enot gradiva.

DOBOVA, BREŽICE - Vse od 11. novembra, ko so pri Veli-
kem Obrežu postavili prve metre t. i. tehničnih ovir oz. žič-
ne ograje, se njeno postavljanje na meji s Hrvaško nadalju-
je. Do tega trenutka je postavljene že več kot 50 kilometrov 
ograje, meja s Hrvaško je v brežiški občini že skorajda v ce-
loti »ograjena«.

24. novembra so v dobovskem centru komandir PP Brežice in 
vodja sprejemnega centra v Dobovi Sandi Hervol, vodja breži-
ške izpostave URSZR Zdenka Močnik in predstavnik koordina-
cijske skupine za zdravstveno obravnavo migrantov Sebastjan 
Komočar predstavili, kako ob spremenjenih vremenskih razme-
rah poteka delo v centru. Hervol je omenil, da je na območju PU 
Novo mesto državno mejo od 17. oktobra do tega dne prestopi-
lo približno 195.000 migrantov, kar pomeni, da je v tem trenut-
ku, ko to berete, število tujcev že preseglo mejo 200.000. Dejal 
je, da je od tega 49 % Sircev, 28 % Afganistancev, 10 % Iračanov, 
približno polovica je starih med 18 in 28 let. Poudaril je še, da so 
razmere v centru boljše kot pred časom, saj so asfaltirali 4000 
kvadratnih metrov površin, šotore pa ogrevajo s toplim zrakom, 
prekriti so z lesenimi tlemi. Po njegovih besedah se migranti v 
centru nahajajo od tri do pet ur, nato pa jih z vlaki oz. avtobusi 
odpeljejo v nastanitvene centre po državi. Ostala sprejemna cen-
tra v občini (Brežice, Obrežje) sta prazna, prav tako se registra-
cija opravlja samo še v dobovskem centru, kjer je 18 postaj za 
evidentiranje, in na železniški postaji. Dnevno v več izmenah za 
oskrbo migrantov, varnost in red skrbi skoraj 400 ljudi (250 po-
licistov, vojakov in predstavnikov FURS-a ter 140 prostovoljcev 
in pripadnikov civilne zaščite). Komočar je izjavil, da slovensko 
zdravstvo sodeluje z mobilno ekipo, ki migrante oskrbuje na že-
lezniški postaji, v centru pa trenutno sodelujejo z ekipo madžar-
ske Karitas. Stanje glede zdravstvene obravnave se je po njegovih 
besedah umirilo. Dnevno v Splošno bolnišnico Brežice napotijo 
dva do pet migrantov, v največjem valu pa so jih skupno napotili 
čez 300. Statistika sicer kaže, da je 40 % otrok in 60 % odraslih. 
Močnikova je dodala, da so postavili dodaten šotor - delilnico 
hrane, dostavili dodatna grelna telesa, trenutno montirajo boj-
lerje za segrevanje vode, v bivši tovarni Beti pa vzpostavljajo lo-
gistični center z vsemi potrebščinami, ki so na voljo migrantom.

O odzivih krajanov na postavitev ograje kot tudi prevažanje mi-
grantov po Dobovi smo povprašali predsednika sveta KS Dobo-
va Mihaela Boraniča, ki je dejal, da so mnenja glede ograje de-
ljena. Kot pravi, pa je to v tem trenutku najboljša rešitev, četudi 
samo začasna. »Lahko zatrdim, da kljub ograji z ljudmi na hrva-
ški strani meje še naprej dobro sodelujemo in ostajamo poveza-
ni kot do sedaj,« je povedal za naš časopis. Izpostavil je problem 
z avtobusi v ulicah blizu železniške postaje, ki pridejo po migran-
te, saj je slednje za stanovalce zelo moteče in prosijo, da avtobu-
si ne bi vozili vsaj ponoči. Boranič dodaja, da se je porodila tudi 
ideja, da bi na ograjo na meji namestili določene odsevnike kot 
opozorilo divjadi. »Dejstvo pa je, da so vse poti do reke Sotle za-
prte, vendar se bo treba na to navaditi,« je še dejal.� R.�Retelj

Čez Posavje že 200.000 tujcev

Žična�ograja�pri�Rigoncah
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V eni prejšnjih kolumn sem zapisal, da 
nas čaka vroča jesen. Čeprav so jesen-
ske temperature dejansko neobičajno 
visoke in je slišati, da smo priča indi-
janski jeseni, ki je posledica globalnih 
podnebnih sprememb, so bile moje na-
povedi usmerjene bolj v dogajanje na 
političnem parketu, ki je v zadnjem 
času zaznamovano z begunsko krizo, s 

tem povezanim angažmajem vojske, bodečo žico in sprejema-
njem proračuna za leti 2016 in 2017. 

Medijsko je bilo sprejemanje proračuna nekako v senci ostalih 
dogajanj, čeprav gre za najpomembnejši finančni dokument 
države, njegovo sprejemanje pa je težak preizkus za vsakokra-
tno koalicijo vladajočih strank. Če oblikovanje državnega pro-
računa zelo poenostavimo in primerjamo z družinskim prora-
čunom, lahko ugotovimo, da gre najprej za oceno prihodkov v 
enem letu in razdelitev teh prihodkov na vse proračunske upo-
rabnike oziroma vse člane družine. Izziv oblikovanja proraču-
na je v tem, da so potrebe in želje članov družine bistveno večje 
od predvidenih prihodkov - takšno situacijo gre deloma pripi-
sati obsežni zakonodaji in ostali regulativi, ki zahteva vedno 
večjo administracijo, ki se je v zadnjih letih razbohotila, delo-
ma pa jo gre pripisati tudi nam samim, ki se kot zaposleni pri 
kakšnem od proračunskih uporabnikov, nismo pripravljeni od-
reči doseženemu standardu. Vedno nove zahteve po varčevanju 
zavračamo z velikokrat povsem utemeljenim izgovorom, da naj 
se jemlje drugim uporabnikom, vse skupaj pa privede do situ-
acije, v kateri se je znašla naša država, ko se na letni ravni več 
porabi kot pa zasluži.  Kljub številnim varčevalnim ukrepom v 
zadnjih letih je ta razlika med odhodki in prihodki države še 
vedno večja od milijarde evrov letno, pri čemer velik del zne-
ska odpade na plačevanje obresti za dolgove. 

Da je bil tokratni sprejem proračuna še težji, je pripomogel 
tudi poleti sprejet Zakon o fiskalnem pravilu, ki nam kot obve-
zno nalaga manjšanje razlike med prihodki in odhodki prora-
čuna, zaradi česar je politika varčevanja še bolj striktna, spre-
jemanje proračuna pa tudi za poslance veliko težje: še iz časov 
“debelih krav” štejemo Slovenci za nekako imanentno lastnost 
politike, da naj se njeno delo kaže predvsem v novogradnjah, 
ne pa v varčevalnih ukrepih. No, pomembno je, da tudi politi-
ki presežemo takšno razmišljanje in ugriznemo v kislo jabolko, 
ko gre za pomembne in dolgoročne interese države. Proračun 
je torej sprejet, v Posavje pa, če izvzamemo institucije držav-
ne uprave, prinaša največ sredstev v okviru projekta izgradnje 
HE Brežice. Državna sredstva so predvidena tudi za nujno ob-
novo nekaterih državnih cest in nadvozov v Brežicah, Krškem 
in Sevnici, gradnjo parkirišča v Kostanjevici, nekaj cest se bo 
na žalost obnavljalo šele po tem proračunskem obdobju. Ce-
sta Krška vas - Čatež, v delu, ki poteka nad reko Krko, ki jo je 
nekdo zaradi številnih “flik” asfalta poimenoval v “50 odten-
kov sive”, se bo obnavljala glede na izgradnjo bazena HE Bre-
žice oziroma po njej, saj bo po tej cesti v naslednjem letu ali 
dveh vozilo povečano število tovornih vozil. 

In ko smo že pri varčevanju, si kot uspeh štejem številna posre-
dovanja, da se v Posavju ne bo varčevalo bolj kot drugje. Tako 
je bila uspešna zgodba z jedrsko rento, pa zgodba o združeva-
nju novomeškega in brežiškega oddelka Delovnega in socialne-
ga sodišča in nazadnje tista, ki občinam, v kateri so hidroelek-
trarne, jemlje del koncesnine za uporabo vode. Verjamem, da bo 
podobnih izzivov v prihodnje še nekaj in vložil bom vse napore, 
da se v naših krajih ne bo varčevalo nič bolj kot drugje po državi. 

In po koncu vroče jeseni nas čaka zima. Pravijo, da ne bo tako 
mrzla, temperature v politiki pa bo zagotovo dvigovala tudi 
sprememba Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 
ki izenačuje položaj istospolnih partnerskih skupnosti z ra-
znospolnimi. Referendum v zvezi s tem zakonom nas bo bodi-
si postavil na pot številnih razvitih držav ali pa si bomo z iz-
govorom tradicionalnosti še malo zatisnili oči in vajo ponovili 
čez nekaj let.

Vroča jesen in tudi zima

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

Obiskovalce v gimnazijski 
športni dvorani, kjer je pre-
vladovala modra barva zaradi 
ob jubileju posebej narejenih 
majic, v katere so bili obleče-
ni dijaki in profesorji, je nago-
voril ravnatelj Gimnazije Bre-
žice Uroš Škof. Med drugim je 
omenil nekaj mejnikov iz zgo-
dovine brežiške gimnazije. 
Ministrstvo za prosveto je 8. 
septembra 1945 ustanovilo sa-
mostojno gimnazijo v Brežicah, 
15. oktobra istega leta je šola 
pričela s poukom. Leta 1964 
se je pričelo z gradnjo prizidka, 
dve leti pozneje so k šolskemu 
objektu dozidali nov gimnazij-
ski trakt in adaptirali staro sa-

mostansko zgradbo, še vedno 
pa gimnazija ni imela lastne te-
lovadnice in zunanjih športnih 
površin. Leta 1968 je bilo na-
menu predano športno igrišče, 
katerega gradnje so se leto prej 
gimnazijci lotili sami. Prav tako 
se je začelo zbiranje finančnih 
sredstev za težko pričakovano 
telovadnico, ki je bila zgraje-
na leta 1975. Leta 1999 so na 
šoli pričeli izvajati tudi pro-
gram ekonomske gimnazije. 
Kot je še dodal, šolsko življenje 

70 gimnazijskih let v Brežicah
BREŽICE - Na Gimnaziji Brežice je bilo 16. novembra slovesno, saj so v športni dvorani z nastopom dijakov 
in vtisi ter spomini bivših in sedanjih dijakov počastili 70-letnico najstarejše srednje šole v Posavju. Slove-
snosti so se udeležili tudi nekdanji dijaki, profesorji in ravnatelji gimnazije.

na brežiški gimnaziji bogatijo 
proslave, brežiška akademija 
gimnazijcev, gledališke igre v 
izvedbi šolskih dramskih sku-
pin, v KUD Franjo Stiplovšek 
se vrstijo likovne razstave di-
jakov, nastopi šolskega pevske-
ga zbora, kulturni dnevi, orga-
nizirajo najrazličnejše tabore, 
strokovne ekskurzije v domo-
vini in tujini, športne aktivnosti 
ter druge interesne dejavnosti. 
Izpostavil je, da dijaki dosegajo 
zavidljive uspehe na tekmova-
njih tako na državni kot med-
državni ravni. Uspešni so pri 
raziskovalnih nalogah, šolski 
utrip skušajo zajeti v šolskem 
časopisu GiB. Gimnazija je na 

prelomu tisočletja postala čla-
nica Unescove mreže šol ter so-
deluje v evropskih šolskih pro-
jektih Comenius in Erasmus. 
Že vrsto let potekajo vsakole-
tne izmenjave dijakov z vrstni-
ki iz sedmih držav. Leta 2002 je 
Gimnazija Brežice prejela okto-
brsko nagrado Občine Brežice. 
V šolskem letu 2004/05 je bre-
žiška gimnazija kot ena izmed 
14 slovenskih gimnazij priče-
la z izvajanjem evropskega od-
delka. Od leta 2013/14 uvaja-

jo prilagoditev gimnazijskega 
programa s športnimi vsebi-
nami, zato si močno želijo, da s 
prihodnjim šolskim letom pri-
dobijo oddelek športne gim-
nazije. Škof je še povedal, da se 
je leta 2013 pouk začel izvaja-
ti v učilnicah novega prizidka 
in urejenega podstrešja v sta-
rem samostanskem delu šole. 
Pridobili so novo šolsko telova-
dnico, razdelilnico hrane, veli-
ko predavalnico, nove kabinete 
in učilnice, garderobe ter pro-
storno knjižnico. »Ker dijakom 
želimo le najboljše, je stala in 
obstala brežiška šola. Naj bo 
šola v Brežicah uspešna, rado-
vedna in povezovalna še mno-
go, mnogo let,« so bile Škofove 
zaključne besede.

Zbrane sta nagovorila tudi bre-
žiška podžupanja Katja Čan-
žar in poslanec v DZ Igor Zor-
čič, oba bivša dijaka gimnazije. 
Zorčič je poudaril, da je gimna-
zija dala že veliko nadarjenih 
in uspešnih dijakov, ki so ka-
sneje zasedli tudi najvišje po-
ložaje v podjetjih in državnih 
ustanovah. Srednješolsko izo-
braževanje je na gimnaziji za-

ključil tudi evropski poslanec 
Franc Bogovič, ki je skupaj z 
bivšo ravnateljico in profeso-
rico na gimnaziji Stanislavo 
Molan ter vsestranskim di-
jakom 4. letnika brežiške gi-
mnazije Lovrom Pečnikom 
odgovarjal na vprašanja pove-
zovalke Rie Plut v zvezi s spo-
mini na gimnazijska leta, od-
nosi med profesorji in dijaki 
takrat in danes, sogovorci pa 
so tudi zaupali nekatere anek-
dote. Tako je Molanova dejala, 
da ji je najbolj ostalo v spomi-
nu pristno prijateljstvo med 
dijaki in spoštljiv odnos med 
profesorji, Bogoviču pa sta naj-
bolj ostala v spominu anglešči-
na pri prof. Tasiču in njegova 
razredničarka prof. Leličeva. V 
programu so s petjem, recita-
li, plesom, igranjem na inštru-
mente ter komentiranjem no-
gometne tekme v več jezikih 
nastopili dijaki gimnazije, kot 
se za praznovanje jubileja spo-
dobi, pa sta na koncu ravnatelj 
Škof in dijak Pečnik zarezala v 
rojstnodnevno torto, ki so si jo 
nato privoščili vsi dijaki.

� Rok�Retelj

povedali so - o stavki policistov

Vinko Hostar, Trebež: Policisti so vedno zelo 
izpostavljen del javnih uslužbencev. Tudi ob 
zadnjih dogodkih na naši južni meji se je po-
kazalo, da odgovorni nimajo dovolj posluha 
za ustrezne delovne pogoje in počutje polici-
stov. Tudi njihova oprema je v večini prime-
rov že močno iztrošena. Vlada bi posledično 

morala ugoditi zahtevam policijskega sindikata kot tudi ostalim 
javnim uslužbencem, ki so bili oškodovani pri prevedbi plač.

Antonija Zaniuk, Dvorce: Pravica do stavke 
je delavska pravica. Če v policijskem sindikatu 
menijo, da so policisti premalo plačani za svo-
je težko in nevarno delo, jih podpiram. Vpra-
šanje pa je, ali bo vlada lahko ugodila vsem 
njihovim zahtevam, saj smo še vedno v obdo-
bju varčevanja in zategovanja pasu v javnem 

sektorju, čeprav menim, da bi morala vsaka nova vlada spo-
štovati dogovore s sindikati, ki so jih sklenile prejšnje vlade.

Franc Pavlin, Blanca: Delo policistov na te-
renu je podcenjeno, problem je starejši. Sin-
dikat najverjetneje razloge o razporeditvi po-
licista v osnovni plačni razred v primerjavi z 
drugimi javnimi uslužbenci, kot (ne)upravi-
čenosti uvrstitve določenih delovnih mest v 
plačne razrede, ni predstavil razumljivo. Bilo 

bi smotrno preveriti tudi organiziranost, materialna sredstva 
itd. Zadeve bi se morale proučiti in urediti racionalno.

Ravnatelj�Uroš�Škof�je�pred�začetkom�slovesnosti�pozdravil�
nekdanje�profesorje�brežiške�gimnazije.

Na�koncu�so�se�dijaki�posladkali�z�rojstnodnevno�torto,�ki�jo�
je�gimnazija�dobila�za�svojih�70�let.

BOŠTANJ - Pod sloganom »Od-
primo skrinjo zgodb naše šole« 
je v torek, 24. novembra, v te-
lovadnici tukajšnje šole pote-
kalo slovesno odprtje energet-
sko prenovljene OŠ Boštanj z 
bogatim glasbenim, plesnim in 
igranim programom učenk in 
učencev. O energetski obnovi 
šole, ki se je pričela v letošnjem 
maju in zaključila pred začet-
kom novega šolskega leta z me-
njavo oken in vrat, izoloacijo 
strehe in novo fasado, je spre-
govorila ravnateljica Vesna 
Vidic Jeraj. »Šola je zasijala v 

Odprli skrinjo zgodb in vanjo dodali novo

kraju in ljudem v ponos,« je za-
ključila. Župan Srečko Ocvirk 
je izrazil zadovoljstvo ob uspe-
šno izpeljanem projektu, kate-

rega vrednost znaša 442.000 
evrov (od tega je Občina Sev-
nica prejela 185.000 evrov iz 
Kohezijskega sklada EU).

Slovesnost je z obiskom ople-
menitil predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. Pohva-
lil je župane, ki skupaj z lokal-
no skupnostjo skrbijo za ureje-
nost krajev in razvoj, poudaril 
pomembno vlogo, ki jo imajo 
učitelji na izobraževalnem in 
vzgojnem področju ter sveto-
val učenkam in učencem, naj 
se naučijo živeti kot osebno-
sti, ki bodo morale nekoč spre-
jemati odgovornosti in odloči-
tve ter jim zaželel, da bi zrasli v 
srečne in radovedne posame-
znike.  S.�R.
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Po pozdravnem nagovoru je 
direktorica CSD Krško Marina 
Novak Rabzelj zbrane pope-
ljala skozi zgodovino in izpo-
stavila svoji predhodnici Olgo 
Gorenc in Marjano Sečen, ki 
sta po njenih besedah zelo do-
bro vodili ustanovo, saj je do-
segla odlične rezultate na po-
dročju socialnega delovanja. V 
nadaljevanju je dodala, da so 
ponosni, ker pišejo tako bo-
gato zgodovino, saj v ospredje 
postavijo uporabnika in njegov 
zemljevid življenja. Tako so si 
skozi prehojeni čas prizadevali 
za izboljšanje kakovosti življe-
nja upravičencev, uporabnike 
so vzpodbujali k aktivnejšemu 
sodelovanju pri zagotavljanju 
njihove socialne varnosti, za-
gotavljali so strokovno podpo-
ro in pomoč pri preprečevanju 
ter tudi pri razreševanju soci-
alnih stisk, ob tem pa razvijali 
strokovne mreže socialnih po-
moči. V ospredju so varstveni 
programi, kamor sodita krizni 
center za otroke in mladostni-
ke ter zavetišče Pepcin dom, 
enota za pomoč na domu, za-
vetišče za brezdomce, psihoso-
cialna pomoč družini, skupina 
za samopomoč zdravljenih al-
koholikov pa tudi program jav-
nih del. Tudi krški župan mag. 
Miran Stanko je pohvalil nji-
hovo delovanje ter ob čestit-
ki povedal še, da smo z osa-
mosvojitvijo dobili tudi večje 
socialne razlike - na eni strani 
izredno bogate, na drugi zelo 

V ospredju je vedno uporabnik
KRŠKO – Center za socialno delo Krško je 12. novembra je v Kulturnem domu Krško pripravil slovesnost 
ob 30-letnici delovanja, ob tem pa obeležil še 20-letnico terapevtskih skupin zdravljenih alkoholikov ter 
10-letnico kriznega centra za otroke in mladostnike za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino. 

revne. Izpostavil je še pro-
gram pomoči na domu, ki ima 
na skrbi starejše, saj smo kot 
družba vedno starejši in si vsi 
želimo starost življenja preži-
veti v domačem okolju, prav 
tukaj pa ima po njegovem 
mnenju center ključno vlogo. 

K slavnostnemu nagovoru so 
povabili dolgoletno prostovolj-
ko Ireno Janc, ki je udeležence 
nagovorila z besedami: »Bila 
sem utrujena od življenja. Ho-
dila sem po poti, ki je vodila v 
konec. Težko sem zbrala moč 
in poiskala pomoč. Strokovna 
delavka na centru si je vzela 
čas zame in mi prisluhnila.« V 
misli je še položila, da je v člo-
veški stiski najbolj prav, če se 
najde kdo, ki zna pomagati. Z 
vključenostjo v skupino za sa-
mopomoč za zdravljene alko-

holike je ponovno našla smi-
sel in, kakor je povedala, začela 
spet iskati svoje izgubljene sa-
nje, našla je skrite talente, za-
čela prebirati knjige in študi-
rati. S ponosom je povedala, da 
piše že drugo diplomsko nalo-
go, ki si jo je zastavila za gra-
dnjo svoje samopodobe, z ve-
seljem pa dela tudi na kmetiji, 

kjer je zaposlena, čeprav si ve-
dno najde čas za prostovoljne 
aktivnosti na centru. 

V nadaljevanju so dogodek te-
matsko pogovorno obogati-
li mag. Darja Kuzmovič Kor-
va, dr. Jelka Škerjanc, Štefan 
Lepoša, Katarina Vodeb, Ana 
Somrak, Olga Gorenc in Zden-
ka Žveglič ter spregovorili o 
vlogi Centra za socialno delo 
Krško v minulem obdobju in 
se zazrli v prihodnost. Pogo-
vor z gosti je vodil Goran Mi-
ljanović, skozi prireditev pa je 
v slovenski znakovni jezik pre-
vajala sekretarka Društva glu-
hih in naglušnih Posavja Krško 
Vlasta Moškon. V glasbenem 
programu sta nastopila pevka 
Maja Weiss in kitarist Robi 
Petan. Za pogostitev na dru-
žabnem delu po prireditvi so 
v avli doma poskrbele članice 
Aktiva kmečkih žena Sremič. 

� Marija�Hrvatin

Slavnostna�govornica�Irena�Janc�(desno),�ob�njej�prevajalka�
v�slovenski�znakovni�jezik�Vlasta�Moškon

GORA - Predsednik sveta KS Gora Alojz Kerin st., krajanka Ani-
ca Hrastelj in krška podžupanja Ana Somrak so 17. novembra 
predali v uporabo rekonstruiran cestni odsek Ravne njive - Veli-
ki rt. Gre za do sedaj makadamski cestni odsek v skupni dolžini 
765 metrov, ki poteka 170 metrov v ravninskem delu, preostali 
del pa predstavlja strmino, ki je tamkajšnjim krajanom oteže-
vala dostop do domov, saj je voda vedno znova izpodjedala ce-
sto in odnašala navožen gramoz. Z ureditvijo odvodnjavanja in 
asfaltiranjem odseka v navedeni dolžini in širini 2,70 m so od-
pravili tudi to težavo, sicer pa je Občina Krško v ta namen pri-
spevala KS Gora 2000 m2 asfaltne mase iz naslova odškodnine 
CGP, namenjene letnemu urejanju cest po krajevnih skupnostih 
po občini. Da so uredili cestni odsek, predračunska vrednost in-
vesticije namreč znaša 28.000 evrov, kar je zelo velik zalogaj za 
KS Gora, so se, kot je pojasnil predsednik Kerin, v obdobju pre-
teklih štirih let odpovedovali letni razpoložljivi kvoti asfalta in 
jo združili v ureditev tega odseka, ki je zaradi višine potrebnih 
sredstev čakal na realizacijo kar polno desetletje. Pri urejanju 
odseka, izvajalec del je bilo podjetje Ramuk z Rake, so znatno 
pripomogli tudi sami krajani s prispevki in prostovoljnim de-
lom, zato je bilo njihovo zadovoljstvo ob dokončanju del in ura-
dni otvoritvi, ki jo z glasbenim programom obogatil baritonist 
Bojan Kaplan ob spremljavi harmonikarja Adolfa Moškona, 
še toliko večje.  B.�M.�

Asfaltirali problematičen odsek

Ob�otvoritvi�ceste�(z�desne):�Anica�Hrastelj,�Alojz�Kerin�in�Ana�
Somrak�ter�glasbena�izvajalca�Adolf��Moškon�in�Bojan�Kaplan

KRŠKO - Na Ljudski univerzi Krško že tretje leto zapored orga-
nizirajo Teden medgeneracijskega učenja, ki letos poteka od 23. 
do 27. novembra. Namen tedna je spodbuditi sodelovanje med 
različnimi generacijami in udeležencem omogočiti, da se z izme-
njavo znanj in življenjskih izkušenj med seboj spoznavajo, druži-
jo in se drug od drugega učijo. V tednu medgeneracijskega uče-
nja z Ljudsko univerzo Krško sodelujejo: Osnovna šola Leskovec, 
Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja, Osnovna šola Raka, Društvo 
upokojencev Krško, Dom starejših občanov Krško, Zveza prijate-
ljev mladine Krško, Mladinski center Krško in Šolski center Kr-
ško-Sevnica. V sodelujočih organizacijah bo v tem tednu izvede-
nih 17 dogodkov, namenjenih izmenjavi znanj med različnimi 
generacijami.� Vir:�LU�Krško

Teden medgeneracijskega učenja

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Na dobrodelnem dogodku, ki je 20. no-
vembra potekal v Centru Sonček Krško, je podjetje Bosch donira-
lo 2500 evrov Društvu Sonček Posavje. »Glede na to, da smo pri-
sotni tukaj v regiji, se nam zdi pomembno, da gre en del donacij 
v društvo iz te regije, zato smo se letos odločili, da bomo to do-
nacijo predali Sončku,« je po-
jasnil predstavnik podjetja Bo-
sch Daniel Hrup. Predsednica 
Društva Sonček Posavje Nata-
ša Solomun se je Boschu za-
hvalila za donacijo: »Z donira-
nimi sredstvi bomo otrokom, 
mladostnikom in odraslim s 
cerebralno paralizo in drugimi 
oblikami invalidnosti omogo-
čili več terapevtskih obravnav, 
druženje, ustvarjalne, glasbe-
ne, kulinarične delavnice, te-
rapevtsko jezdenje, plavanje 
po hallwick metodi, smučanje 
s prilagojenimi smučmi, kvali-
tetnejše zdravstveno terapev-
tske kolonije, delovne terapi-
je in ostale programe glede 
na njihove potrebe in želje.« 
Po predaji donacije so otroci 
in uporabniki Centra Sonček 
Krško skupaj z otroki zapo-
slenih v Boschu ter s kuhar-
sko zvezdo Polono Požgan v 
duhu prihajajočega praznič-
nega časa pekli piškote, ki so 
jih nato tudi skupaj pojedli ob 
čaju in kavi. Otroci so bili vese-
li tudi animatorja Gogija, ki je 
z zabavnim igrami poskrbel za 
sproščeno vzdušje.� P.�P.

KRŠKO - Na Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja so se 19. novem-
bra učenci, učitelji in povabljeni gostje zbrali na največjem šol-
skem kulturnem dnevu, kot je uvodoma dejala s septembrom 
novo imenovana ravnateljica dr. Barbara Smolej Fritz, na pri-
reditvi Likof, na kateri učenke in učenci s plesom, pesmijo, reci-
tali in igrami zaokrožijo jesensko spravilo pridelkov iz šolskega 
sadovnjaka: jabolk, hrušk, sliv in višenj.  Učenci šole namreč že 
vrsto let pod mentorstvom hišnika in učiteljev marljivo skrbijo 
za negovanje in rast dreves v sadovnjaku, nakar se posvečajo ne 
le hrambi pridelka, temveč tudi njegovi predelavi, saj sami pri-
pravljajo jabolčni sok, ki ga popijejo ob šolskih obrokih, ter ja-
bolčni kis, ki je postal del ponudbe, s katero se šola ob drugih 
dejavnostih predstavlja na raznih prireditvah in tudi na ekološ-
ki tržnici. Ob tem učenci tudi vrtnarijo na šolskem vrtu, ki jim 
služi za učno sredstvo, kakor tudi skrbijo za čebelnjak in zeliščni 
vrt pri gradu Rajhenburg. Letos so na Likofu, ki ga je pred dvema 
desetletjema zasnovala nekdanja učiteljica Kristina Božič, skozi 
leta pa je iz manjše prireditve prerasel v pravi pravcati praznik 
in priložnost, da učenci s posebnimi potrebami svoje veselje de-
lijo z obiskovalci in pri tem pokažejo svoje spretnosti, napredek 
in znanje. Letos so v pestrem in prisrčnem kulturnem programu 
prikazali mačji svet Mačka Murija iz Mačjega mesta, saj mineva 
40 let, odkar je pesnik, pisatelj in prevajalec Kajetan Kovič spi-
sal istoimensko zgodbo, prepleteno s pesmijo, ki je do sedaj izš-
la že v 16 ponatisih in bila prevedena v štiri jezike.
� B.�M.�

Donacija Centru Sonček

Uporabnikom�Centra�Sonček�se�je�pri�peki�piškotov�pridruži-
la�Polona�Požgan.

Likof v znamenju Mačka Murija

Mačke�in�mačkoni�iz�Mačjega�mesta�med�eno�izmed�plesnih�
točk
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SEVNICA - Na dan občinskega praznika, 12. novembra, ki 
ga v občini Sevnica praznujejo v spomin na hrabra deja-
nja narodnega heroja Dušana Kvedra Tomaža, je v orga-
nizaciji Občinskega odbora Združenja borcev za vrednote 
NOB Sevnica potekala slovesna položitev vencev in slav-
nostna seja.

Venca sta bila položena k spominski plošči na stavbi sodišča v 
starem mestnem jedru in pri spomeniku padlim žrtvam NOB na 
Trgu svobode (pri železniški postaji). Položitvi vencev je sledila 
slavnostna seja v dvorani Alberta Felicijana na sevniškem gra-
du, kjer je predsednik OO ZB za vrednote NOB Maksimilijan 
Popelar podelil bronaste plakete zaslužnim posameznicam in 
posameznikom, ki so pomagali pri organizaciji proslav in dru-
gih prireditev ter prispevali k ohranjanju vrednot NOB. Plake-
te so prejeli: Ivan Biderman, Cvetka Blažič, Marjan Dirnbek, 
Marija Starič, Petra Jesih, Karmen Škapin, Gusta Mirt, Milan 
Varlec in Stanislava Gospodarič. V imenu prejemnikov plaket 
se je zahvalil predsednik OZVVS Sevnica Ivan Cajner, zbrane 
pa sta nagovorila Popelar in župan Srečko Ocvirk. 

V kulturnem programu je v uvodu na harfo zaigrala petošol-
ka Lana Kozinc, v nadaljevanju sta zapela Mešani pevski zbor 
Prijatelji Društva upokojencev Sevnica in pevska skupina Utri-
nek Univerze za tretje življenjsko obdobje Sevnica, v zaključ-
nem delu pa sta nastopila še harmonikar Adi Moškon in vo-
kalist Bojan Kaplan. Dogodek je povezovala Breda Drenek 
Sotošek.  S.�R.

SEVNICA - 9. novembra so članice sevniške klekljarske 
skupine Bucike, ki deluje v okviru Družinskega inštituta 
Zaupanje, z otvoritvijo čipkarske razstave v Mosconovi ga-
leriji na sevniškem gradu obeležile petletnico delovanja. 
Ob jubileju so izdelale tudi nov, razpoznaven znak v čipki.

V prikupnem otvoritvenem programu, ki ga je povezovala 
Eva Železnik, so sodelovale grajske gospe, zbrane je pozdra-
vil baron Moscon (Sinjo Jezernik), nagovorili pa župan Srečko 
Ocvirk, direktor družinskega inštituta Damijan Ganc in čla-
nica upravnega odbora mednarodne organizacije za šivano in 
klekljano čipko Afrodita Marija Hebar Kljun. "Naše kleklja-
rice sodijo v sam svetovni vrh in vesela sem, ker bodo imele 
priložnost svojo prekrasne izdelke pokazati najširši javnosti 
prihodnje leto na 17. svetovnem čipkarskem kongresu, ki bo 
potekal junija v Ljubljani," je dejala Kljunova, ki je tudi vodja 
Prostora za čipke LaceSpace v Ljubljani. 

Otvoritev, ki ji je sledil še družabni del v atriju gradu in grajski 
vinoteki, so dodatno popestrili zvonki glasovi moške vokal-
ne zasedbe Boštanjski prijatelji ter zaključne besede mentori-
ce sevniške klekljarske skupine Tine Železnik: »Tri stvari so 
najpomembnejše v življenju: ljubezen, ljubezen ... in še ena, na 
katero večkrat pozabimo, ljubezen!«  S.�R.

Položitev vencev in slavnostna 
seja sevniških borcev NOB

Bistvo vsega je ljubezen

Prejemniki�plaket�s�predsednikom�OO�ZB�za�vrednote�NOB�in�
moderatorko�prireditve

Klekljarska�skupina�Bucike�je�5-letnico�delovanja�obeležila�s�
čipkarsko�razstavo�na�temo�ljubezni.

OREŠJE NAD SEVNICO - »Čez 
hudorniški potok Sevnična v 
naši občini vodi 25 mostov in 
večina jih je obnovljenih,« je de-
jal župan Srečko Ocvirk 17. no-
vembra na uradnem odprtju no-
vega mostu, ki je bil porušen v 
lanskoletnem jesenskem neurju. 
Nove pridobitve, mostu, ki vodi 
do stanovanjskih hiš na levem 
bregu potoka od družine Jamnik 
do Žnidar, so se močno razvese-
lili tamkaj živeči, saj so se tru-
dili za novogradnjo že dalj časa, 
kajti most je bil že nekaj let v sla-
bem stanju. Investicija izgradnje 

sodobnega mostu čez potok Sevnična je znašala okrog 110 ti-
soč evrov, za obnovo pa je Občina Sevnica pridobila večinski de-
lež državnih sredstev iz naslova za odpravo posledic po naravni 
nesreči.  Trak sta na sredini mostu prerezala sevniški župan in 
najstarejša domačinka, 79-letna Fanika Žnidar, z zapetimi pe-
smimi pa je dogodek popestrila moška vokalna zasedba, ki so jo 
sestavljali domači možje.  S.�R.

KONJSKO, LAZE - Krajanke in krajani Konjskega in Laz ter sose-
dnjih vasi so 11. novembra prisostvovali uradni otvorivi dveh na 
novo urejenih avtobusnih postajališč, ki sta bili v omenjenih kra-
jih postavljeni na pobudo Vaškega odbora Konjsko. Del finančnih 
sredstev za ureditev sta prispevali KS Boštanj in Občina Sevnica, 
mnogo prostovoljnih ur pa so v ureditev vložili krajani. »Upamo, 
da bomo s tovrstnimi primeri dobrih praks medsebojnega sode-
lovanja nadaljevali po krajevnih skupnostih tudi v bodoče,« je ob 
tem dejal sevniški župan Srečko Ocvirk  ter zaželel, da bi na po-
stajališčih avtobuse vedno pričakovalo veliko število otrok. »Naši 
šoloobvezni otroci ne bodo več stali na dežju in mrazu, pa tudi 
pred močnimi sončnimi žarki se bodo lahko umaknili v zavetje 
avtobusnega postajališča. Večino pripravljenih del so opravili do-
mačini s Konjskega in Laz in to je dober primer, kako je mogo-
če z manjšim finančnim vložkom ogromno narediti. Zahvalil bi 
se tudi Ani in Matiju Šinkovec iz Jelendola, ker sta brezplačno 
odstopila zemljišče,« je ob prijetnem dogodku dejal predsednik 
vaškega odbora Alojz Mrgole.  S.�R.�

Sodoben most čez Sevnično

Fanika� Žnidar� in� Srečko�
Ocvirk�med�prerezom�traku

Odprli novi avtobusni postajališči

V�vasi�Konjsko�in�Laze�so�uredili�novi�avtobusni�postajališči�
za�večjo�varnost�šoloobveznih�otrok.

SEVNICA -  17.  novembra je potekala v dvorani Alberta Felicijana 
na sevniškem gradu sklepna prireditev ob zaključku 10-letnega 
projekta »Saditev občinskih lip v občini Sevnica 2005-2015«. S 
projektom, ki je potekal na pobudo Turistične zveze Občine Sev-
nica (TZOS), so želeli poudariti pomen odgovornega ravnanja z 
našim planetom, hkrati pa so dogodek, ki je vsako leto potekal v 
drugi krajevni skupnosti, povezali še z zaključkom čistilnih ak-
cij in s pričetkom vseslovenskega projekta »Moja dežela – lepa 
in gostoljubna«. Ob tej priložnosti je izšla tudi drobna knjižica z 
datumom, s fotografijo in podatkom, s katerim namenom in kje 
je bila lipa posajena, ter kdo je sodeloval pri zasaditvi. Bralec tako 
lahko izve, da je bila prva lipa zasajena v vasi Telče ob 100-letnici 
Turistične zveze Slovenije, zadnja pa v letošnji pomladi na Blan-
ci ob svetovnem dnevu Zemlje. 

Na zaključeni prireditvi so zbrane nagovorili: predsednica TZOS 
Cvetka Jazbec, sevniški župan Srečko Ocvirk in direktorica 
KŠTM Mojca Pernovšek,  spremljevalni kulturni program so 
oblikovali učenci in učenke OŠ Blanca pod vodstvom Saše Mar-
tinčič in Jelke Gregorčič Pintar. »Naj nam bodo zasajene lipe 
spodbuda za ohranjanje slovenske tradicije ter naravne in kul-
turne dediščine,« pa so bile sklepne misli moderatorke dogod-
ka Annemarie Culetto.  S.�R.

V četrtek, 14. novembra, je pri spomeniku na trgu v Radečah Zdru-
ženje šoferjev in avtomehanikov Radeče v sodelovanju z občinskim 
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ob svetovnem 
dnevu žrtev prometnih nesreč organiziralo simbolično prižiganje 
sveč. 
Tradicionalni dogodek, ki se ga je letos udeležil tudi župan Tomaž 
Režun, je v prvi vrsti namenjen spominu na žrtve prometnih nesreč, 
z izvedbo dogodka pa želijo organizatorji tudi sicer opozarjati na po-
men varnosti v prometu. Slednja se sicer iz leta v leto izboljšuje, a je 
stanje še vedno daleč od zadovoljivega, vsaka žrtev prometnih ne-
sreč pa je žrtev preveč.

Tradicionalni slovenski zajtrk
V petek, 20. novembra, na dan slovenske hrane,  je v jutranjih urah 
v vrtcu in na osnovni šoli v Radečah ter na podružnični šoli na Svib-
nem potekal tradicionalni slovenski zajtrk, s katerim  želimo tudi na 
območju naše občine spodbujati in povečati zavest o pomenu lokal-
ne samooskrbe ter domače pridelave in predelave. Veseli nas, da se 
ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pome-

nom gibanja, izvaja že pri naših najmlajših. Osrednji del prireditve je 
tokrat potekal v enoti vrtca ČIRA ČARA v Radečah. O troci so bili  na 
prireditev izjemno dobro pripravljeni in poučeni o različnih vidikih 
samooskrbe in pridelave domačih proizvodov. S pomočjo radeške-
ga čebelarskega društva so naredili razstavo, gostom pa so pripravi-
li tudi lep pogrinjek. Prireditve se je v spremstvu pomočnice ravna-
teljice za vrtec Anite Slakonja, direktorice občinske uprave Brigite 
Stopar, predsednika radeškega čebelarskega društva Gregorja Bre-
garja in tajnika Ludvika Kosa ter Jakoba in Rezike Kmetič, ki sta bila 
oblečena v čebelarsko uniformo, udeležil tudi župan Tomaž Režun. 
Ob degustaciji do-
mačih jabolk, kru-
ha, masla, medu 
in mleka je izra-
zil zadovoljstvo 
z velikim števi-
lom aktivnosti, 
usmerjenih v pro-
moviranje lokal-
ne samooskrbe, o 
pomenu živil, ki so 
pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in če-
belarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje, o pravil-
nem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih 
ter racionalnem ravnanju z embalažo. Slednje je skladno tudi z de-
lovanjem Radeške tržnice, ki so jo občanke in občani Radeč odlično 
sprejeli, vse skupaj pa predstavlja dodaten kamen v mozaiku zago-
tavljanja pogojev za zdravo življenje v naši občini.   

Prižig sveč za žrtve prometnih nesreč

Lipe v sevniški občini
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Franc Butara je svoj nago-
vor začel z znano slovensko 
pesmijo, ki opeva gozd, lov-
čev raj. Dejal je, da je iz zapi-
snika razvidno, da je prvi se-
stanek zadružnega lovskega 
društva Cerklje - Brežice po-
tekal 27. septembra 1945 pri 
prvem predsedniku Alfonzu 
Vahčiču v Cerkljah. Butara je 
še povedal, da lovci niso na-
sledili kdo ve kako z divjadjo 
bogatega lovišča, zato so se 
takoj lotili dela za povečanje 
številčnosti divjadi kot tudi 
izboljšanja pogojev za divjad. 
Meje lovišča se skozi desetle-
tja niso bistveno spreminja-
le. Površina današnjega lovi-
šča obsega 4054 hektarjev, od 
tega je lovne površine 3537 
hektarjev. Po besedah stare-
šine LD Cerklje je število čla-
nov z leti naraščalo in poka-
zala se je potreba po izgradnji 
lovske koče. Leta 1966 se je 
lovcem tudi ta želja uresničila 
in od takrat dalje ima LD svo-

Ob jubileju tudi nov prapor
IZVIR - Pri lovski koči na Izviru so 24. oktobra člani Lovske družine (LD) Cerklje ob Krki s slovesnostjo in 
razvitjem novega prapora obeležili 70-letnico ustanovitve. Starešina Franc Butara je članom, sosednjim lo-
vskim družinam in ostalim podpornikom podelil znake za lovske zasluge in spominske zahvale.

je domovanje na Izviru. S pri-
hodom mlajših članov v njiho-
ve vrste se je porodila želja po 
strelišču, ki so ga imele že so-
sednje LD. Na parceli pod lo-
vsko kočo so zgradili streli-
šče, iz Italije uvozili napravo 
za metanje glinastih golobov 
in več kot deset let zelo uspe-
šno organizirali tekmovanja. 
LD Cerklje je članica tako Lo-
vske zveze Slovenije kot Zve-
ze lovskih družin Posavja ter 
vseskozi tudi aktiven član v 

lovsko gojitvenem bazenu 
Žumberak - Gorjanci. 

Butara je dodal, da so leta 
1961 predhodniki razvili 
prvi društveni prapor, na le-
tošnjem občnem zboru pa so 
dokončno sprejeli sklep o na-
bavi novega. Stari prapor je 
cerkljansko LD predstavljal 
dolgih 54 let, z njim so bili pri-
sotni na različnih prireditvah 
in proslavah ter tudi pogreb-
nih slovesnostih. Nov prapor 

pod svojima simboloma - je-
rebico in fazanom - trenutno 
združuje 49 članov. Butara je 
nato skupaj s predsednikom 
Zveze lovskih družin Posavja 
Nikom Marnom članom LD 
Cerklje podelil znake za lo-
vske zasluge, nekaterim tudi 
zlate, in srebrni red za lovske 
zasluge II. stopnje. Spominske 
zahvale pa so šle v roke pred-
stavnikom ostalih LD v Po-
savju, hrvaških LD, s katerimi 
LD Cerklje sodeluje, ter neka-
terim ustanovam v brežiški 
občini. Sledilo je razvitje no-
vega prapora, katerega boter 
je Ivan Kralj. Zbrane so na-
govorile tudi podžupanja ob-
čine Brežice Katja Čanžar, 
predsednica Sveta KS Cerklje 
ob Krki Jelena Ilišević in po-
močnica ravnateljice OŠ Cer-
klje ob Krki Renata Baznik. 
Kulturno so slovesnost obo-
gatili šentjernejski rogisti in 
Koledniki iz Bušeče vasi.
� Rok�Retelj

Člani�Lovske�družine�Cerklje�ob�Krki

Po besedah ravnateljice OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece 
Nuške Ogorevc so se odloči-
li, da želijo odslej po Pleterš-
niku in grajskih gospodih 
Moškonih, ki so dolga sto-
letja živeli v Pišecah, izraziti 
spoštovanje tudi dr. Milanu in 
Špelci Čopič. V šoli so se zato 
odločili za postavitev spomin-
skega obeležja, obenem pa so 
sprožili pobudo za revitaliza-
cijo te stavbe. »Z obnovo hiše 
bi dobili pomembno sporočilo 
– da je treba varovati dedišči-
no ter ji dati prostor in življen-
je v sedanjosti,« je poudarila 
Ogorevčeva in dodala, da so 
se tisti teden mladi udeležen-
ci tabora veliko naučili, spoz-
nali, raziskovali in ustvarili na 
temo energije. Koordinatorica 
tabora Tanja Plevnik je pred-

Obeležje dobila še dva Pišečana

»..lepša, kot sosedova…«

KOSTANJEVICA NA KRKI - Na kostanjeviški Mestni tržnici, ki so 
jo odprli maja letos v prostorih nekdanje pošte na Kambičevem 
trgu, je pestro vsako soboto, še posebej pa vsako tretjo v mesecu, 
ko Zavod Otok, ki upravlja s tržnico, pripravlja posebne temat-
ske dogodke. Dosedanje so posvetili vilam Čestitkam, cvičkariji, 

kostanjeviški noči, čebuli in 
medu, palačinkam in marme-
ladi, novembrskega pa vinu 
in siru. Ob tej priložnosti so 
odprli t. i. Cvičkovo zakladni-
co, na kateri želijo po bese-
dah direktorice Zavoda Otok 
Vesne Hrovat na enem me-
stu združiti in predstaviti čim 
več tržnih pridelovalcev cvič-
ka. Kot je povedal direktor KZ 
Krško Janez Živič, ki je eden 
vodilnih pridelovalcev cvič-
ka, se zavedajo, da se je v Ko-
stanjevici leta 1928 začela 
njihova zgodovina v  okviru 
tamkajšnje vinarske zadruge, 

pa tudi konzorcij 12 pridelovalcev cvička ima sedež v Kostanjevi-
ci, zato je slednja primerno mesto za tovrsten projekt. Sledila je 
delavnica »Vino in sir malo drugače«, ki jo je vodil vrhunski po-
znavalec hrane in vina Jože Rozman, nato so pripravili okroglo 
mizo z naslovom »Zakaj ljubim cviček, če nisem Dolenjec«, ka-
tere gost je bil znani turistični novinar Drago Bulc, dogodek pa 
se je zaključil s 3. pesniškim srečanjem slovenskih in hrvaških 
pesnikov v Kmečkem hramu z naslovom Pesem v čaši, ki ga je 
organizirala kostanjeviška enota Valvasorjeve knjižnice Krško, z 
glasbenimi vložki pa so ga popestrili učenci Glasbene šole Krško.
� P.�P.

PIŠECE - 23. oktobra se je v Pišecah zaključil 16. mednarodni Unescov tabor Premikamo meje, katerega 
rdeča nit je bila letos energija. Dan prej so ob tej priložnosti pri stari šolski stavbi odkrili obeležje v čast 
dr. Milanu in Špelci Čopič, ki sta se rodila v tej hiši.

stavila življenje in delo obeh 
Čopičev. Špelca je bila prva 
dobitnica najvišje nagrade na 
področju umetnostne zgodo-
vine  - nagrade Izidorja Can-
karja za življenjsko delo. Še za 
časa njenega življenja je izšel 
njej posvečen zbornik. Milan, 
ki velja tudi za »očeta jedrske 

fizike«, je med drugim preve-
del razpravo o raziskovanju 
jedrskih reaktorjev, pri tem 
ga je pritegnila reaktorska fi-
zika. Postal je svetovalec vla-
de in prvi direktor Uprave RS 
za jedrsko varnost. Po njem se 
danes imenuje izobraževalni 
center za jedrsko tehnologijo. 

Obeležje so odkrili Ogorevče-
va, Čopičeva hči Nina Miklav-
čič in Jože Špiler, predstav-
nik GEN energije, ki je skupaj 
z Občino Brežice tudi finanč-
no podprla postavitev obe-
ležja. Po Špilerjevih besedah 
je bil dr. Milan Čopič tisti, ki je 
začel vzpostavljati pogoje in 
zahteve za uporabo jedrske 
energije v Sloveniji, pri tem 
je bil ključnega pomena ra-
ziskovalni reaktor. Bil je tudi 
človek, ki je vzpostavil prve 
predpise, pravni okvir in te-
melje za procese pridobivan-
ja dovoljenj za novo jedrsko 
elektrarno v Krškem. V kul-
turnem programu so nastopi-
li učenci pišeške šole, v prvem 
nadstropju šole pa je sledil še 
ogled kotička v spomin Čopi-
čema.� R.�Retelj

Ogorevčeva,�Miklavčičeva�in�Špiler�poleg�novega�obeležja

Sobota posvečena vinu in siru

Vesna�Hrovat�ob�Cvičkovi�zakla-
dnici

BREŽICE - V Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 
so 17. novembra zaključili projekt Izzivi mladim v naši regiji. K 
projektu nosilca SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje 
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma so pri-
stopili z namenom mladim ponuditi kvalitetno brezplačno pod-
jetniško usposabljanje, možnost širjenja njihove socialne mreže 
med vrstniki in predstavniki podjetij ter podjetjem omogočiti 
dostop do svežih idej mladih in potencialno tudi novih sodelav-
cev. Na enem mestu so zbrali podjetja in mlade, ki so skupaj de-
lali na izzivih, ki so jih podjetja predhodno identificirala na pri-
pravljalni delavnici v sklopu letošnjega Podjetniško obrtnega in 
kmetijskega sejma. 

V začetku novembru je sledilo medsebojno spoznavanje podjetij 
in udeležencev, ki so se razdelili po skupinah in ob pomoči men-
torjev začeli z delom. Udeleženci so delali na konkretnih izzivih 
podjetij in zavodov: Trio vida remo d.o.o., PE Pivoteka Bizeljsko, 
Posavc d.o.o., Zavod KNOF Sevnica in Zavod za podjetništvo, tu-
rizem in mladino Brežice. Na konkretnih izzivih so udeležen-
ci uporabljali načela vitkega inoviranja. Veliko dela so posvetili 
preverjanju na terenu, preko osebnih intervjujev in preverja-
nja ustreznosti predlaganih rešitev med potencialnimi kupci oz. 
ciljnimi skupinami. Podjetjem so tako predlagali konkretne re-
šitve, preverjene med prebivalci Brežic in Posavja. Predstavni-
ki podjetij so bili nad predlogi navdušeni in jih bodo uporabili v 
svojem poslovanju. Mladi so pohvalili pridobljeno znanje in iz-
kušnje, oboji pa so si bili enotni, da bodo sodelovanje ohranili in 
nadaljevali. V Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Breži-
ce bodo tudi v prihodnje organizirali tovrstne podporne aktivno-
sti na področju mladih, podjetništva in turizma ter se trudili k si-
nergiji teh področij za višjo kakovost življenja v lokalnem okolju.
� Vir:�ZPTM�Brežice

Zaključili Izzive mladim
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ČATEŽ OB SAVI - Med 10. in 12. novembrom je v Termah Ča-
tež potekala druga mednarodna konferenca Turizem in ra-
zvoj (Tourism and Development Conference - TAD), ki jo je 
pripravila brežiška Fakulteta za turizem v sodelovanju z 
Visoko poslovno šolo iz Zagreba ter Fakulteto za šport in 
turizem iz Novega Sada.

Dekan brežiške fakultete izr. prof. dr. Boštjan Brumen je pred 
pričetkom konference za naš časopis povedal, da je namen kon-
ference v to okolje pridobiti čim več (tujih) strokovnjakov s po-
dročja turizma in razvoja, da si med sabo izmenjajo izkušnje, 
dobre prakse ter poglobijo sodelovanje. Rdeča nit je bil trajno-
stni razvoj, in sicer kako priti do tega, da se naravni viri, ki so 
na voljo, porabljajo v čim manjši meri in se čim manj onesna-
žuje okolje ob hkrati znosnem številu turistov.  

Kot uvod v konferenco je potekala strokovna okrogla miza z 
naslovom Velnes in umetnost zdrave prehrane, na kateri so so-
delovali Edita Špoler Krieger, vodja kuhinj v Termah Čatež, 
Janja Strašek, tehnologinja prehrane in svetovalka za prehra-
no v Termah Krka, mag. Slavka Gojčič, predavateljica velne-
sa na Fakulteti za turizem, Iztok Altbauer, direktor Skupno-
sti slovenskih naravnih zdravilišč, ter prof. dr. Janez Bogataj, 
profesor etnologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ob mo-
deriranju dr. Jasne Potočnik Topler s Fakultete za turizem je 
razprava tekla o pomenu zdravja in zdravega načina prehra-
njevanja ter kako s pomočjo kulinarike izboljšati počutje go-
stov. Ključna ugotovitev je bila, da je najbolj priporočljivo je-
sti lokalno in sezonsko hrano, in to v zmernih količinah. Prav 
tako naj bo prehrana prilagojena okusu in aktivnostim posa-
meznika, da nam zagotovi zadostno količino energije, ki jo pri-
dobimo iz hrane. Hkrati so govorci izpostavili tudi dejstvo, da 
sta priprava in uživanje hrane umetnost, zato naj pri tem upo-
rabimo veliko inovativnosti in ustvarjalnosti.� R.�Retelj

Turizem in trajnostni razvoj

Sodelujoči�na�okrogli�mizi�z�moderatorko

Po uvodnem pozdravu pove-
zovalke Katje Čanžar, ki je 
omenila, da je na osnovi po-
datkov Upravne enote Breži-
ce v brežiški občini v register 
vpisanih 3135 kmetijskih go-
spodarstev, od tega jih je letos 
1312 oddalo vlogo za subven-
cijo, je zbrane nagovoril župan 
Ivan Molan, ki je poudaril, da 
več kot 3000 kmetij pomeni, 
da je tako rekoč vsako drugo 
gospodinjstvo v občini pove-
zano s kmetijstvom, zadnja 
leta je v tej panogi toliko inve-
sticij kot v gospodarstvu, kar 
dokazuje, da je kmetijstvo ve-
dno bolj prepoznavno. 

O temi letošnjega kmetijskega 
foruma so spregovorili vablje-
ni gostje. Ana Klemenčič z UE 
Brežice je povedala nekaj več 
o registraciji DDK. Med dru-
gim je povedala, da je pogla-
vitni pogoj, da ima kmetija, na 
kateri se opravlja DDK, naj-
manj en hektar primerljivih 
kmetijskih površin (tj. npr. 1 
ha njiv, 2 ha travnikov, 25 arov 
trajnih nasadov – intenzivnih 
sadovnjakov, vinogradov –, 
ali 10 arov rastlinjakov). Kot 
je dejala, obstajajo določene 
splošne omejitve. Novost je, da 
se ne sme opravljati posame-
zna vrsta DDK, če je nosilec ali 
član kmetije samostojni pod-

V občini je več kot 3000 kmetij
BREŽICE - 19. novembra se je v večnamenski dvorani MC Brežice v organizaciji Občine Brežice odvil 2. 
kmetijski forum, katerega tema je bila registracija dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (DDK), zbrani pa so 
lahko prisluhnili tudi predstavitvi primera dobre prakse.

jetnik posameznik, registriran 
za istovrstno dejavnost, ali za-
koniti zastopnik pravne osebe 
ali ima večinski delež v prav-
ni osebi, registrirani za istovr-
stno dejavnost (npr. če nekdo 
opravlja dejavnost predelave 
mesa kot s.p., te dejavnosti ne 
more opravljati kot DDK). De-
javnosti, ki se lahko opravljajo 
kot DDK, so med drugim pre-
delava primarnih kmetijskih 
pridelkov, gozdnih lesnih sor-
timentov, prodaja kmetijskih 
pridelkov in izdelkov s kme-
tij (če kmetija prodaja samo 
lastne pridelke in izdelke, ne 
potrebuje registracije te de-
javnosti), vzreja in predelava 
vodnih organizmov, turizem 
na kmetiji, ki je/ni gostinska 
dejavnost, svetovanje in uspo-
sabljanje v zvezi s kmetijsko, 
gozdarsko in dopolnilno de-
javnostjo ter socialno-varstve-
ne storitve. Klemenčičeva je 
navedla tudi nekaj pogojev za 
opravljanje DDK, in sicer mora 
imeti kmetija pri dejavnostih, 
povezanih s čebelarstvom, 
najmanj deset čebeljih dru-
žin, vpisanih v register čebel-
njakov; pri predelavi gozdnih 
sadežev ali gozdnih lesnih 
sortimentov morajo imeti čla-
ni kmetijskega gospodarstva 
najmanj 6 ha gozdov; pri izva-
janju živilske dejavnosti mora 

biti nosilec vpisan v register 
nosilcev živilskih dejavnosti 
pri Uradu za varno hrano, ve-
terinarstvo in varstvo rastlin.

Alison Teodorovič z UE Bre-
žice je spregovorila o zapo-
slovanju delovne sile ob se-
zonskih opravilih na kmetiji 
na osnovi vrednotnic. Dejala 
je, da imajo v evidenci samo 
91 oseb, ki imajo registrirano 
osebno dopolnilno delo, izda-
li pa so samo 190 vrednotnic. 

Sledil je primer dobre prakse, 
ki ga je s pomočjo fotogra-
fij predstavil Franc Tomše z 
ekološke in turistične kmetije 
Pri Martinovih. Kmetija meri 
25 hektarjev, doma imajo ve-
liko različnih vrst živali. Nji-
hov cilj je, da na krožniku po-

nudijo hrano svojim gostom. 
90 % hrane in 40 % vina pro-
dajo preko turistične dejavno-
sti, je dejal Tomše. 

Bojan Jevševar s Kmetijskega 
inšpektorata RS je predstavil 
pomanjkljivosti in neskladja z 
zakonodajo pri inšpekcijskih 
nadzorih na kmetijah z do-
polnilno dejavnostjo. Povedal 
je, da so v zadnjem letu preve-
rili kmetije s turistično dejav-
nostjo in zakol domačih živali 
(16,1 % vseh kmetij). Ugoto-
vili so, da nekatere kmetije ni-
majo dovoljenj, imajo preveli-
ko število gostov in nepravilno 
ponudbo hrane - premajhen 
obseg lastnih surovin. 

Doc. dr. Maja Turnšek Han-
čič s Fakultete za turizem 
pa je predstavitve zaključi-
la s pomenom zgodb v pro-
mociji turizma. Pregled pro-
mocije slovenskih turističnih 
kmetij pokaže možnosti obli-
kovanja zgodb v dveh smereh: 
prve so zgodbe o kmetiji, kate-
rih osrednji namen je sezna-
njanje gostov z ljudmi, ki jih 
bodo srečali na kmetiji; druge 
pa so zgodbe, katerih namen 
je predstaviti doživetja na tu-
ristični kmetiji.

� Rok�Retelj

Franc�Tomše

Podjetje Infra je v zadnjih tednih izvedlo kar nekaj aktivnosti, po-
vezanih z urejanjem akumulacijskega bazena z visokovodnim raz-
bremenilnikom za HE Brežice. »Začeli smo z aktivnostmi pri gra-
dnji prelivnega objekta in visokovodnega razbremenilnika, da v 
primeru visokih voda zagotovimo nadzorovan preliv visokih voda 
v levo in desno, kar pomeni, da se retenzije nadzorovano napol-
nijo z vodo, s tem pa se preprečijo poplave. Z visokovodnim raz-
bremenilnikom, ki se nahaja dolvodno od NEK v bližini Racelan-
da, dosegamo s pomočjo regulacije zapornic predvidene količine 
pretoka,« pojasnjuje vodja projekta izgradnje HE Brežice v Infri 
Anton Vetrih. 

Sicer pa so začeli tudi z deli odstranitve humusne zemljine na 
območju trase nasipov. Zemljina se odvaža na deponije humus-
ne zemljine, ki bo kasneje v skladu z navodili Ministrstva za kme-
tijstvo namenjena za izboljšanje kmetijskih zemljišč, poteka tudi 
izgradnja prvih delov nasipov. Da je bilo vse to možno izvesti, se 
morajo, kot pravi Vetrih, zahvaliti tudi vremenu, ki je novembra 
omogočalo intenzivna gradbena dela in čiščenje vegetacije. 

SKRBNI POSEGI V NARAVO

V sklopu gradnje še naprej zelo skrbijo tudi za urejanje narave. 
Tako so vzpostavili habitat NH3 - suhe travnike, v katerega so pre-
nesli tudi del travne ruše in zaščitenih vrst rastlin (kukavičevke 
itd.). »Ob gradnji skrbimo za pazljivo ravnanje z naravo oz. da po 
nepotrebnem ne posegamo vanjo,« poudarja Vetrih.

Doslej makadamsko gradbiščno cesto od Krške vasi proti avto-
cesti so asfaltirali in jo protiprašno zaščitili, v takšnem stanju pa 
bo lahko ostala tudi po zaključku gradnje. Delajo še dodatne ge-

ološke in geomehanske preiskave za projektiranja zaščite objek-
tov v Krški vasi. 

POGLABLJANJE SAVE IN SOTELSKO

Dolvodno od obstoječega mostu v Krškem so začeli s poglablje-
njem struge reke Save na odseku do nogometnega stadiona, na 
dolžini cca. 200 metrov, s čimer bodo zagotovili še večjo poplav-
no varnost mesta Krško.

Omeniti velja še, da bo cesta skozi Sotelsko čez zimo v takšnem 
stanju, kot je trenutno, vendar bo prevozna in bo zanjo skrbela 
zimska služba. Investicija bo dokončana v naslednjem letu.

UREDITVE OB HE BOŠTANJ ZAKLJUČENE

Z izgradnjo ureditev pri Dvorcu (sanacijo objektov in izgradnjo 
akumulacijskega sistema) je Infra izvedla vsa dela v okviru ureja-
nja infrastrukture ob HE Boštanj. »S tem so vse obveznosti kon-
cedenta, to je Ministrstva za okolje in prostor, zaključene,« pravi 
vodja Infrinega tehničnega sektorja Aljoša Preskar.
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Začeli z ureditvami akumulacijskega 
bazena za HE Brežice

Gradbena jama prelivnega objekta
Izkop humusa na trasi visokovodnega nasipa gorvodno od zgrad-
be HE na levem bregu Save Asfaltirana dostopna pot na gradbišče v Krški vasi

Upoštevajte navodila
Pri gradnji akumulacijskega bazena gre za veliko gradbiščno ure-
ditev, ki zahteva svoje zakonitosti, tudi varnostne, zato na Infri 
opozarjajo občane, naj se v izogib nevšečnostim ravnajo v skla-
du z navodili na tablah. 
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Priča smo zahtevnemu letu, ki tudi na področje 
delovanja Sklada prinaša številne izzive. Na 
poslovanje so najpomembneje vplivale razmere 
na kapitalskih trgih doma in v svetu, ki so v 
letošnjem letu, glede ne predhodno leto, precej bolj 
zaostrene. Razloge gre iskati v ukrepih centralnih 
bank, upočasnjevanju gospodarske rasti na trgih 
v razvoju ter večjih geopolitičnih nestabilnostih. 
Tako obvezniške kot delniške trge je v letu 2015 
zaznamovala visoka spremenljivost tečajev.

V naložbeni politiki za leto 2015 Sklad navaja, da 
je doseganje donosa 4,29 ciljna donosnost, ki si jo 
prizadeva doseči vse od leta 2005, ko je bil nazadnje 
revidiran Program razgradnje NEK in odlaganja 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) in 
izrabljenega jedrskega goriva (IJG). Ob tem pa tudi 
v tem letu ostajajo osnovna vodila pri upravljanju 
s sredstvi upoštevanje načela varnosti in načela 
razpršenosti ter poslovanje v skladu s konzervativno 
naložbeno politiko.

»Prizadevamo si, da bomo konec leta, kljub 
izjemno težkim razmeram na kapitalskih trgih in ob 
kadrovskem deficitu v službah Sklada, dosegli dober 
poslovni rezultat,« pravi direktorica Sklada mag. 
Darija Štraus Trunk.

Temeljni cilj delovanja Sklada je zagotoviti sredstva 
za učinkovito in trajno rešitev razgradnje NEK 
ter odložitev v fazi proizvodnje jedrske energije 
proizvedenih radioaktivnih odpadkov in IJG. 
Obveznosti razgradnje NEK se moramo zavedati 
vsi uporabniki jedrske energije, ki bremen sanacije 
objekta ter ravnanja z radioaktivnimi odpadki ne 
smemo preložiti na generacije, ki prihajajo.
 
Zavezanec za plačilo prispevka za razgradnjo NEK 

je družba GEN energija, d. o. o., ki Skladu mesečno 
plačuje 0,003 evra za kWh v Republiki Sloveniji 
dobavljene električne energije.

Sklad sofinancira delovanje ARAO j. g. z. ter izvaja 
plačilo nadomestila Občini Krško iz naslova omejene 
rabe prostora na območju NEK (do spremembe 
zakonodaje v letu 2015 tudi Občinam Brežice, 
Kostanjevica na Krki in Kozje). 

Prilivi Sklada so v letu 2015 znašali 6.531.609,90 
evrov, transferji (izplačila ARAO j. g. z. in 
nadomestila za omejeno rabo prostora) pa 
7.089.541,21 evrov.

Transferji Sklada so tako v letu 2015 presegli višino 
vplačanega prispevka (do 30. 10. 2015), in sicer za 
557.931,31 evrov. 

»Sklad si bo prizadeval do konca leta 2015 doseči 
čim boljšo donosnost, pri tem pa se moramo 
zavedati, da pretekli donosi niso zagotovilo za 
bodoče donose, so lahko le pozitiven ali negativen 
spomin in hkrati nimajo napovedne vrednosti,« na 
koncu dodaja direktorica Sklada.

Leto 2015 težje in slabše 
v primerjavi s predhodnim

Podnebne spremembe in oskrba z energijo

Jedrska energija je 
pomemben del rešitve

N
ar

oč
ni

k:
 G

EN
 e

ne
rg

ija
, d

.o
.o

., 
Vr

bi
na

 1
7,

 8
27

0 
Kr

šk
o

ELEKTRIČNA ENERGIJA IZ SKUPINE GEN: 
IZ ČISTIH, NIZKOOGLJIČNIH VIROV ENERGIJE

V skupini GEN proizvajamo električno energijo iz trajnostnih in 
obnovljivih virov energije – predvsem iz jedrske in vodne ener-
gije. Letno proizvedemo med 5600 in 6300 gigavatnih ur (GWh) 
električne energije, to je 40 odstotkov vse električne energije, 
proizvedene v Sloveniji. 
Jedrska in vodna energija prispevata k temu, da je naš proizvodni 
portfelj z vidika izpustov CO₂ v primerjavi s slovenskim portfe-
ljem virov za proizvodnjo električne energije nizkoogljičen, okolj-
sko sprejemljiv in trajnostno naravnan. Na nacionalni ravni pov-
zročajo največje izpuste na proizvedeno kWh termoelektrarne, 
in sicer 1,2 kg CO₂ na proizvedeno kWh. To je skoraj trikrat več od 
slovenskega povprečja, ki znaša 460 g CO₂ na proizvedeno kWh.

GLOBALNI POGLED: JEDRSKA ENERGIJA 
JE NIZKOOGLJIČNA, ZANESLJIVA IN POCENI

V okviru priprav na podnebni vrh v Parizu (COP21) decembra le-
tos so številne nacionalne in mednarodne organizacije, poveza-
ne v pobudi Nuclear for Climate (Jedrska energija za podnebje, 
nuclearforclimate.org), jasno izpostavile, da je jedrska energija 
pomemben del rešitve v boju proti podnebnim spremembam. 
Na ravni IPCC so pripravili študijo, v kateri primerjalno podaja-
jo podatke o izpustih CO₂ za različne vire energije. Iz rezultatov 
je očitno, da je jedrska energija nizkoogljičen vir energije, kate-
re izpusti CO₂ so enaki ali nižji kot pri drugih, obnovljivih virih 
energije (na primer vetrna, vodna in sončna energija). Seveda 
pa jedrska energija zagotavlja tudi zanesljivo oskrbo z električ-
no energijo za industrijo in gospodinjstva po konkurenčni ceni.

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK v letu 
2015, kljub težkim razmeram na trgih, posluje dobro.

Direktorica Sklada mag. Darija Štraus Trunk
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Popravek
V Posavskem obzorniku št. 22 (29. 10. 2015) je v članku z na-
slovom »Zmaga na okoljski olimpijadi« (str. 12) na podlagi 
napake v izvornem sporočilu s strani ZEG prišlo do napačne 
navedbe enega od dijakov, ki je sodeloval na tekmovanju: s Ti-
mom Kolmanom je sodeloval Jan Simončič in ne Jan Plan-
kar. Za napačno navedbo se opravičujemo.  Ur.

Radioaktivni odpadki (RAO) so posledica koristne rabe jedrske 
energije in sevanja. Nastajajo pri proizvodnji električne energije 
v jedrski elektrarni ter pri različnih postopkih v medicini, raziska-
vah in industriji. Količine RAO so v primerjavi s količinami drugih 
vrst odpadkov majhne in obvladljive. Še posebej, če upoštevamo 
koristi, ki jih prinašajo dejavnosti, v katerih ti odpadki nastajajo. 

V Sloveniji je ravnanje z RAO in izrabljenim gorivom zagotovlje-
no kot obvezna državna gospodarska javna služba. Javno službo 
po pooblastilu vlade RS izvaja ARAO, ki je neodvisna strokovna 
organizacija, edina v državi specializirana posebej za ravnanje 
z RAO. V okviru javne službe ARAO izvaja naslednje dejavnosti:
• prevzem, prevoz, pripravo, obdelavo in skladiščenje RAO, ki 

nastajajo v medicinskih in raziskovalnih ustanovah ter v in-
dustriji (pri t. i. malih povzročiteljih), pa tudi upravljanje cen-
tralnega skladišča RAO na Brinju;

• načrtovanje gradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktiv-
nih odpadkov (NSRAO), kjer trenutno potekajo aktivnosti za 
pripravo dokumentacije za vlogo za okoljevarstveno soglas-
je in za gradbeno dovoljenje;

• dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtega odlagališča rudar-
ske jalovine Jazbec (Rudnika urana Žirovski vrh). To dejavnost 
ARAO izvaja od novembra 2015.

ARAO ne prevzema odpadkov iz jedrske elektrarne Krško (NEK); 
do odložitve v odlagališče jih shranjujejo v skladišču na obmo-
čju elektrarne. Pač pa ARAO po pooblastilu vlade RS načrtuje 
odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v bližini NEK. V odlagali-
šču bodo odloženi nizko- in srednjeradioaktivni odpadki iz NEK 
pa tudi tovrstni odpadki malih povzročiteljev, torej odpadki iz 
CSRAO na Brinju.

Slovenija ima jasno 
strategijo ravnanja z RAO 

in izrabljenim gorivom 

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

Naslednjič: 
ZAKAJ POTREBUJEMO ODLAGALIŠČE NSRAO?www.arao.si

REŠITVE ZA RAVNANJE 
Z RADIOAKTIVNIMI 
ODPADKI IN IZRABLJENIM 
GORIVOM SO ZNANE IN 
PREIZKUŠENE.

S predelavo in vnovično 
uporabo izrabljenega 
goriva, v katerem je še 96 % 
uporabnih snovi, bistveno 
povečamo izkoristek goriva 
in hkrati zmanjšamo količino 
radioaktivnih odpadkov, ki jih 
je potrebno končno odložiti.

PREVZEM 
IN PREVOZ

PRIPRAVA IN 
OBDELAVA ZA 

SKLADIŠČENJE

PRIPRAVA IN 
OBDELAVA ZA 
ODLAGANJE

SKLADIŠČENJE

GEOLOŠKO ODLAGANJE

PROIZVODNJA
ELEKTRIČNE ENERGIJE 
V JEDRSKI ELEKTRARNI

NSRAO

MALI 
POVZROČITELJI 

RAO

NSRAO

VRAOIG

PREDELANO 
GORIVO

PRIPRAVA GORIVA

RUDNIK 
URANA

Odlaganje
 jalovine

VRAO

PREDELAVA

ODLAGANJEIG

MOKRO SKLADIŠČENJE

SUHO SKLADIŠČENJE

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA 
ODPADKOV LETOS POTEKA OD 21. DO 
29. NOVEMBRA, TEMA PA JE 
DEMATERIALIZACIJA OZIROMA KAKO 
NAREDITI VEČ Z MANJ.
Kot družbeno odgovorno podjetje se Evrop-
skemu tednu zmanjševanja odpadkov tudi le-
tos pridružuje družba Kostak. Z več kot 60 % 
ločeno zbranih odpadkov, s postavitvijo sortir-
nih linij in nove kompostarne sledi sodobnim 
smernicam. Tako omogoča krožni tok odpad-
kov, s tem pa manjšo uporabo naravnih virov 
za nove pro izvode. Veliko pozornosti namenja 
tudi ozaveščanju na tem področju. 

TRGOVINA PONOVNE UPORABE STARE ŠOLE 
TUDI V KRŠKEM
V Trgovino Stara šola Krško (Valvasorjevo na-
brežje 5 – pri Galeriji Krško) lahko prinesete še 
uporabne in lepe stvari, ki jih ne potrebujete 
več. Veseli bodo predvsem posode, kozarcev, 
skodelic, lesenih igrač, opreme za otroke, gospo-
dinjskih pripomočkov, obutve, okraskov in slik. 
Obiščite jih. Morda boste našli ravno tisto, kar 
že nekaj časa iščete. Več na www.starasola.si.

10 UKREPOV ZA ZMANJŠANJE ODPADKOV 
• Pred nakupovanjem si napišite seznam stvari, 

ki jih res potrebujete. 
• V trgovino se odpravimo z vrečko iz tekstila ali 

z nakupovalno košaro.
• Zmanjšajmo količino nepotrebne embalaže. 
• Kadar je možno, pijte vodo iz pipe. Za na pot 

si nalijte vodo v bidon ali stekleničko za več-
kratno uporabo.

• Odvečno hrano (npr. star kruh, makarone) lah-
ko ponovno uporabimo v novih jedeh.  

• Tiskajte obojestransko in le dokumente, ki jih 
zares potrebujete.

• Biološko razgradljive odpadke po možnosti 
kompostirajte doma, sicer pa jih dosledno lo-
čujte. Le-ti predstavljajo skoraj 40 % odpadkov 
iz gospodinjstev, zato je zelo pomembno, da jih 
odlagate ločeno. 

• Pri gradnjah stavb in opremljanju stanovanj iz-
birajmo več obnovljivih materialov (npr. les).

• Če se le da, uporabljajte aparate/naprave, ki 
jih priključite na električno omrežje. V kolikor 
aparat zahteva uporabo baterij, se odločite za 
takšne, ki jih lahko ponovno napolnite. 

• Rabljena oblačila in še uporabne predmete 
lahko podarite sorodnikom, prijateljem ali hu-
manitarnim in drugim organizacijam.  

Zmanjšajmo količine odpadkov 
V Evropski uniji vsako leto zavržemo več kot dve milijardi ton odpadkov. V Sloveniji 
več kot štiri milijone ton. Vsak od nas zavrže približno 400 kg odpadkov letno, od tega 
je kar petina hrane in veliko stvari, ki so še uporabne. Evropska unija si zato z različni-
mi ukrepi vrsto let prizadeva spodbujati preprečevanja nastajanja odpadkov. Ena naj-
bolj prepoznavnih ozaveščevalnih akcij na tem področju je Evropski teden zmanjševa-
nja odpadkov (ETZO). 

ZMANJŠAJ ODPADKE
PONOVNO UPORABI PRODUKTE

RECIKLIRAJ MATERIALE
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POSAVJE - Letošnje leto je 
bilo zelo aktivno za mlado 
društvo Regrat iz Brežic, saj 
so uresničili kar nekaj ciljev, 
se povezali z institucijami in 
različnimi generacijami.

V spomladanskih mesecih so 
skupaj z otroki in njihovimi 
vzgojiteljicami iz vrtca Ma-
vrica Brežice zasadili zelišč-
no spiralo na urbanih vrtovih 
v središču mesta, seznanili 
so se tudi s hoteli za žuželke. 
Lepe jesenske dni so izkori-
stili in skupaj obiskali gozd ob 
lovski koči Globoko. Ob pouč-

»Regratovci« imajo za sabo 
uspešno leto

nem sprehodu so opazovali in 
spoznavali, kaj gozd je, kako se 
tam obnašamo, nabirali želo-

de, žir, storže. Ob 
vsem doživetem, 
tekanju naoko-
li, skrivanjem za 
drevesi, pa je po-
membno, da otro-
ci začutijo naravo 
in je ne jemljejo 
za samoumevno. 
Regratovci so so-
delovali tudi z OŠ 
Artiče in del tega 
je bil ogled kme-

tije Pri Martinovih v Globoči-
cah. Gospodar kmetije, gospod 
Franc, je učencem šestega ra-
zreda predstavil pomen eko-
loškega kmetovanja, videli so 
živali na pašnikih, otroci pa so 
bili najbolj navdušeni nad ja-
hanjem oslička.

Čez leto pa je društvo v sode-
lovanju z brežiško komuna-
lo skrbelo za pestre sobotne 
dopoldneve na mestni tržni-
ci, kjer so obiskovalci lahko 
opazili pestrejšo ponudbo iz-
delkov, saj tržnica predstavlja 
splet lokalnih pridelovalcev 
sadja in zelenjave, čebelarjev, 
ponudnikov žganja, izdelkov 
iz lokalno pridelane sivke ter 
ostalih unikatnih dragoceno-
sti. Upajo, da bodo tudi drugo 
leto vsaj tako ali še bolj uspe-
šni pri uresničevanju svojega 
poslanstva. 
� Jasmina�Butara,�M.�M.
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V pogovoru, v katerem je bilo 
izraženih kar nekaj želja in 
pričakovanj po ureditvi ce-
stne infrastrukture v Posavju, 
je sodeloval tudi sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk. »V prete-
klih letih je bilo opravljenih iz-
redno veliko analiz in podanih 
več variant o umeščanju tretje 
razvojni osi v prostor, a danes 
še vedno nimamo rešitve za 
najbolj kritične priključke. Ra-
zvojne težave srednjega dela, 
ki zajema območje Laškega, 
Hrastnika, Radeč in Sevnice, so 
enako pomembne kot na Koro-
škem in v Beli krajini,« je dejal 
sevniški župan, ki je menil, da 
je potrebno izboljšati tudi ob-
stojočo cestno infrastrukturo. 
»Nadvoz v Šmarju je bil zgra-
jen v času Kraljevine SHS in je 
nujno potreben obnove, most 
čez Črni potok je bil zgrajen 
leta 1860, cesta Šentjanž - Gli-
no postaja neprevozna in prav 
tako na določenih odsekih ce-
sta Sevnica - Breg - Loka,« je 
nanizal nekatere potrebe po 
ureditvi na cestnem omrežju 
v sevniški občini. Podžupanja 
občine Krško Ana Somrak je 
poudarila nujnost izgradnje 
mostu čez Savo pri Žadovin-
ku, obnove ceste skozi Zdo-
le ter ureditve krožišča v Ve-
likem Podlogu. Direktor GZS 
Območne zbornice Posavje 

Za ceste manj, za železnice več
SEVNICA - 18. novembra je v sevniški kulturni dvorani na pobudo Lokalnih odborov stranke SMC Krško 
in Sevnica potekala okrogla miza, na kateri je beseda tekla o načrtovanih aktivnostih v zvezi s 3. razvojno 
osjo ter o stanju cestne infrastrukture v Posavju in njenem vplivu na gospodarstvo.

Darko Gorišek je poudaril, da 
ima kar nekaj podjetij težave z 
dostopom zaradi cestnih pove-
zav, ki niso sodobne. 

Minister za infrastrukturo dr. 
Peter Gašperšič je dejal, da 
se zaveda slabega stanja slo-
venskih cest, vendar je dina-
mika na tem področju v veli-
ki meri odvisna od sprejetja 
bencinskega centa, saj sred-
stva iz proračuna ne zadostu-
jejo za izgradnje, temveč samo 
za vzdrževanje obstoječe in-
frastrukture. »Za letošnje leto 
smo imeli na voljo dva milijona 
evrov, medtem ko vsi vemo, da 
bi samo zato, da ustavimo pro-
padanje naših cest, potrebovali 
100 milijonov evrov. V slabem 

stanju je namreč več kot 70 % 
naših cest. Uspelo nam je, da 
smo v proračunu za leto 2016 
zagotovili 90 milijonov evrov 
za investicijsko vzdrževanje 
cest, za leto 2017 pa 110 mili-
jonov. To je minimum, ki ga Slo-
venija potrebuje, da ustavimo 
propadanje cestnega omrežja. 
Za kakršne koli druge investi-
cije pa bi potrebovali dodaten 
vir sredstev, kar pomeni vsaj še 
od 50 do 100 milijonov evrov,« 
je povedal minister in dodal, da 
bo v novi finančni perspektivi 
2014-2020 EU namenila sred-
stva zlasti za investicije v ure-
janje železniške infrastruktu-
re, medtem ko bodo sredstva 
za investicije v cestno infra-
strukturo minimalna. »Zdaj je 

priložnost, da pripravimo pro-
jekte, ki bodo po letu 2020 fi-
nancirani s sredstvi EU,« je za-
ključil minister.

Vodja investicij na Direkciji RS 
za ceste Tomaž Willenpart pa 
je zbrane seznanil z deli, ki jih 
bo v prihodnjem letu in letu 
2017 pričela na območju Po-
savja izvajati Direkcija RS za in-
frastrukturo. Tako naj bi se za-
čela izvedba gradbenih del na 
regionalni cesti Sevnica – Pla-
nina, obnova nadvoza v Šmarju 
in mostu čez Črni potok. V letih 
2016, 2017 in 2018 bodo pote-
kala gradbena dela za most čez 
Savo pri Žadovinku, v priho-
dnjem letu naj bi se pričela tudi 
ureditev ceste skozi Zdole. Za 
ureditev kratkega cestnega od-
seka Šentjanž – Glino in Loka – 
Breg zaenkrat ni predvidenih 
sredstev, pri izgradnji mostu 
čez Savo na Logu bo DRSI svoj 
del sofinanciranja prilagodil 
finančnim zmožnostim Infre, 
medtem ko na nivoju občin in 
v dogovoru z DRSI potekajo ak-
tivnosti za ureditev kolesarske 
poti Sava – Krka Bike. »Predla-
gani križišči v Brestanici nista v 
programu, bodo pa dogovorje-
ne možne rešitve z Občino Kr-
ško,« je bil konkreten v svojih 
pojasnilih Willenpart. 
� Smilja�Radi

Z�desne:��Gašperšič,�Ocvirk�in�Willenpart

KRŠKO - Stanovalci večstanovanjskega objekta na Cesti 4. julija 
66 na Vidmu so se 20. novembra zbrali na simbolnem zaključku 
del na zunanji prenovi bloka. Investicija v izolacijo in novo fasa-
do objekta, ki bo po izračunih prispevala okvirno med 25 in 30 
odstotkov energetskega prihranka, znaša okoli 155.000 evrov. 
Kot sta povedala predstavnika 4-članskega organizacijskega od-
bora Majda Kontelj in Miro Čelan, poleg njiju sta člana odbora 
še Franc Pobrežnik in Marjeta Tišler, je v bloku 43 stanovanj, 
od tega jih je šest v lasti pravnih oseb, ostala pa so v lasti fizičnih 
oseb. Da lahko izvedejo investicije v vzdrževanje objekta, stano-
valci glede na kvadraturo stanovanj vplačujejo mesečne obroke 
v rezervni sklad, iz katerega so že v lanskem letu financirali za-
menjavo strešne kritine v višini 28.000 evrov. Pravkar izvedeno 
investicijo, za katero so uspeli pridobiti tudi okoli 22.700 evrov 
nepovratnih sredstev Eko sklada - dela je izvajalo podjetje Zi-
darstvo in fasaderstvo Saramati, strokovno in pravno podporo 
pa so odboru nudili zaposleni v družbi Rudar - bodo poplačali v 
mesečnih obrokih po 1.042 evrov v obdobju 10 let in pol oziro-
ma 130 mesecih. Gre za prvo obnovo fasadnega ovoja na bloku v 
soseski v neposredni bližini Petrolovega servisa na Vidmu, ki jo 
sicer tvorijo štirje bloki z osmimi nadstropji, zgrajeni v sedem-
desetih letih prejšnjega stoletja, ki so tudi najvišji stanovanjski 
objekti v mestu in občini Krško. Medtem ko so že v teku obnovi-
tvena dela na drugem bloku četverčka, bosta šla preostala dva v 
prenovo spomladi prihodnje leto.  B.�M.�

Prvi blok četverčka že v novi 
preobleki 

Stanovalci�so�ob�zaključku�del�pripravili�pogostitev�in�nanjo�
povabili�tudi�predstavnike�pri�investiciji�sodelujočih�podje-
tij�in�občine.

Družbena odgovornost je ena izmed glavnih vrednot 
podjetja Komunala Brežice d. o. o. Odgovornosti do 
družbe za svoja dejanja se v podjetju zavedajo na 
vseh področjih delovanja: v odnosu do okolja, svojih 
uporabnikov, svojih zaposlenih, lastnikov in poslovnih 
partnerjev ter pri izvajanju svojih storitev.

S SKRBJO ZA OZAVEŠČENE UPORABNIKE 
ZNIŽUJEJO STROŠKE NA NJIHOVIH 

POLOŽNICAH 

Vseskozi si prizadevajo za izgradnjo dobrih medse-
bojnih odnosov z uporabniki, s ciljem zadovoljnega 
uporabnika. Z inovativnim in učinkovitim pristopom 
ozaveščanja uporabnikov ter dodatnim odvozom od-
padne embalaže od doma so v samo treh letih doseg-
li, da se več kot 2000 ton odpadkov, ki so se prej od-
lagali v zelenih hišnih posodah, sedaj zbere ločeno v 
rumenih vrečah oziroma na ekoloških otokih. Samo 
s pravilnim ločevanjem na letni ravni uporabniki 
privarčujejo približno 230.000 evrov. To pred-
stavlja neposreden prihranek občanov občine Breži-
ce, saj imajo zato neposredno nižje položnice na po-
stavkah obdelava in odlaganje mešanih komunalnih 
odpadkov. Za 4člansko družino to pomeni vsak me-
sec približno 3,2 evra manj na položnici. Tako 4član-

ska družina na leto dejansko prihrani znesek ene me-
sečne položnice.

SKRBIJO ZA SRČNE IN ZADOVOLJNE 
ZAPOSLENE

Poslovna uspešnost podjetja temelji na motiviranih, 

lojalnih in zadovoljnih zaposlenih. Izkazana skrb vod-
stva do vseh zaposlenih pa se odraža na različnih ni-
vojih. Dokaz so nekateri projekti, katere so samoini-
ciativno izvedli njihovi zaposleni, požrtvovalno delo 
v času begunske krize in množična udeležba zapos-
lenih na prostovoljni čistilni akciji. 

VARUHI NARAVE IN OKOLJA

V podjetju se zavedajo ranljivosti okolja in minlji-
vosti naravnih dragocenosti, zato spodbujajo za-
poslene, poslovne partnerje, občane in najmlaj-
še k smotrni porabi naravnih virov in zanesljivemu 
ločevanju odpadkov. V ta namen izvajajo prek 30 
projektov za ozaveščanje na leto. Večji med nji-
mi so projekt »Zdravo – bolj zdravo – voda iz 
pipe«, projekt brezplačne menjave uporabnih stvari 
»Prinesi – odnesi«, projekt za manj zavržene hra-
ne »Hrana sodi na krožnik, ne v smeti!«, aktiv-
nosti za oživitev tržnice v Brežicah in ekološki pro-
jekt »Ohranimo čisto okolje«.

Komunala
Brežice d.o.o.

Komunala Brežice prejela priznanje 
za družbeno odgovorno podjetje

Komunala Brežice je prejela priznanje HORUS 2015 – slovenska nagrada za družbeno odgovornost, pod pokroviteljstvom pred-
sednika RS Boruta Pahorja, ki se podeljuje najbolj družbeno odgovornim podjetjem v Sloveniji. Komunala Brežice, ki posluje šele 
četrto leto, je v slovenskem merilu dosegla izjemno tretje mesto med majhnimi podjetji po merilu družbeno odgovornega poslo-
vanja, kar je glede na kratek čas poslovanja res izjemen dosežek.

Direktor Komunale Brežice Aleksander Zupančič je 
prejel priznanje s strani direktorice Inštituta IRDO 

Anite Hrast
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Ideja o proizvodnji potiskane em-
balaže se je Aleksandru Šviglju 
porodila že leta 1980, ko je bil še 
zaposlen v TOZD-u Papirkonfek-
cija nekdanje tovarne Djuro Salaj 
v Krškem, saj je bilo tedaj na ob-
močju Posavja in širše Dolenjske 
s strani industrije veliko porabni-
kov embalaže, njenih proizvajal-
cev pa ni bilo vse do Ljubljane. 
Kljub težkim začetkom, saj na trgu 
ni bilo razvite ponudbe domače 
strojne opreme, zasebna iniciati-
va v grafični dejavnosti pa je bila 

s strani države omejevana z omejitvami uvoza grafičnih strojev, 
je proizvodnja stekla, njihova tedaj največja kupca pa sta bila no-
vomeška tovarna Krka ter Tosama iz Domžal.

Kot pravi lastnik in ustanovitelj podjetja, so prvo pomembnejšo 
prelomnico v razvoju naredili v letu 1994, ko so kot prvo zaseb-
no podjetje v Sloveniji uvozili štiribarvni tiskarski stroj Heidelberg 
Speedmaster in nabavili lepilni avtomat. Zavedajoč se, da je ka-
kovost izdelkov pogoj za pridobivanje naročnikov in uveljavitev 
na tržišču, kakor tudi, da bo vstop v Evropsko unijo pomenil večjo 
konkurenco tudi spričo razvite tehnologije in razpoložljive stroj-
ne opreme v tujini, so že v letu 1998 uvedli samostojno kontrolo 
kakovosti ter pristopili k snovanju poslovnika kakovosti v skladu s 
standardom ISO 9001. Certifikacijsko presojo slednjega so uspe-
šno prestali v letu 1998 s strani podjetja BVQI International, v tem 
obdobju pa se pripravljajo na certifikacijo ISO 9001: 2015. Po-
memben mejnik je predstavljal tudi nakup šestbarvnega tiskar-
skega stroja za izdelavo zloženk za kozmetiko in farmacijo v letu 
2005, še en tovrsten stroj - petbarvni - pa so nabavili v letu 2012. 
Do leta 2014 je podjetje poslovalo v lastnih in najetih poslovnih 
prostorih nekdanje srednje tehniške šole v Krškem. 

LANI V NOVE PROSTORE NA SENOVEM

Ker so razpoložljive površine vse bolj ogrožale zagotavljanje ka-
kovosti proizvodov, ki jih pogojuje zahtevna farmacevtska indu-
strija, saj je 85 odstotkov Grapakovih proizvodov namenjenih 
pakiranju zdravil, so zaradi prostorske stiske začeli intenzivno raz-
mišljati o nakupu zemljišča in novogradnji poslovnih prostorov v 

industrijski coni Vrbina. A do slednjih so prišli nepričakovano hi-
treje, saj so se na Senovem sprostili poslovni prostori nekdanje-
ga obrata Lisce, v katerih je do tedaj poslovalo podjetje Kobo. Po-
slovne prostore na naslovu Titova 112 a v izmeri 3000 m2 površine 
so odkupili v mesecu aprilu 2014 in takoj začeli z zahtevno pre-
novo, saj je bilo potrebno zaradi umestitve tehnologije v objek-
tu porušiti 30 odstotkov obstoječih zidov, obnoviti vse tlake ter 
na novo izvesti strojne in elektro inštalacije. Proizvodnja v novih 
poslovnih prostorih je stekla že v mesecu septembru, mesec dni 
kasneje pa so uspešno opravili verifikacijsko presojo s strani far-
macevtske službe za zagotavljanje kakovosti. 

Največji kupec Grapaka je novomeška farmacevtska delniška 
družba Krka, za katero izdelujejo kartonske zloženke za zdravi-
la na recept in zloženke za zdravila za samoozdravljenje. Krkine 
zloženke predstavljajo 48 odstotkov proizvodnje. Drugi najve-
čji kupec je farmacevtsko podjetje iz Anglije, njegova naročila 
predstavljajo 30 odstotkov proizvodnje, 10 odstotkov proizvo-
dnje predstavlja izdelava embalaže za kozmetiko Afrodita iz Ro-
gaške Slatine, medtem ko 5 odstotkov proizvodnje predstavlja 
izdelava embalaže za veterinarske proizvode za male živali irske-
ga proizvajalca, preostali manjši odstotek proizvodnih kapacitet 
pa je porazdeljen med manjše naročnike embalaže iz Slovenije. 

KONKURENČNA PREDNOST: 
ZLOŽENKE IZ POLNEGA KARTONA

Podjetje je kadrovsko popolnjeno s 16 do 20 strokovno usposo-
bljenimi delavci, ki so znanje pridobili v Grapaku, danes pa ga 
vodi hčerka ustanovitelja Nina Švigelj. Pretežni del zaposlenih 
tudi prebiva v tem predelu občine. Ker je, kot je še povedal Švi-
gelj, v Sloveniji težko dobiti usposobljenega strokovnega delav-
ca s tem profilom, namenijo dobršen delež sredstev tudi za nji-
hovo izobraževanje tako doma kot pri zunanjih inštitucijah, pri 
čemer se zavedajo, da je zadovoljstvo delavcev eden od dejavni-
kov uspešnega poslovanja. Prednost pred konkurenco si namreč 
v veliki meri ustvarjajo ravno z znanjem razvijanja in konstruira-
nja zloženk iz polnega kartona, saj se nemalokrat zgodi, da pro-
izvajalec posamičnega proizvoda široke potrošnje ne najde pri-

merne rešitve, kako proizvod zapakirati, da bi bil ta na prodajnih 
policah tudi vizualno konkurenčen tujim proizvodom. V takšnih 
primerih v Grapaku za naročnike izdelajo konstrukcijo in obli-
kovanje tiska ter s tem posredno dajo svoj prispevek k uspešni 
prodaji proizvodov. Povečanje proizvodnje planirajo v prihaja-
jočem letu, četudi je odločitve o tem, v katero smer razvoja teh-
nologije je smotrno investirati, zaradi zelo hitrega razvoja le-te 
težko sprejemati. Ne dvomimo pa, da bodo, tako kot vedno do-
slej znali potegniti prave poteze. Poudarjajo pa, da so na Seno-
vem, enem najlepših manjših krajev v Sloveniji, vsi zaposleni za-
dovoljni in upajo, da bo tako tudi v prihodnje.

Tiskarna embalaže farmacevtskih 
in kozmetičnih izdelkov

Z namenom izdelave potiskane embalaže za potrebe farmacevtske, kozmetične, kmetijske in prehrambene industrije je v letu 1990 Aleksander Švigelj iz Krške-
ga ustanovil podjetje Grapak Krško, d.o.o., kot nadaljevanje in nadgradnjo grafične obrti, ki jo je izvajal od leta 1982. Vse od tedaj rast družbe poteka na osno-
vi realnih tržnih razmer in tehnoloških zmožnosti, od lanske jeseni dalje pa proizvodnja poteka v prenovljenih prostorih nekdanjega obrata Lisce na Senovem.

Ustanovitelj in lastnik 
podjetja Aleksander Švigelj

Kolektiv podjetja Grapak Krško d.o.o.

Direktorica Nina Švigelj

Zloženke, ki jih izdelujejo v Grapaku

Obrat tovarna embalaže Senovo
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Začelo se je leta 1969, ko je Stane Pustavrh v Leskovcu 
odprl avtokleparsko in avtoličarsko delavnico, potem ko 
je kot vodja proizvodnje v takratni tovarni avtomobilov 
IMV v Novem mestu dal odpoved, saj pri takratnem vod-
stvu podjetja ni mogel doseči izboljšanja pogojev za svo-
je sodelavce v proizvodnji. Ker je konstrukcijo manjših to-
vornih vozil dobro poznal, so se kmalu odločili za razvoj 
prvega letališkega vozila za oskrbo letal s pitno vodo in 
vozila za odvoz fekalij. Ta vozila so se na letališču izkaza-
la kot zelo uporabna in kvalitetna, ponekod so še vedno v 
uporabi. Med drugim je v TIPS-u nastal prvi avtodom v ta-
kratni skupni državi, vendar so se v TIPS-u odločili nadalje-
vati svojo pot v smeri letališke opreme, kar se je izkazalo 
kot dobra odločitev. Kmalu se je prodaja opreme razširi-
la na vseh 18 mednarodnih letališč v takratni Jugoslaviji. 

V letu 2007 je TIPS prevzel oddelek za proizvodnjo leta-
liške opreme konkurenčnega podjetja iz Švice in s tem še 
utrdil svoj položaj na trgu, odprl nova tržišča ter pove-
čal svoj ugled med renomiranimi svetovnimi proizvajal-
ci. Danes je TIPS v svetu poznan kot proizvajalec visoko 
tehnološke in vrhunske letališke opreme, ki ga odlikuje 
visoka zanesljivost, dolga življenjska doba in odlična ser-
visna podpora. 

IZ MALEGA V SREDNJE VELIKO DRUŽINSKO PODJETJE

»Iz malega smo se razvili v srednje veliko družinsko podje-
tje, ki ga trenutno sestavlja 69 zaposlenih. Zavedamo se, 
da so naši ljudje s svojim znanjem, izkušnjami, odgovor-
nostjo, zanesljivostjo in predanostjo ključni razlog za do-
sedanjo uspešnost in prihodnjo ambicioznost razvojnih 
načrtov podjetja. Naši zaposleni so strokovno in tehnolo-
ško usposobljeni. Prihajajo iz tehničnih, elektrotehničnih 
in komercialnih smeri, od poklicne do univerzitetne izo-
brazbe. Vedno smo odprti za perspektiven kader, za ino-
vativne in delovne ljudi, saj cenimo znanje, spodbujamo 
samoiniciativnost, ustvarjalnost in odgovornost posame-
znika,« pravijo v podjetju TIPS. 

Njihovi glavni proizvodi so samohodne potniške stopnice 
za vstop in izstop potnikov na letalo, transporterji za na-
laganje prtljage na letalo, vozila za vzdrževanje luči na pri-
stajalnih stezah, vozila za oskrbo letal s pitno vodo, vozila 
za odvoz fekalij iz letal in druga specialna vozila. »Skoraj 
vse izdelane produkte, kar 99 % celotne proizvodnje, izvo-
zimo. Na področju potniških stopnic imamo največji tržni 
delež v Avstriji in Nemčiji, ki dosega tudi do 70 %. Sicer pa 
izvažamo tudi v skandinavske države, celotni Balkan, dr-
žave nekdanje Sovjetske zveze in vse tja do Japonske. Kot 
naše najboljše stranke bi poleg ljubljanskega in maribor-

skega letališča izpostavili še letališča na sosednjem Hrva-
škem ter v Frankfurtu, Münchnu, Berlinu, Dunaju, Kopen-
hagnu, Moskvi, Sankt Peterburgu in Tokiu,« pojasnjujejo 
v leskovškem podjetju. 

NOVA PODOBA IN RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV 

Trenutno so najbolj ponosni na razvoj povsem novih po-
tniških stopnic FREEWAY2438Pe z električnim pogonom, 
saj so kot prvi na svetu predstavili stopnice, ki se v celo-
ti napajajo z energijo solarnih panelov, kar je inovacija v 
svetovnem merilu. Na največjem sejmu letališke opreme v 
Münchnu so se, kot že vrsto let, predstavili s svojimi naj-
novejšimi produkti in s prenovljeno celostno grafično po-
dobo podjetja, ki so jo zanje oblikovali v oblikovalskem 
studiu Miklavc, trenutno enem najboljših oblikovalskih 
studiev v Sloveniji, med drugim tudi prejemniku obliko-
valske prestižne nagrade »red dot«. »Na letošnjem sejmu v 
oktobru smo z novo podobo dosegli izjemno pozitiven od-
ziv obstoječih in zanimanje novih potencialnih strank, s ka-
terimi se že dogovarjamo za nova naročila. Kljub nekaj te-
žavnejšim preteklim letom, ki jih je prinesla gospodarska 
recesija, število prepeljanih potnikov po svetu konstantno 
narašča, kar se pozna tudi po povečanem povpraševanju 
po letališki opremi, zato z optimizmom zremo v priho-
dnost,« na vprašanje o načrtih za prihodnost odgovarjajo 
v podjetju in nadaljujejo: »Trenutno imamo v razvoju še ne-
kaj novih projektov, kot na primer razvoj posebnega vleč-
nega traktorja. V naslednjih letih načrtujemo preboj na ne-
katere evropske trge, predvsem v Španijo in na Poljsko, pa 
tudi Turčijo ter bolj oddaljene Združene arabske emirate 
in Katar. Konkurenca tovrstne opreme je na svetovnih tr-
gih neizprosna. Od države si želimo manjše obremenitve 
proizvodnih stroškov, kar bi nam omogočalo lažje prido-
bivanje naročil na domačih in tujih razpisih.«

Povprašamo še o izpolnjevanju družbene odgovornosti 
v (lokalnem) okolju. »Družbena odgovornost, kot jo ra-
zumemo in uresničujemo v podjetju TIPS, izhaja iz na-
šega osnovnega poslanstva, to je celovite oskrbe s pro-
dukti GSE. Nenehno in skozi vse dejavnosti se trudimo 
za okolju prijazno, zanesljivo in kvalitetno letališko opre-
mo. Prizadevamo si v smeri zmanjševanja emisij ogljiko-
vega dioksida naših izdelkov z vgradnjo okolju prijaznej-
ših komponent in optimiziranjem proizvodnih procesov 
in s tem skrbimo za čistejše okolje,« odgovarjajo. Svojo 
odgovornost do lokalnega okolja pa izkazujejo tudi s so-
delovanjem s šolami in posameznimi zavodi iz Posavja in 
širše na področju izobraževanja in usposabljanja. »V svoj 
kolektiv radi sprejmemo mlade in talentirane kadre iz lo-
kalnega okolja, ki se že prej izkažejo s svojo pridnostjo v 
času študija in prakse. Pretežno zaposlujemo ljudi iz  šir-
šega posavskega območja,« zaključijo v TIPS-u.

Med vodilnimi v svetu 
letališke opreme

Če ste kadar koli leteli z letalom po Evropi, vse tja do Rusije ali celo do Japonske, potem ste se verjetno že srečali z letališko opremo (GSE - Gro-
und Support Equipment) podjetja TIPS iz Leskovca pri Krškem. Vsako sekundo je po svetu v zraku več kot 3.000 letal, ki med enim in drugim le-
tom za oskrbo potrebujejo primerno specialno opremo. Podjetje TIPS je eno izmed vodilnih podjetij za proizvodnjo letališke opreme v svetu z 
več kot 46-letno tradicijo. Na TIPS-ovih potniških stopnicah je stalo že mnogo svetovnih imen iz sveta zabave, glasbe, filma, športa in politike. S 
svojo opremo trenutno oskrbujejo več kot 62 svetovnih letališč v 17-ih državah sveta.

Direktor podjetja Robert Pustavrh in njegovo visočanstvo šejk 
Mohammad Saqer Mohd Alqassemi z delegacijo iz Združenih 

arabskih emiratov na letošnjem sejmu letališke opreme v Münchnu

Kolektiv zaposlenih v TIPS-u

Ene izmed mnogih TIPS-ovih električnih potniških stopnic 
na dunajskem letališču 
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BREŽICE – Posavski muzej Brežice je s Slovensko matico, Od-
delkom za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Lju-
bljani in Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa ZRC SAZU 9. 
in 10. novembra pripravil simpozij »Levkup!« ob petstole-
tnici »slovenskega« kmečkega upora leta 1515.

Na simpoziju pod okriljem medinstitucionalnega projekta Le 
vkup 1515–2015 se je zbralo 26 zgodovinarjev, literarnih zgo-
dovinarjev, etnologov in sociologov, ki so v luči novih zgodovi-
nopisnih paradigem vzeli pod drobnogled dosedanje vedenje 
o kmečkem uporu in predstavili nova spoznanja, do katerih je 
zgodovinopisje prišlo v zadnjih nekaj letih. 

Direktorica muzeja ter koordinatorica projekta in simpozija 
Alenka Černelič Krošelj je v svojem nastopu povedala, da se 
le redko zgodi možnost, da se obeležijo tako pomembne oble-
tnice, ki zaokrožujejo pol tisočletja življenja našega območja. 
Tako so se številne ustanove in posamezniki ob zavedanju po-
mena naporov naših prednikov združili v vseslovenski pro-
jekt, v katerem so z različnimi pogledi in aktivnostmi obeleži-
li 500 let velikega dogodka. Čeravno je kmečki upor leta 1515 
morda manj znan, je vendar eden od najpomembnejših dogod-
kov naše zgodovine. Simpozij se ni ustavil pri zgodovinopisni 
analizi dogajanj leta 1515, pač pa je le-ta vzel kot priložnost za 
razpravo o temah, ki ne zadevajo le zgodovinarjev in ki so ve-
dno aktualne, namreč o temah o oblasti, njeni naravi in njenem 
nasilju ter povodih za upore, njihovi strukturi ter namenih in 
slednjič njihovih možnostih za uspeh.
Zgodovinsko zbirko kmečkih uporov in reformacije je pred-
stavila kustosinja Posavskega muzeja Brežice Vlasta Dejak. 
Junaški boj naših kmečkih prednikov za samostojno politič-
no, gospodarsko in kulturno življenje ali, kakor so to predniki 
imenovali, boj za »staro pravdo«, je predstavljen v dveh obo-
kanih grajskih prostorih, ki so najstarejši ostanki grajske ar-
hitekture iz 16. stoletja. Zbirka je obogatena s srednjeveškim 
orožjem plemičev in kmetov, viteškim oklepom iz 16. stoletja, 
kipoma kmečke žene in Matije Gubca kiparja Lojzeta Dolinar-
ja ter s kovanci iz tega obdobja in literaturo o kmečkih uporih. 
� Natja�Jenko�Sunčič

Simpozij o kmečkem uporu 1515

Udeleženci�simpozija�(foto:�PMB)

Sobota, 5. 12 .2015Sobota, 5. 12 .2015

8.00 do 12.00

9.00 do 12.00

ob 10.00

ob 10.30

praznična ponudba na stojnicah

otroške delavnice z animatorji

prihod Miklavža 
in obdarovanje otrok
fotografiranje  z Miklavžem

8.00 do 12.00

9.00 do 12.00

ob 10.00

ob 10.30

praznična ponudba na stojnicah

otroške delavnice z animatorji

prihod Miklavža 
in obdarovanje otrok
fotografiranje  z Miklavžem

Poleg tega so tudi testirali štiri-
dnevni športno-turistični pro-
jekt Športni oddih ter vzpo-
stavili dve športni površini za 
nadaljnjo rabo – street wor-
kout park na ŠRC Grič in fitnes 
v naravi v brežiškem grajskem 
parku. Povprašali smo nekaj 
udeležencev kot tudi vadite-
ljici v projektu, ki vsi v en glas 
zatrjujejo, da je projekt več kot 
uspel in dosegel svoj namen - 
promovirati gibanje in telesno 
aktivnost med starejšo popu-
lacijo. Ena izmed udeleženk, 
ki je z nami delila izkušnje, je 

64-letna Ana Kalin iz Brežic. 
Kot nam je zaupala, jo je v pro-
jekt povabila vodja projekta 
Patricia Čular, predvsem za-
radi svoje vloge pri Društvu 
upokojencev Brežice, kjer je 
koordinatorica projekta Sta-
rejši za starejše. »Za udeležbo 
v projektu sem se odločila ta-
koj, ker vem, da je rekreacija za 
starejše zelo pomembna,« pra-
vi in nadaljuje, da se je udeleži-
la telovadbe pri Vladki Lopa-
tič, plesa pri Hedviki Lopatič 
in pilatesa pri Nežki Koritnik. 
Udeležencem je tudi predstavi-
la program za enodnevni izlet v 
Zagreb na Jarun in štiridnevni 
Športni oddih ter zbirala prija-
ve, delila majice itd. Sodelova-
la je tudi na zaključku projek-
ta, ki je bil konec septembra 
na glavni brežiški ulici. Izre-
ka vso pohvalo občini in doda-
ja, da so vtisi izjemni, zato upa, 
da se bo tak ali podoben pro-
jekt nadaljeval še v naslednjih 
letih. Deset let starejša Ana Vo-
deb iz Dolenje vasi je o projek-
tu izvedela v našem časopisu, v 
zadnji številki ga je tudi javno 
pohvalila. Dvakrat tedensko se 
je ob večerih udeleževala ple-
sa pri Hedviki Lopatič v Glo-
bokem (dvakrat je vadbo vodil 
tudi Klemen Žerjav). »Zani-
miva mi je bila kombinacija re-
kreacije s plesom in glasbo, ne-
kaj koristnega za telo in duha,« 
pove. Na trenutke je sicer čuti-
la, kot da ni najbolj »njihova«, 
saj je bila edina iz krške občine 
v skupini, po drugi strani pa je 
imela v skupini sošolko, s kate-
ro so obujale spomine na šol-
ska leta. »V življenju še nisem 
imela možnosti, da bi bila v taki 
skupini, v kateri se res kvalite-
tno učiš,« priznava, po njenem 
mnenju je veliko vredno, da so 
se imeli tudi ljudje s podeželja 
možnost vključiti in storiti ne-
kaj za svoje zdravje. Vsekakor 

Projekt Šport za zdravo starost skozi oči udeležencev:

»Vnuk na igralih, ti pa na fitnesu«
BREŽICE - Projekt Šport za zdravo starost je nedvomno zaznamoval letošnje poletje v brežiški občini in 
športno aktiviral prek 500 uporabnikov. V sklopu projekta so med drugim usposobili sedem vaditeljev za 
izvajanje vadbe s starejšimi in izvajali program brezplačne športne vadbe za starejše.

je veliko vredno dejstvo, da so 
bile vse aktivnosti brezplačne 
in tako rekoč dostopne vsem, 
še pravi.

PORABILI NISO NITI EVRA
69-letna Brežičanka Mari-
ja Jerič je bila med udeležen-
ci z najštevilčnejšim obiskom. 
Udeleževala se je vadbe pila-
tesa in nordijske hoje, v Ter-
mah Čatež se je udeležila Niki-
ne nordijske hoje, po njenem 
pa je bil pika na i Športni od-
dih: »Nameščeni smo bili v 
hostlu MC Brežice, priskr-

bljeni z vsemi obroki, opravi-
li smo vse meritve, poslušali 
predavanja o zdravju in pre-
hrani, imeli posvet z zdravni-
co dr. Mojco Savnik Iskra in 
po potrebi opravili še dodatne 
preglede v brežiški bolnišnici. 
En dan smo bili na izletu v Pli-
tvičkih jezerih. Vsak dan smo 
imeli tudi športne aktivnosti 
na igrišču in v parku pri MC–
ju, en dan pa v Termah Paradi-
so, kjer smo imeli vaje s fizio-
terapevtko v vodi in na suhem. 
Dan smo končali z zabavnim 
večerom, učili smo se plesati 
salso, igrati bingo in bili gostje 
v Košnikovi gostilni,« podrob-
no opisuje. Pravi, da je projekt 
končala z najlepšimi vtisi, saj 
še danes skoraj ne more verje-
ti, da so jim pripravili tako lepo 
in razgibano poletje, za vse to 
pa niso porabili niti evra. Jeri-
čeva o pomenu gibanja meni, 
da je pomembno za vse, od 
otrok do starejših, le da se vsi 
tega premalo zavedamo. Zelo 
težko je sprejela, ko je »izgini-
lo« igrišče pri brežiški tovarni 
pohištva ali ko se je ogradilo 
igrišče pri osnovni šoli in gi-
mnaziji, ki je bilo v popoldan-
skem času dostopno mladim in 
starejšim. »Ostalo je samo igri-
šče pri MC-ju, vse ostalo je se-
daj zaprto in vse vadbe se pla-
čajo. Na koš se meče samo na 
domačem dvorišču. Letošnji 
projekt pa je naredil korak na-
prej, ko smo postali bogatej-
ši za fitnes na prostem in po-
ligon za ulično vadbo. Kaj je 
lepšega kot to, da pelješ vnu-
ka v park na igrala ali na igri-
šče pod koše, ti pa lahko med 
tem koristiš fitnes naprave v 
parku,« še pove.

PRI 92 CEL DAN ZDRŽI NA 
NOGAH
Obiskali smo tudi najstarej-
šega udeleženca projekta, 

92-letnega Jožeta Deržiča, ki 
zadnja leta biva v Domu upo-
kojencev Brežice, sicer pa pri-
haja iz Dobove. Udeleževal se 
je nordijske hoje, naštel je, da 
se je vsak ponedeljek in sredo 
zvrstilo 22 enournih srečanj. 
Nekaj manj kot deset udele-
žencev se je srečevalo pri DU 
Brežice in se odpravilo na po-
hod, prehodili so vse ceste in 
poti v bližini doma. Dejal je, da 
se je v času vadbe vedno raz-
gibal in prišel dobre volje na-
zaj v dom, tudi z vaditelji se 
je zelo dobro razumel. Nič ni 
okleval pri odločitvi o sodelo-
vanju v projektu, v katerem je 
poleg njega sodelovalo še se-
dem njegovih sostanovalcev 
iz DU Brežice. Prav tako se je 
takoj odločil, da gre na eno-
dnevni izlet na Jarun, kjer 
je prehodil več kot polovico 
6,5-kilometrske poti. »Zame 
osebno takšni telesni napori 
niso predstavljali nobenih te-
žav, saj sem navajen vzdržlji-
vosti iz preteklih let in dese-
tletij, ko sem prekolesaril na 
tisoče kilometrov po Posav-
ju, Dolenjski, Zasavju, vse do 
Samoborja, kljub visoki staro-
sti lahko cel dan zdržim na no-

gah,« nam je zaupal in dodal, 
da se starejši premalo odloča-
jo za gibanje, zato je tak pro-
jekt več kot dobrodošel. Na Ja-
runu je pri zaključnem kosilu 
kot najstarejši udeleženec – za 
kar do takrat sploh ni vedel – 
prerezal torto, je še omenil in 
tudi povedal, da se zelo dobro 
poznata z županom kot tudi 
veliko drugimi ljudmi, ki so ga 
največkrat videli, kako vrti pe-
dala po posavskih cestah.

STAREJŠI SO DALI 
DODATNO ENERGIJO
Odzive smo želeli preveri-
ti tudi pri dveh vaditeljicah v 
projektu. Hedvika Lopatič je 
vodila splošno vadbo v po-
vezavi z ljudskimi plesi sveta 
(plesi v krogu in vrsti, angle-
ški podeželski plesi) v Globo-
kem in na Skopicah. Srečanja 
so potekala dvakrat tedensko 
po eno uro, na začetku so ude-
leženci s pomočjo glasbe de-
lali splošne vaje in razgibavali 
telo, nato pa so nekje 20 minut 
namenili učenju enostavnih 
plesov, kjer se slike ponavlja-
jo, uporabljali so tudi rekvizi-
te - kot zanimivost je omenila 
igre s teniškimi žogicami, ki so 
sprožile veliko smeha in spro-
ščanje udeležencev -, vaditelji-

ca je vključila tudi t. i. Bothmer 
vadbo. Lopatičeva pravi, da so 
udeleženci maksimalno uži-
vali in bili zelo hvaležna pu-
blika, kajti glavni cilj vadb je 
bila sprostitev. Kot poudarja, 
so udeleženci sami ugotovili, 
da se da napredovati tudi z mi-
nimalnim delom. V njeni sku-
pini v Globokem sta bila med 
povprečno 18 udeleženci tudi 
dva moška. Priznava, da jo je 
skupina s pozitivno energijo in 
hvaležnostjo vedno dvignila in 
ji dala dodatno energijo, četu-
di je prišla še tako utrujena na 
vadbo. Majhno razočaranje je 
bilo sicer na Skopicah, kjer 
udeležba ni bila velika. »Na 
začetku sem bila sicer malce 
skeptična, kako bo vse to po-
tekalo, vendar se je na koncu 
izkazalo, da je bil projekt več 
kot uspešen,« pravi.

Po besedah Vladke Lopatič, ki 
je vadbo izvajala dvakrat te-
densko na prostem na Bizelj-
skem oz. v slabem vremenu v 
telovadnici tamkajšnje OŠ, za 
kar se zahvaljuje ravnateljici, 
na Mostecu pri brodu ob Savi 
ter v Brežicah na atletskem 
stadionu in v telovadnici Eko-

nomske in trgo-
vske šole, je bil 
odziv kljub ne-
znosni vročini 
v poletnih me-
secih nad pri-
čakovanji, šte-
vilo vadečih se 
je gibalo ne-
kje med 20 in 
30. »Sama sem 
se ukvarjala s 
splošno rekre-

ativno vadbo, kjer smo v uvo-
dnem delu okrepili srčno-žil-
ni sistem, nato pa smo izvajali 
različne individualne vaje ali 
vaje v parih za gibljivost, splo-
šno moč, koordinacijo, stabili-
zacijo in ravnotežje. Pri vadbi 
sem uporabljala številne re-
kvizite - od žog do palic in ko-
lebnic -, da je bila vadba pe-
stra in zanimivejša. Seveda ni 
šlo na koncu brez sproščanja 
ali kakšne zabavne igrice,« je 
opisala. Dodala je, da gre veli-
ka zahvala vodji projekta Ču-
larjevi, ki je bdela nad vsemi 
in jim podajala vse potrebne 
informacije. Kar se tiče vade-
čih, je bila prijetno presene-
čena, »saj starejši ljudje zmo-
rejo marsikaj, čeprav so bili 
včasih tudi sami presenečeni, 
da to zmorejo narediti«. »Ško-
da, ker se je zadeva, vsaj kar se 
tiče organizirane rekreativne 
vadbe, končala. Občina bi mo-
rala razmisliti, da se vsaj ena 
vadba ohrani za tovrstno po-
pulacijo in da ljudje spoznajo, 
da je rekreacija v tem staro-
stnem obdobju potrebna, saj 
se jim s tem vsekakor izboljša 
kakovost življenja in lažje pre-
magujejo vsakdanje napore,« 
še sporoča Lopatičeva.
� Rok�Retelj

Utrinek�z�»Beactive�-�športne�predstave�sre-
di�Brežic«�(foto:�S.�Mavsar)

Udeleženci�vadbe�nordijske�hoje�pod�vodstvom�Jaroslava�Ko-
vačiča�(foto:�F.�Šavrič)
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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.

OZI (15399B) je krasen kuža več-
je rasti, najverjetneje mešanec 
z labradorcem. Star je približno 
eno leto ter črno-sive barve, s 
kratko dlako. Je nežen, prijazen 
in je zelo rad v družbi ljudi. 

V zavetišče je prispela naša mala 
psička, od lastnika zapuščena 
BIBA (15406Š), ki si zelo želi v 
nov, varen in topel dom. Biba je 
mlada psička manjše rasti, črno-
rjave barve, s srednje dolgo dla-
ko. Je zelo nežna, igriva in pri-
jazna psička, ki komaj čaka, da 
nekomu polepša dan ter mu na 
obraz pričara nasmeh. 

RAMBO (15397B) je zelo ak-
tiven, prijazen in igriv kuža v 
tipu "bulla". Star je približno 
eno leto, je srednje rasti ter ima 
kratko rjavo dlako. Potrebuje 
aktivne in izkušene lastnike, saj 
je poln energije. Ko bo deležen 
prave vzgoje, bo odrasel v pra-
vega sopotnika za kolesarjenje, 
plavanje ali tek v naravi.

Končnega predloga občinskega načrta zaščite in reševanja ob 
uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristič-
ne namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sred-
stvi v občini Brežice

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zašči-
te in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) Občina Brežice z name-
nom sodelovanja zainteresirane javnosti pri izdelavi Občinske-
ga načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za 
množično uničevanje v teroristične namene oziroma teroristič-
nem napadu s klasičnimi sredstvi v občini Brežice – verzija 2.0 
(objavljen na spletu Občinske uprave Občine Brežice v rubriki 
»občinska uprava« ter »zaščita in reševanje«) javno predstavlja 
Končni predlog občinskega načrta zaščite in reševanja ob upo-
rabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične 
namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi v 
občini Brežice – verzija 2.0. Predstavitev bo potekala v ponede-
ljek, 28. 12. 2015, ob 8. uri v veliki sejni sobi Občinske uprave 
Občine Brežice (pritličje, Cesta prvih borcev 18, Brežice). Konč-
ni predlog načrta bo predstavil svetovalec za področje zaščite in 
reševanja Občine Brežice Roman Zakšek.

Vljudno vabljeni!

Vabilo zainteresirani javnosti na predstavitev

GAJ – Praznovanje častitljivega jubileja, 100. rojstnega dne Bari-
ce (Barbare) Črpič, je na Turistični kmetiji Črpič – Svetnik združilo 
njeno družino, sosede in krajane. Čili slavljenki je voščil tudi župan 
občine Brežice Ivan Molan in ji zaželel zdravja ter dobrega počutja. 

Jubilantki, ki ima rada glasbo, so 
praznovanje s pesmijo polepša-
li pevci Moškega pevskega zbora 
Slavček iz Velike Doline in harmo-
nikar Matjaž Sodič. Številnim roj-
stnodnevnim voščilom gospe Ba-
rici so se pridružile predstavnice 
občinske in krajevne organizacije 
Rdečega križa, slavljenki sta vošči-
la tudi predsednika KS Velika Doli-
na in KS Jesenice na Dolenjskem. 

Barica Črpič se je rodila na marti-
novo l. 1915 na domu Požgajevih 

na Mali Dolini in kot šesta od sedmih otrok osrečila zakonca Andreja 
in Marijo. V času druge svetovne vojne je bila celotna družina Požga-
jevih izgnana v Nemčijo, kjer je Barica spoznala bodočega moža, sose-
da Franca Črpiča. Prijateljstvo je prerastlo v ljubezen, mlada družina 
se je povečala za Faniko in Marjana. Vrnitev v domovino je bila težka, 
saj se je mlada družina morala velikokrat seliti. Krajši čas so stanova-
li na Mokricah, zatem na Žagi, pa na Veliki Dolini in se šele l. 1954 vr-
nili na Malo Dolino, kjer sta Barica in Franc zgradila topel dom. Tu so 
se jima rodili še otroci Marjan, Franc in Verica. Kljub izredno težke-
mu življenju sta vsem svojim otrokom ponudila vse, kar je bilo v njuni 
moči. Baričin največji ponos je, da jima je uspelo lepo vzgojiti otroke 
in da se vsi zelo dobro razumejo. Danes Barica živi pri sinu Marjanu 
in snahi Grozdani v Novi vasi pri Mokricah, kjer zanjo vzorno skrbijo 
in ji nudijo vso potrebno nego. Njen 100. rojstni dan je bil vesel pra-
znik za družino in kraj ter vse, ki jo imajo radi in so nanjo ponosni.

GLOBOKO – Tretji petek v mesecu novembru osnovne šole in vrtci 
po Sloveniji obeležijo dan slovenske hrane s tradicionalnim sloven-
skim zajtrkom (jabolka, med, maslo, kruh). Župan občine Brežice 
Ivan Molan se vsako leto udeleži zajtrka na eni izmed šol v občini. 
Letošnji zajtrk je župan preživel v družbi otrok iz vrtca pri Osnovni 
šoli Globoko, ki so mu poslali prav posebno vabilo, saj so ga izdela-
li s pomočjo vseh otrok v vrtcu.
Otroci so županu pri zajtrku pokazali lastnoročno izdelane pogrinjke 
in okraske v obliki čebelic, ki so jih naredili iz odpadnih materialov. 
Povedali so mu, da so radi na šolskem vrtu, kjer spoznavajo zelišča, 
sadje in zelenjavo ter da so doma pridelana jabolka njihovo najljub-
še sadje. Ob tej priložnosti se je župan otrokom zahvalil za povabi-
lo s slikanicami, ki jih bodo lahko otroci prebirali skupaj z vzgojitelji-
cami, in jih povabil na obisk. 
Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je namenjen iz-
boljšanju zavedanja o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, 
domačo pridelavo in predelavo. Otroci se ob zajtrku, ki ga sestavlja-
jo kruh, maslo, med, mleko in jabolka, na prijeten in zabaven na-
čin poučijo o pridelavi domače hrane in zdravemu načinu življena.  

Otroci iz vrtca Globoko povabili župana 
na tradicionalni slovenski zajtrk

100. rojstni dan Barice Črpič 

KNJIŽNICA JE PROSTOR 
UČENJA IN DRUŽENJA
Direktorica Knjižnice Brežice 
mag. Tea Bemkoč je dejala, da 
v knjižnici že nekaj let uspešno 
razvijajo storitve na področju so-
cialne vključenosti, vseživljenj-
skega učenja, informacijske pi-
smenosti, umetnosti in kulture, 
namenjene prebivalcem v lokal-

ni skupnosti. Storitve, namenje-
ne socialnemu vključevanju, že 
nekaj let podpira Občina Breži-

Obogatili knjižne police in predstavili 
projekt zagovorništva
BREŽICE – V mesecu novembru, ko imajo svoj praznik splošne slovenske knjižnice, je župan Ivan Molan Knjižnici Breži-
ce predal knjižno gradivo, ki ga je občina Brežice prejela ob različnih protokolarnih obiskih. Gradivo v veliki meri sesta-
vljajo knjige s predstavitvami različnih mest, držav, pokrajin ali kultur. Po besedah direktorice knjižnice mag. Tee Bem-
koč bo prejeto gradivo dostopno vsem uporabnikom in kot tako predstavlja obogatitev knjižne ponudbe. 

ce, saj te pomembno prispeva-
jo k izboljšanju kakovosti življe-
nja v občini. 

UČENJE DELA Z 
RAČUNALNIKOM KOT 
PRIMER SOCIALNEGA 
VKLJUČEVANJA STAREJŠIH
Knjižnica Brežice se je januar-
ja 2015 na pobudo  Združenja 

splošnih knji-
žnic in Zavoda 
Jara priklju-
čila projektu 
»Vloga splo-
šnih knjižnic 
na področju 
s o c i a l n e g a 
vključevanja 
– Knjige pove-
zujejo«. Breži-
ška knjižnica 
se na nacio-

nalno raven projekta zagovor-
ništva vključuje s projektom 
Migam z@ računalnikom, ki je 

namenjen spoznavanju in uče-
nju dela z računalnikom ter pri-
lagojen starejši populaciji. 

Prvih devet računalniških tečajev 
je knjižnica v letih 2009–2012 iz-
vedla v okviru Centra vseživljenj-
skega učenja (CVŽU), v l. 2011 pa 
je vrata odprla projektu Simbio-
za. Na pobudo Društva upoko-
jencev Brežice in predavateljice 
ter zdajšnje izvajalke tečajev Lili-
jane Žiroš so v knjižnici s tečajem 
nadaljevali in ga poimenovali Mi-
gam z@ računalnikom. 

V letih 2012–2015 je bilo ob 
podpori sponzorjev in donator-
jev ter Občine Brežice izvedenih 
48 začetnih in osem nadaljeval-
nih tečajev. Z namenom pribli-
ževanja starejšim občanom iz 
oddaljenih krajev občine Brežice 
so tečaje izvedli tudi v treh oko-
liških krajih. S skupnimi močmi 
so (do 21. 5. 2015) računalniško 
opismenili kar 549 oseb, pred-
vsem upokojencev in starejših 
ter iskalcev zaposlitve.

Barica Črpič

ino 
v petek, 4.12.2015 ob 19.uri

v druzbi filmske ekipe in filma

Brezplacne vstopnice za otvoritveno predstavo so na voljo od petka, 27. 
novembra 2015 v pisarni OI JSKD Brezice in v Mestni hiši Brezice v delovnem 
casu. Posameznik lahko dvigne 2 vstopnici.

Kino Brezice vabi od decembra naprej na predstave vsak petek in soboto. 
Program je objavljen na spletni strani Obcine Brezice dogodki.brezice.si in na 
FB profilu Kino Brezice.

Predavanje o varnosti v cestnem prometu
SPV - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Breži-
ce vabi vse zainteresirane na predavanje o varnosti v cestnem pro-
metu. Predavanje bo v torek, 1. 12. 2015, ob 18. uri v sejni sobi 
Mladinskega centra Brežice (1. nadstropje, Gubčeva ulica 10a, Bre-
žice). Predavala bosta Ivan Vogrinc iz podjetja Posavc d.o.o. in Aleš 
Lorber iz Policijske uprave Novo mesto. Vstop je prost.

Program predavanja:
1. Novosti na področju prometne zakonodaje.
2. Nacionalna akcija alkohol 0,0 šofer.
3. Mladostniki in starostniki za volanom.
4. Nadzor prometa in delo policije.
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Praznicni december 

Miklavžev rokodelski sejem 
v soboto, 5. decembra 2015, od 8. do 12. ure

Praznicni kulinaricni sejem 
v soboto , 12. decembra 2015, od 8. do 12. ure

ob 20. uri

Prva faza obnove notranjih prostorov 
OŠ Jurija Dalmatina zaključena
Po lanskoletni energetski sanaciji OŠ Jurija Dalmatina Krško je konec junija letos stekla prva faza celovite obnove no-
tranjih prostorov šole, ki se je v tem tednu tudi zaključila, učenke in učenci nižje stopnje pa so že vsi sedli v klopi ob-
novljenih učilnic. Dela obnove druge faze se bodo začela konec šolskega leta 2015/2016.

Obnova prve faze je vključeva-
la obnovo stropov, podov in za-
menjavo notranjega stavbnega 
pohištva ter delno tudi notra-
nje opreme učilnic, zbornice, 

Jedilnica OŠ Jurija Dalmatina z novo opremo Nova šolska kuhinja
matina Krško še ni zaključena, 
saj se bodo konec šolskega leta, 
junija 2016, začela dela dru-
ga faze obnove, v okviru kate-
re bodo obnovili prostore višje 

stopnje, bazen ter zunanjo ure-
ditev. Obnova druge faze naj bi 
se predvidoma zaključila konec 
jeseni 2016.

knjižnice, kabinetov, jedilnice in 
male telovadnice. V celoti je bila 
obnovljena tudi kuhinja, kjer je 
bila zamenjana tudi vsa oprema.
S tem pa obnova OŠ Jurija Dal-

Komisija za spremljanje izgradnje odlagališča nizko in srednje ra-
dioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini, ki ji predseduje dr. Miran 
Veselič, po sklepu Občinskega sveta Občine Krško pa jo je v lan-
skem letu imenoval župan mag. Miran Stanko, se je 16. novembra 
sestala na 4. seji. Člani so se tokrat seznanili z rezultati terenskih 
raziskav za potrebe odlagališča ter s trajnostnim poročilom Agen-
cije za radioaktivne odpadke.

Kot je poudaril direktor Agencije za radioaktivne odpadke dr. Tomaž 
Žagar, so bile terenske raziskave v Vrbini zaključene letos marca z 
zaključkom vseh recenzij poročila o glavnih raziskavah geo- in hi-
drosfere za potrebe gradnje odlagališča NSRAO v Vrbini. Raziskave, 
katerih rezultate je predstavil dr. Vladimir Vukadin, direktor Inšti-
tuta za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, je izvajal konzorcij par-
tnerjev, sodelovali pa so tudi drugi domači in tuji podizvajalci. »Re-
zultati so nedvoumno potrdili, da je geološka struktura na lokaciji 
Vrbina primerna za varno izgradnjo načrtovanega odlagališča,« je 
dejal Vukadin. S pomočjo več vrtin, globokih od 13 do 160 metrov, 
so pridobili pomembne podatke za projektiranje in izdelavo varno-
stnih analiz odlagališča NSRAO. Po podatkih Agencije za radioak-
tivne odpadke je lokacija izredno dobro poznana, zadnja faza razi-
skav pa je še dodatno potrdila in poglobila geološko, hidrogeološko 
in geomehansko poznavanje lokacije. Lokacija odlagališča je prav 
tako varna pred največjimi poplavami, po izgradnji HE Brežice pa 
se bo še povečala, poudarjajo na agenciji.

Komisija se je seznanila tudi s trajnostnim poročilom Agencije za 
radioaktivne odpadke, predsednik komisije dr. Miran Veselič pa je 
člane seznanil z vsebino oktobrske javne predstavitve Resolucije o 
ravnanju z radioaktivnimi odpadki in iztrošenim jedrskim gorivom. 
Komisija se bo ponovno sestala predvidoma v decembru, ko bodo 
med drugim govorili o možnostih realizacije protokolov, ki sta jih 
Agencija za radioaktivne odpadke in Občina Krško podpisali ob spre-
jemu DPN za odlagališče NSRAO v Vrbini.

Komisija za spremljanje izgradnje odlagališča 
NSRAO o rezultatih terenskih raziskav

KRŠKO V BRUSLJU POSTALO ČLAN DRUŽINE EVROPSKIH MEST 
ŠPORTA - Združenje ACES Europe je Krško prepoznalo kot mesto, 
ki omogoča športno udejstvovanje in rekreacijo za vse generaci-
je kot instrument zdravja, integracije in izobraževanja, ter mu po-
delilo naziv Evropsko mesto športa 2016. V sredo, 18. novembra, 
je v Bruslju v prostorih Evropskega parlamenta potekala svečana 
razglasitev, na kateri je tudi Krško postalo član družine evropskih 
mest športa. Krško je h kandidaturi pristopilo v letošnjem poletju, 
v začetku septembra pa je tričlanska komisija obiskala Krško ter 
si ogledala delovanje športnih društev v občini in vso športno in-
frastrukturo. Kot Evropsko mesto športa je Krško tako dobilo tu-
di mednarodno priznanje ter si zagotovilo sodelovanje v največji 
mreži športnih mest v Evropi. Nagrado je prevzel župan občine Kr-
ško mag. Miran Stanko skupaj s sodelavci.

V SPOMIN NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ PRIŽGALI SVEČE – Ob 
svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, ki letos po-
teka pod geslom Spomnimo se – recimo NE zločinom na cesti, so se 
tudi v Krškem v organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu (SPV) občine Krško v sodelovanju z Zvezo šoferjev in avto-
mehanikov Krško v nedeljo, 22. novembra, s prižigom sveč na Trgu 
Matije Gubca pri spominskem obeležju spomnili vseh žrtev prome-
tnih nesreč. Ob tem je podžupanja občine Krško Ana Somrak spo-
mnila na pomen preventive v cestnem prometu. Član SPV občine 
Krško Martin Cerjak pa je dodal, da je potrebno o tem spregovori-
ti in opozarjati že najmlajše v zgodnjih otroških letih. Dogodek so 
s pesmijo in recitali popestrile učenke OŠ Jurija Dalmatina Krško.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK Z NAJMLAJŠIMI VRTCA PIKA 
NOGAVIČKA – Kot vsako leto se je Občina Krško tretji petek v no-
vembru pridružila projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, v okviru 
katerega je župan občine Krško mag. Miran Stanko k zajtrku sedel 
z vzgojiteljicami in otroci leskovške enote vrtca Pika Nogavička. Že 
tradicionalno so najmlajši tako kot drugod po Sloveniji zajtrkova-
li domač kruh, med, maslo, jabolka in mleko. Župan je vrtičkarje 
ob tem spomnil na pomen zajtrka kot najpomembnejšega obro-
ka dneva, ki naj bo v čim večji meri sestavljen iz lokalno pridelane 
hrane, ter na zdrav način življenja z veliko gibanja.

www.krsko.si
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Območno združenje Rdeče-
ga križa Sevnica je pod okri-
ljem prireditev ob občinskem 
prazniku prejšnji četrtek tre-
tje leto zapored pripravilo do-
brodelni koncert z namenom 
zbiranja sredstev za nakup pa-
ketov pomoči za občane in dru-
žine iz občine Sevnica, ki potre-
bujejo pomoč. 

Skozi večer raznolike glasbe, v 
katerem so sodelovali D'Palinka 
band, pianist Tine Bec, pevec 
Andrej Lisec, Ljudske pevke s 
Telč, Tercet Družine Galič, Ma-
rijan in Majda Petan, Vili Re-
snik, Ansambel Skomini, Skupi-
na Rosa ter Ansambel Dolinarji, 
sta publiko vodila Ciril Dolinšek 
in Tanja Žibert. Nastopajočim 
so se za sodelovanje s košarico 
domačih dobrot zahvalili pro-
stovoljci Rdečega križa iz različ-
nih krajevnih organizacij. 

Zbrane so pozdravili predsedni-
ca Rdečega križa Sevnica mag. 
Breda Drenek Sotošek, župan 
Srečko Ocvirk, direktorica KŠTM 
Mojca Pernovšek, pred zaključ-
kom koncerta pa je sekretarka 
sevniškega Rdečega križa Moj-
ca Pinterič Krajnc zbrane se-
znanila z izkupičkom projekta. 
Z vstopnino, finančnimi dona-
cijami in prodanimi 342 srečka-
mi tekom koncerta izvedenega 
srečelova je bilo skupno zbranih 
6.734 evrov, kar bo zadostovalo 
za nakup 500 kompletov pomo-
či, sestavljenih iz prehrambnega 
paketa, pralnega praška in toa-
letnega kompleta. 

 Foto: Ljubo Motore 

Dragocen prispevek narodovi dediščini
30. novembra 2015 ob 18. uri bo v Kulturni dvorani Sevnica predstavitev monografije z naslovom »Občina Sevnica«. 
Njena vsebina prinaša celovit prikaz območja občine s poudarkom na predstavitvi najizrazitejših značilnosti in najpo-
membnejših dosežkov naših ljudi in krajev; tudi s pogledom v širši regionalni prostor ob reki Savi. 

Poljudno-strokovno monogra-
fijo sestavlja devet prispevkov 
sedmih avtorjev, strokovnjakov 
in poznavalcev, ki obravnavajo 
geografske poteze občine, njen 
rastlinski in živalski svet, osve-
tljujejo življenje od prazgodovi-
ne do današnjih dni, etnološki 
pogled na območje, predstavlja-
jo nosilce gospodarskega razvoja 
in utrip današnjega časa, knjigo 
pa zaključuje prispevek o izbra-
nih znamenitih občanih.

Z monografijo je prvič zajeto ce-
lotno območje občine na enem 
mestu. Z njo se sevniška občina 

pridružuje redkim slovenskim 
občinam, ki imajo trajno zapisa-
no svojo preteklost in sedanjost. 
Knjiga pomeni dragocen prispe-
vek k poznavanju naše pestre in 
raznovrstne dediščine, hkrati pa 
nov kamenček v mozaiku naro-

Prednaročila in informacije:

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, Sevnica
07/ 81 61 070, info@kstm.si 

Prednaročila se zbirajo do vključno 30. novembra 2015.
Po tem datumu bo knjige možno kupiti na KŠTM Sevnica. 

dove dediščine in Sevniške ra-
stoče knjige. Edinstveno knji-
žno delo trde vezave z okoli 360 
stranmi je slikovno bogato, ber-
ljivo in opremljeno s povzetki v 
angleščini.

Naslovnica monografije, kate-
re urednik je Oskar Zoran Zelič.

Po šolah in vrtcih se je 20. november pričel nekoliko drugače kot 
na običajne delovne dni. Vsak tretji novembrski petek je namreč 
na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije razglašen za dan slo-
venske hrane in ena od aktivnosti za še večje poseganje po lokal-
no pridelani hrani ter za zdrav način prehranjevanja je že peto leto 
zapored tudi »Tradicionalni slovenski zajtrk«. Podpori projekta so 
se odzvale tudi vzgojno-izobraževalne ustanove v sevniški občini.

Hrana iz domačega okolja ima številne prednosti, med njimi večjo 
sledljivost in varnost, izboljšanje zdravja, ohranjanje obdelanosti po-
deželja, krepitev ekonomske blaginje lokalnih pridelovalcev in pre-
delovalcev z ustvarjanjem delovnih mest ter vpliv na pozitiven ra-
zvoj kmetijstva.
Občina Sevnica skladno z zakonskimi zmožnostmi svojim javnim za-
vodom nudi strokovno podporo pri izvedbi postopkov za izvajanje 
dobave živil. Javni zavodi morajo pri naročanju hrane dosledno upo-
števati Zakon o javnem naročanju, naročniku pa je omogočeno iz 
postopkov javnega naročanja izvzeti sklope hrane, katerih ocenje-
na vrednost ne presega 80 tisoč evrov in hkrati ne presega 20 od-
stotkov skupne vrednosti vseh sklopov javnega naročila. Na podlagi 
te določbe lahko naročnik del naročila odda brez izvedbe postopka 
javnega naročanja, s čimer se omogoča lokalna samooskrba in uve-
ljavitev načela kratkih verig ter vse uvodoma navedene prednosti.
Razpisi se izvajajo na dve leti, praksa pa kaže zelo dobre rezultate. 
Otroci imajo na jedilnikih predvsem mleko in mlečne izdelke, meso, 
razno sadje in zelenjavo, jajca in tudi ekološke izdelke iz lokalne pri-
delave in predelave.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Župan Srečko Ocvirk se vsako leto udeleži zajtrka na eni izmed šol 
ali vrtcev, tokrat v Tržišču. (Foto: Občina Sevnica)

 Sevniški večer glasbe in dobrodelnosti 

Med glasbenimi gosti je bil tudi Vili Resnik, ki sicer prihaja iz Hinjc 
pri Krmelju. Dober namen projekta so podprli številni dobri ljudje. 
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KAPELE - Župnijska cerkev Marije Vnebovzete v Kapelah 
je bila 24. oktobra prizorišče jubilejnega koncerta Moške-
ga pevskega zbora Kapele, ki letos obeležuje 95. obletni-
co delovanja. Koncert so naslovili »Ljubezen pri 95-ih« in 
dokazali, da slednje še kako drži.

Poleg gostiteljev večera, MoPZ Kapele pod vodstvom zborovod-
je Nika Ogorevca, so nastopili še sopranistki Biliana Ivano-
vić in Mihaela Komočar Gorše, obe je na klavirju spremljala 
Špela Troha, ter kitarski virtuoz Marko Ferlan. Kot je ome-
nila povezovalka prireditve Mihaela Slovenc, je MoPZ Kape-
le najstarejši zbor v Posavju. Ustanovitelj in prvi zborovodja 
je bil Anton Radanovič iz Slogonskega. Za njim so se zvrstili: 
Leopold Kolenc, Stane Šuler, Vinko Skubec, Ivan Šuler, Anton 
Pahor, Ivan Pinterič, Vilko Urek, Miha Haler, ki je zbor vodil 
dve desetletji, Komočar Goršetova je bila prva ženska na čelu 
zbora, njeno delo pa od letošnjega leta uspešno nadaljuje prof. 
Ogorevc. Rezultat tega je redno sodelovanje na območnih re-
vijah ter zadnjih nekaj let tudi uvrščanje na regijska tekmova-
nja odraslih pevskih zasedb Posavja, Dolenjske in Bele kraji-
ne ter tudi osvojeno srebrno priznanje z zadnjega tekmovanja 
pred dvema letoma v Šentjerneju. Koordinatorica JSKD OI Bre-
žice Simona Rožman Strnad je nekaterim članom zbora po-
delila tudi Gallusove značke za pet, deset oz. 15 let udejstvo-
vanja v ljubiteljski kulturi, Vlado Hotko in Roman Krošelj 
pa sta prejela častni Gallusovi znački za 30 in več let ukvar-
janja s petjem. Ob jubileju je kapelskim pevcem čestital tudi 
predsednik KD Kapele Ivan Urek. Med drugim je dejal, da bo 
v Kapelah pesem živela večno. Čez pet let bodo kapelski pevci 
praznovali sto let obstoja, godbeniki pa 170 let, zato je izrazil 
željo, da bi izvedli skupen projekt - izdajo novega CD-ja s sku-
pnimi skladbami. Predsednik MoPZ Kapele Nino Bogovič se 
je ob koncu zahvalil vsem nastopajočim, zborovodji in obisko-
valcem. »Tudi po toliko letih še vedno gojimo veliko ljubezen 
do petja in tako bo ostalo še naprej,« je povedal.
 R.�Retelj

BREŽICE – Enajstčlanski moški pevski zbor, ki poje pod ime-
nom Vox Posavci in deluje v okviru istoimenega kulturnega 
društvam, se je 30. oktobra v Viteški dvorani brežiškega gra-
du predstavil s koncertom ob 15-letnici ustanovitve društva. 
Poslušalcem so se predstavili s pretežno slovenskimi ljudski-
mi pesmimi. Pevce je publika najprej spoznala in spremljala kot 
Posavski oktet, ki se je oblikoval 20. aprila leta 2000, vadili so 
dvakrat tedensko ter po dveh mesecih že imeli prvi koncert v 
Krškem in kmalu tudi v Sevnici. Predsednik Samo Stanič se je 
ob tej priložnosti zahvalil »čudovitim damam«, ki so jih ume-
tniško vodile in, kot je dejal, imele z njimi potrpljenje: Mar-
jetki Podgoršek Horžen, Petri Uršič Novaković, Miri Der-
nač Hajtnik, Martini Prevejšek in Zinki Škofca. Po njih se je 
opogumil in jih sprejel umetniški vodja Niko Ogorevc. Vadijo 
vsak četrtek – ubrano petje in uspehi pa so nadgradnja vseh 
minulih petnajstih let. K izvedbi koncerta so povabili svoje bi-
vše člane, med njimi tudi Uroša Brezovška in Sama Hajtni-
ka, ki sta povezovala program z minulimi utrinki pevske sku-
pine. Za premor je kot gost koncerta poskrbel Godalni kvartet 
Glasbene šole Krško, pevcem so sledile čestitke in dobre želje 
predstavnikov nekaterih drugih zborov.
� N.�J.�S.,�foto:�Amir�Tokić�

DOLENJA VAS - Ljudski pevci Ajda, ki delujejo v okviru Kultur-
nega društva Žarek Dolenja vas, so 24. oktobra v domačem več-
namenskem domu pripravili srečanje ljudskih pevcev, ki so ga 
tradicionalno poimenovali »Lepo je res na deželi«. Na doma-
čem odru so se jim pridružili Fantje z Vrhov, Ljudske pevke Kre-
snice in Tamburaška skupina KUD Božo Račič Adlešiči, Vaški 
pevci iz Šentruperta, Trikraljevski zvezdari in citrarka Julija 
Laznik. Zbrane je uvodoma pozdravila predsednica društva 
Mateja Jesenšek in jim zaželela prijetno koncertiranje, pro-
gram pa je povezovala Vesna Kodrič.  M.�H.

BRESTANICA - V prostorih nekdanje poslovalnice banke v 
Brestanici je bila 23. oktobra odprta razstava slik doma-
čega likovnega ustvarjalca Staneta Fabjančiča, ki ga je nje-
gov dolgoletni prijatelj, kipar, grafik in pesnik, sevniški 
ustvarjalec Rudi Stopar poimenoval posavski van Gogh. 

Stane Fabjančič, ki je septembra dopolnil častitljivih 87 let, je 
že desetletja širši kulturni ustvarjalec v kraju, občini in pre-
ko meja, saj je prepotoval in s svojimi likovnimi deli pustil sle-
di kar na petih celinah, veliko njegovih del pa krasi, kot je de-
jala ob tej priložnosti Margareta Marjetič, številne domove, 
saj je svoj čas s portretiranjem ugodil željam večjemu števi-
lu naročnikov, predvsem pa upodobil večje število prijateljev 
in znancev, s katerimi so ga povezovali topli in vzajemno spo-
štljivi medsebojni odnosi in so imeli, tako kot on sam, radi svoj 
kraj in zanj veliko postorili. Fabjančič je prepoznan kot aktiven 
član brestaniške Svobode, za katero je za uprizoritev odrskih 
del izdelal veliko scen in mask, bil je tudi pobudnik in sousta-
novitelj turističnega društva v kraju, kateremu je z ljubezni-
jo in v luči njegove širše prepoznavnosti dal trdne temelje, da 
so to dejavnost prevzeli in jo še vedno uspešno vodijo mlajši 
rodovi. Pa vendar je bilo slikarsko področje, ob tem, da je kot 
fotograf zabeležil in še beleži številne dogodke, vselej njegov 
kompas, ustvarjal je v vseh tehnikah, najljubši mu je bil pastel, 
je povedal sevniški ustvarjalec Rudi Stopar. Poudaril je tudi, 
da sodi Fabjančič - že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je 
bil med pobudniki ustanovitve likovnega društva KLIK v Kr-
škem, leta 1996 soustanovitelj njegovega in še danes delujoče-
ga naslednika - Društva likovnikov Krško OKO, v sedemdesetih 
letih pa tudi ustanovitelj in duhovni vodja na rajhenburškem 
gradu delujoče likovne galerije Samorastnikov - ob bok najve-
čjih posavskih likovnikov.
� B.�Mavsar

KRŠKA VAS - V Kulturnem društvu Ivan Kobal Krška vas so se 
24. oktobra v dvorani domače KS s posebnim kulturnim pro-
gramom spomnili njihovega dolgoletnega mentorja Franca Ba-
škoviča, ki je bil rojen pred stotimi leti na Žejnem. V kulturnem 
programu so sodelovali nekdanji »njegovi« zbori, ki še delujejo: 
MePZ KUD Brežice, MoPZ Sromlje in MoPZ KD Ivan Kobal Krška 
vas, harmonikarji Glasbene šole Brežice in Ljudske pevke Žejno. 
Program je povezoval Marjan Piltaver, ki je bil tudi pobudnik 
spominske prireditve. Slovesnosti so se udeležili tudi Baško-
vičevi trije sinovi ter večina od enajstih živečih sester in bra-
tov z družinami. Po vrnitvi prebivalcev iz pregnanstva je v Kr-
ški vasi v začetku leta 1946 ponovno začelo delovati kulturno 
društvo z imenom KD Ivan Kobal, vodenje pa je prevzel Baško-
vič, takrat že sposoben glasbeni zanesenjak. Pod njegovim vod-
stvom je sledil razcvet kulturne dejavnosti, saj je imelo društvo 
v začetku 50. let prejšnjega stoletja poleg moškega tudi mešani 
mladinski pevski zbor ter igralsko in folklorno skupino. Igral-
ska skupina je pod njegovim mentorstvom odigrala kar nekaj 
lastnih priredb priljubljenih spevoiger, zbor pa je bil eden prvih 
s tega področja, ki je v 60. letih snemal za takratni Radio Lju-
bljana. Baškovič je bil s krškovaškim društvom tesno povezan 
vse do leta 1992. V poznejših letih je bil mentor moškim zborom 
v Brežicah, Sromljah in Krški vasi, pišeškemu oktetu in oktetu 
Kranjci, ženskemu zboru Jutranjka iz Brežic, proti koncu boga-
te kariere pa še moškemu zboru DU Brežice. Umrl je leta 2007. 
V 50. letih prejšnjega stoletja je bil med pobudniki in ustanovi-
telji ter prvimi učitelji glasbene šole v Brežicah.  R.�R./M.�P.

V Kapelah vedno peli z ljubeznijo

Pevci�MoPZ�Kapele�so�svojemu�zborovodji�Niku�Ogorevcu�v�za-
hvalo�podarili�pohodniško�opremo.

Razstava posavskega van Gogha

Staneta�Fabjančiča�je�ob�odprtju�razstave�vrsta�obiskovalcev�
razveselila�s�pozornostmi,�eno�od�teh�mu�je�podarila�doma-
činka,�prav�tako�likovna�ustvarjalka�Jelka�Zidarič.

Spomin na Franca Baškoviča

Zbrano�sorodstvo�Franca�Baškoviča

Oni so Posavci že … 15 let!

Vox�Posavci

»Lepo je res na deželi«

Ljudski�pevci�Ajda�med�nastopom

BLED, POSAVJE - V Knjižni-
ci Blaža Kumerdeja na Bledu 
je 13. novembra pod okriljem 
Javnega sklada Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti 
potekala zaključna prireditev 
V zavetju besede, državno sre-
čanje literatov seniorjev. Na li-
terarnem večeru se je predsta-
vilo osem finalistov, med njimi 
Dragomila Šeško iz Brežic in 
Sevničan Rudi Stopar, ki so bili 
izbrani izmed 140 avtorjev in 
avtoric, sodelujočih na šestih 
regijskih izborih na Muti, Jese-
nicah, Logatcu, Mariboru, Aj-
dovščini in Sevnici. Podeljena 
je bila tudi nagrada za najbolj-
šo samozaložniško knjigo 2014, ki jo je prejel Gregor Božič iz 
Sevnice za roman Ko zacvetijo lilije.  G.�B.

Nagrada Sevničanu Božiču

Gregor� Božič� z� nagrajenim�
romanom

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

Gledališče Koper in SNG Nova Gorica:

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

Režija: Vito Taufer; Avtor glasbe: Iztok Mlakar 
petek, 4.12., ob 19.30 uri

Mini Teater Ljubljana:

SAPRAMIŠKA 2 – 
SAPRAMIŠJA SREČA

igrana predstava, za RUMENI ABONMA in za izven
torek, 8.12, ob 18. 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
Jesen na gradu Rajhenburg:

MATEJA ARNEŽ VOLČANŠEK 
& JANKO VOLČANŠEK

koncert
nedelja, 29. 11., ob 18. uri

TA VESELI DAN KULTURE
četrtek, 3. 12.

10.00 – 18.00 Dan odprtih vrat
18.00 Primož Kozmus – odprtje razstave odličij in kolajn
19.00 Lara Jankovič: Kot jaz – Hommage Edith Piaf 
(brezplačne vstopnice)

VSTOP PROST
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Četrtek, 26. 11.

• ob 15.00 v MT Senovo: izdelava 
adventnega venčka

• ob 16.00 na Glavnem trgu v 
Sevnici: odkritje spominske plo-
šče na stavbi prve narodne čital-
nice ob 150-letnici ustanovitve

• ob 17.00 v knjižnici Senovo: lut-
kovna predstava »Zvezdica Za-
spanka« v izvedbi lutkovne sku-
pine Bukvica

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: »Beseda: iz preteklosti pre-
ko sedanjosti v prihodnost« - 
čitalniški večer ob 150-letnici 
sevniške čitalnice z gostom dr. 
Stanetom Grando in slovesnim 
odprtjem knjigomata

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

• ob 17.30 v MC Sevnica: pre-
davanje Andreja Pešca »Kako 
združiti modrost in znanost?«

• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: 
zaključek projekta Posavci be-
remo skupaj 2015 s Sebastija-
nom Pregljem

• ob 18.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: razstava unikatne kerami-
ke »Unika«

• ob 18.15 v knjižnici v Kostanje-
vici na Krki: Čar zgodbe

• ob 19.00 v romanski dvorani 
na gradu Rajhenburg v Bresta-
nici: ciklus pogovornih večerov 
Europa, quo vadis?, prvi pogo-
vorni večer »Evropa in njen(i) 
drugi«, gost: priznani slovenski 
publicist, kolumnist in družbe-
ni kritik Ervin Hladnik Milharčič

Petek, 27. 11.

• ob 11.00 v enoti VDC v Sevni-
ci: dnevi odprtih vrat - glasbe-
na delavnica Zaplešimo skupaj

• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: 
Berem kužku

• ob 17.00 v MT Senovo: delavni-
ca oblikovanja nakita

• ob 17.00 v MT Raka: okrasimo 
škatle - projekt »Božiček za en 
dan«

• ob 18.00 v avli Šolskega centra 
Krško-Sevnica: zaključek pro-
jekta Posavci beremo skupaj 
2015 s Ferijem Lainščkom

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki: 11. do-
brodelni božično-novoletni se-
jem, glasbena gostja: Alya

• ob 19.00 v TVD Partizan Bo-
štanj: 5. srečanje vokalnih sku-
pin, Oktet Deseti brat, Fantje z 
Razborja, VK Boštanjski prija-
telji

• ob 19.00 v Kulturnem domu Kr-
melj: odprtje samostojne likov-
ne razstave Ines Zgonc

• ob 19.00 v KD Krško: predpre-
miera koncerta »Pihalni orke-
ster Krško v risankah«

• ob 19.00 v MT Podbočje: film-
ski večer

• ob 20.30 v MC Bistrica ob Sotli: 
31. festival LGBT filma - Dečki 
(Jugoslavija, 1976)

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
koncert skupine Lefty Mice

• ob 22.00 v MC Krško: koncert 
skupine Avtomobili

Sobota, 28. 11.
• ob 9.00 v Hiši narave Krško: re-

iki tečaj 2. stopnje (Usuijev sis-
tem naravnega zdravljenja in sa-
mozdravljenja) 

• ob 9.00 v MT Senovo: slikarske 
urice z likovno pedagoginjo Vi-
viano Škrabec

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: otroški živ žav - »bonjo-
ur« obiščimo Francijo

• ob 10.00 v MT Raka: napolni-
mo škatle - projekt »Božiček za 
en dan«

• ob 10.00 v MT Podbočje: izde-
lava adventnih venčkov

• ob 18.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: letni koncert MePZ 
Koprivnica »Jesensko cvetje«, 
gosti večera: MePZ Vinea Kozje

• ob 18.00 v Kulturnem domu na 
Velikem Trnu: koncert ŽePZ Fe-
mina Cantat, gost večera: pisa-
telj Rudi Mlinar

• ob 18.00 v Lončarskem atelje-
ju Bernhard manufaktura v Kr-
škem: prvi del delavnice v okvi-
ru projekta Naravno urbano 
- izdelovanje glinenih (keramič-
nih) osnov za skulpture 

• ob 19.00 v KD Krško: premiera 
koncerta »Pihalni orkester Kr-
ško v risankah« (razprodano)

• ob 19.00 v večnamenski dvora-
ni Brežice: koncert ob petletnici 
Klape Parangal

• ob 19.30 v kulturni dvora-
ni Doma XIV. divizije na Seno-
vem: 22. dobrodelna prireditev 
»Za sodobnejšo šolo« - gledali-
ška predstava »Ikarus« v izved-
bi gledališke skupine Little Ro-
oster Productions

• ob 20.00 v MC Krško: EVS bye 
bye party

• ob 20.30 v MC Bistrica ob Sotli: 
31. festival LGBT filma - Sloven-
ski Hamlet (Jugoslavija – Slove-
nija, 1980)

• ob 21.00 v Pivoteki Bizeljsko: 
Western party z DJ Ban

Nedelja, 29. 11.

• ob 14.00 ob sprehajalni poti 
ob Savi, pri mostu HE Vrhovo: 
otvoritveni dogodek Vencem-
ber 2015 z razstavo adventnih 
venčkov

• ob 15.00 v Domu kulture Bre-
žice: 23. dobrodelni koncert žu-
pnijske Karitas Brežice »Klic do-
brote«

• ob 17.00 v Prosvetnem domu 
Artiče: letni koncert Folklorne 
skupine KUD Oton Župančič Ar-
tiče »Večer ob krušni peči«

• ob 18.00 v okrogli dvorani na 
gradu Rajhenburg v Brestani-
ci: Jesen na gradu Rajhenburg - 
koncert Mateje Arnež Volčanšek 
in Janka Volčanška

• ob 18.00 v dvorani gasilskega 
doma v Cerkljah ob Krki: sreča-
nje z Alešem Primcem (koalicija 
Za otroke gre) na temo »Kaj mi 
pomeni družina?«

Ponedeljek, 30. 11.

• ob 11.00 v prostorih Stare šole 
v Sevnici: odprtje prenovljene 
trgovine Stara šola

• ob 16.00 v večnamenskem 
domu Zabukovje: izdelava ču-
dežnih sladic za pohod »Z luč-
ko na grad«

• ob 17.00 v TVD Partizan v Bo-
štanju: predavanje dr. Maje Ko-
lar o biodinamičnem projektu 
Sekem (Egipt) - oaza v puščavi

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predstavitev monogra-
fije z naslovom Občina Sevnica

Torek, 1. 12.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sev-
nica: predavanje dr. Ane Krajnc 
»Spoznaj sebe in druge«

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

• ob 17.00 pred Vrtcem Mavrica 
Brežice: tradicionalni pohod z 
lučkami, ob 18.00 na dvorišču 
gradu Brežice: prižig lučk

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: otroška predstava 
»Zimska pravljica«

• ob 17.30 v avli MC Brežice: 
otvoritev razstave Anite Pajtler 
in predavanje Davida Pintarja

• ob 19.30 v kavarni Rosca v Bre-
žicah: odprtje slikarske razstave 
Andreja Pinteriča »dONE«

Sreda, 2. 12.

• ob 18.00 v Dvorani v parku in 
Valvasorjevi knjižnici Krško: 
slavnostna prireditev ob 50-le-
tnici Valvasorjeve knjižnice Kr-
ško »Od Biblije do Biblosa« 

• ob 18.00 na gradu Sevnica: Ra-
dogost večer - gostja: slikarka 
Tatjana Dvornik

• ob 18.00 v MC Krško: brezplač-
no predavanje o zdravljenju s hi-
perbarično komoro

Četrtek, 3. 12.

• od 10.00 dalje na gradu Raj-
henburg v Brestanici: Ta ve-
seli dan kulture - od 10.00 do 
18.00: dan odprtih vrat; ob 
18.00: odprtje razstave odličij 
in kolajn Primoža Kozmusa; ob 
19.00: Lara Jankovič: Kot jaz – 
Hommage Edith Piaf (brezplač-
ne vstopnice)

• ob 15.00 v MT Senovo: naredi-
mo snežaka

• ob 16.00 v MC Sevnica: izdelo-
vanje adventnih venčkov in na-
miznih aranžmajev

• ob 17.30 v MC Sevnica: preda-
vanje Kristijana Kolege iz Za-
greba »Vedska formula za mir«, 
vstop prost

• ob 18.00 v dvorani A Občine 
Krško: predavanje Melani Ko-
vač »Čudoviti svet eteričnih olj 
in varna uporaba«, vstop prost 

• ob 18.00 v galeriji Posavskega 
muzeja Brežice: Ta veseli dan 
kulture - odprtje etnološke ob-
časne razstave »Od svinje do vo-
tivnega prašička, od rečnih poti 
do testenega ptička«; ta dan bo 
prost vstop v muzej

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: Ta veseli dan sevniške 
kulture

• ob 19.00 v MC Krško: potopi-
sno predavanje z ultra gorskim 
maratoncem Andrejem Martin-
čičem »Na eks po slovenski pla-
ninski poti«

• ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: 
literarni večer »V meni prebi-
va …«

Petek, 4. 12.

• ob 10.00 na Ljudski univer-
zi Krško: začetek brezplačnega 
študijskega krožka »Slovenski 
folklorni plesi«

• ob 17.00 z Glavnega trga v Sev-
nici: pohod »Z lučko na grad«

• od 17.00 dalje pred gasilskim 
domom v Cerkljah ob Krki: do-
brodelna glasbena prireditev z 

bazarjem učencev OŠ Cerklje ob 
Krki in otrok Vrtca Pikapolonica 
Cerklje ob Krki

• ob 17.00 v MT Senovo: izdelo-
vanje cofkov in cofkastih reči

• ob 17.00 v MT Raka: napolni-
mo škatle - projekt »Božiček za 
en dan«

• ob 18.00 v Zatonu v Krškem: 
prižig lučk, otvoritev drsališča 
in ognjemet (ob 20.00)

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica: Jesen v Kostanje-
vici - razstava ročnih del in pla-
katov

• ob 19.30 v KD Krško: komedi-
ja »Pašjon«, za zeleni in modri 
abonma ter za izven

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
koncert skupine Grizl

Sobota, 5. 12.

• od 8.00 do 12.00 na tržnici 
Brežice: Miklavžev sejem (več 
na str. 16)

• od 8.00 do 12.00 na tržnici na 
Vidmu: Miklavžev rokodelski 
sejem

• od 8.00 do 12.00 na sejem-
skem prostoru za HTC-jem in 
na Kmečki tržnici v Sevnici: pra-
znična tržnica 

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: otroški živ žav

• ob 9.00 v MT Senovo: Miklavže-
va kuharska delavnica

• ob 10.00 v MT Raka: pečenje 
pletenic z DU Raka

• ob 10.00 v MT Podbočje: izdela-
va novoletnih okraskov

• ob 11.30 v Svetu energije v Vr-
bini: sobotna delavnica (vodeni 
ogledi ob 10.00 in 14.00)

• od 14.00 do 16.00 v MC Krško: 
Fine art for everyone - Slikanje 
z akrilnimi barvami na platno 

• ob 19.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: kla-
virski koncert pianistke Mitre 
Kotte

• ob 19.00 v dvorani MC Brežice: 
stand up večer Tadeja Toša

• ob 21.00 v MC Krško: metal 
koncert

Nedelja, 6. 12.

• ob 17.00 v KD Krško: 18. dobro-
delni Miklavžev koncert, nasto-
pa Big band Krško s solisti

Ponedeljek, 7. 12.

• ob 17.00 v Lončarskem ateljeju 
Bernhard v Mencingerjevi hiši 
Krško: šola lončarstva za otroke

• ob 19.30 v KD Krško: gledali-
ška predstava »Ikarus« v izved-
bi gledališke skupine Little Ro-
oster Productions

Torek, 8. 12.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sev-
nica: predavanje Daria Korteza 
»Divja hrana okoli nas«

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

• od 15.00 do 17.00 v Mestni 
hiši Brežice: brezplačna delav-
nica ročnih del

• od 16.00 do 18.00 v Posa-
vskem muzeju Brežice: Tržnica 
z namenom - praznično kraše-
nje grajskega dvorišča

• ob 16.00 v MC Sevnica: izdelo-
vanje novoletnih voščilnic

• ob 18.00 v KD Krško: igrana 

kam v posavju

Lani, nekako v tem času, sem si v privlačni trgovi-
nici kupila leseno sovico. Pobarvana oziroma posli-
kana je v oranžni, rumeni, smetanovi in zeleni bar-
vi, krasijo jo še trakci in na trakcih kroglice v enakih 
tonih. Ima tudi lepo rjavo perutničko in črne piki-
ce za očke. Obesila sem jo na vhodna vrata. Kadar 
je vremenski mir, je tiha. A modra. Ko udarjajo ve-
trovi, jo ti obračajo in ona trka na vrata in na ste-
klo pod seboj. In je spet modra. Enkrat, takrat čisto 
v začetku njenega novega domovanja, sem ujela bra-
tov smeh in glasno ugibanje: »Kaj si je pa sedaj spet 
umislila?« Sovica simbolizira modrost. Ne znam pre-
šteti, kolikokrat me je že opomnila na vrsto življenj-
skih modrosti.

Medtem je zdrsnilo mimo celo leto. Z reaktivno hitro-
stjo tudi ljubo dolgo vroče poletje. In močno različ-
ne trave pred hišo, kjer si je v samoraslih janeževih 
stebelcih poiskal ugodno in varno senco moj mačji 
kralj. Kadar sem, vsakodnevno večkrat, s cvilečo za-
voro na kolesu privihrala domov, me je iz trav poz-
dravil »mev«. Mi dal vedeti, kje je in me hkrati spo-
mnil, da sem mu nalila v figurico laboda svežo vodo. 
V razkošno obarvani jeseni sem sončila dušo na gr-
mičku s porumenelimi listi, v svojem polnem raz-
cvetu je grmiček nudil neštete rumene cvetove, poru-
meneli listi pa so se v jeseni kosali z žarki sonca na 
pariško modrem nebu. Danes na ostanke porumene-
lih lističev capljajo prve snežinke.

Jesensko rumeno zlato, škrlatno vzdušje so rezale po-
licijske, gasilske, vojaške in sirene prve pomoči. V ko-
lone ljudi, ki iščejo in si želijo boljšega življenja. Je 
tako bogokletno želeti boljše življenje? Je tako bogo-
kletno želeti življenje drug z drugim? Vprašanje sve-
tovnim politikom, arhitektom, ki so gradili in zgra-
dili kaos in že kar kataklizmo. In domačim, ki tolčejo 
z nemodrimi besedami, ki se niti ne potrudijo, da bi 
zravnali hrbtenico?! 

Vrnem se v kolono ljudi, ki jim utrujenim popusti-
jo živci in jim je modrost »špansko selo«. Pred obli-
čjem imam sliko mladega moškega, prebežnika, ki 
je z drugimi droban sedel v avtobusu za deportaci-
jo nekam, kdo ve kam. Čutila sem, da mu moram 
pomahati, nekako plaho mi je vrnil mahajoči poz-
drav, temne oči so me toplo, rosno, hvaležno gledale. 
Pred očmi imam dve mladi ženski, ki se imata radi, 
v družbo pa sta vnašali prijaznost, toploto, prešer-
nost, srčnost, odprtost, česar med »normalnimi« (?) 
niti ne doživiš več. Naj ju tudi sama linčam na ne-
kem referendumu in ju postavim pred ali za tehnič-
no oviro, ki je bodeča žica z britvicami? Ne, človečno-
sti si ne dam ubiti. Četudi je pariško modra izgubila 
svoj modri barvni sijaj. 

Bil je čas, ko sem najdražjim z dušo kupovala drob-
narije za veselje in za drobec več lepote v praznične 
dni. In je bil čas, ko so za stekli oken gorele svetle luči, 
kjer so me čakala dobra srca in pogledi toplih oči. 
Spomini, natopljeni z veliko bolečine. Sedaj me, veli-
kokrat čutim tako, ne čaka nihče več. Razen »mava«. 
Ki spi v Tomaževem kovčku, pripravljenem, da spet 
odide v svet. In spet naplavi boleča praznina.

Kakor koli sem povedala danes, si mislim: sto ljudi 
- sto čudes. Z mano vred. A jaz imam sovico, ki me 
opominja in spominja na modrosti. Ki so lahko potr-
pežljivost, sprejemanje, razmišljanje, razumevanje 
… Morda, morda ob prazničnih obhodih naletimo ne-
kje na stojnicah na medeno čokoladno cimetovo so-
vico. Še ena več ne bo preveč! Četudi se stopi v ustih, 
da le pride do srca …    

Sovica.

predstava »Sapramiška 2 - Sa-
pramišja sreča«, za rumeni abo-
nma in za izven

• ob 18.00 v knjižnici Senovo: 
predstavitev knjige Ivana Na-
voja »Stopiti v lastne hlače« in 
pogovor z avtorjem 

• ob 18.00 v Lončarskem ate-
ljeju Bernhard v Mencingerje-
vi hiši Krško: šola lončarstva za 
odrasle

Sreda, 9. 12.

• od 16.00 dalje v športni dvo-
rani Brežice: aktivnosti v sklo-
pu Projekta »Športna srečanja 
preko meja« na temo »Špor-
tna dejavnost starejših in inva-
lidnih oseb«

• ob 17.00 s parkirišča nad ben-
cinsko črpalko na Čatežu ob 
Savi: nočni pohod na Šentvid

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna
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na muhi ...

Včasih�sta�skupaj�gulila�šolske�klopi�v�sevniški�srednji�šoli,�da-
nes�sta�oba�uspešna�vsak�na�svojem�področju.�Nataša�Pinoza,�
nekdanja�Miss�Universe,�se�odlično�znajde�v�manekenskih�vo-
dah�in�kot�fotomodel,�Dejan�Kocjan�pa�je�odličen�frizer,�ki�se�
kot�učitelj�praktičnega�pouka�vrača�v�šolo.�(S.�R.)

KRŠKO - Na Martinovem sejmu, ki je potekal prvo novembr-
sko soboto na videmski tržnici, se je med ostalimi ponudniki z 
okusno odprto kuhno ali prehransko tržnico predstavila tudi 
Gostilna Šempeter iz Bistrice ob Sotli oziroma pred nedavnim 
v Krškem ali bolje rečeno na meji z Leskovcem pri Krškem od-
prta Gostilna Kunst. Nosilec dejavnosti, prekaljeni gostilničar 
Srečko Kunst (desno, na fotografiji z vodjo kuhinje v krški go-
stilni, Račanom Damjanom Božičem, ki je postal širši Slove-
niji poznan po sodelovanju v resničnostni oddaji Gostilna išče 
šefa v sezoni 2014), je vodenje nove gostilne zaupal sinu Nejcu, 
a se pogosto tudi sam mudi v Krškem, saj ima tudi tu mnogo po-
slovnih in prijateljskih znanstev, opazimo pa ga lahko tudi na 
mnogih drugih dogodkih, denimo nogometnih tekmah, kjer za-
vzeto bodri krške prvoligaše. Četudi velikega pompa Kunstovi 
ob otvoritvi nove gostilne, ki so jo uredili v objektu nekdanje-
ga hotela Pacific, niso zganjali, pa je bila več kot vidna njihova 
zavzetost pri urejanju objekta, ki se nahaja na začetku Ulice 
mladinskih delovnih brigad, krajše MDB, ki so jo pred deset-
letji, ko so se tam začeli umeščati z dejavnostmi krški obrtni-
ki, domačini poimenovali kar »obrtniška« ali »ulica revežev«. 
Pa nazaj h Kunstovim na začetek MDB: v prvi vrsti je slišati 
vrsto pohval zaradi takojšnje zamenjave fasade objekta, saj je 
prejšnjo rdeče-vijolično barvo zamenjala neprimerno bolj pri-
jazna bež fasada, razširili so zunanjo teraso, v teh dneh pa za-
ključujejo tudi z urejanjem neurejenih parkirnih površin. In če 
so v domačem kraju in daleč naokoli znani po okusno pripra-
vljenih slastnih kopunih, ne nazadnje so eden od nosilec nazi-
va in blagovne znamke Gostilna Slovenija, bodo specialitete v 
krškem gostišču zastavili na tukajšnji posebnosti - krškopolj-
skem prašiču.  B.�M.�  

Gostilna Kunst tudi v Krškem

Pripravite se
na brezskrbno zimo.

Renault priporoča tpv-avto.si

Izkoristite edinstveno ponudbo

SAVA ESKIMO S3 175/65R14 82T za samo 39,34 €
RENAULT STORITEV. Vozite dalje. Uživajte dalje.
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NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 17
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.00 DO 19.00, SOBOTA OD 7.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 07
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.00 DO 16.00, SOBOTA OD 7.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

Na�slovesnosti�ob�70-letnici�Gimnazije�Brežice�sta�kot�poseb-
na�gosta�sodelovala�tudi�evropski�poslanec�Franc�Bogovič�in�
nekdanja�ravnateljica�Stanislava�Molan,�ki�sta�obiskovalcem�
zaupala�marsikatero�zanimivost�in�tudi�kakšno�anekdoto�iz�
gimnazijskih�časov.�Svoja�gimnazijska�doživetja�je�predsta-
vil�tudi�vsestranski�dijak�brežiške�gimnazije�Lovro�Pečnik,�ki�
je�dejal,�da�če�bi�bil�šolski�minister,�bi�najprej�poskrbel�za�to,�
da�bi�imeli�v�vsaki�učilnici�kav-
ni�avtomat,�za�kar�so�mu�ostali�
dijaki�namenili�bučen�aplavz.�
(R.�R.)��

Na�dobrodelnem�dogodku�v�Centru�Sonček� sta� se� srečala�
znanca�iz�mladosti�Boris�Moškon,�ki�je�bil�na�dogodku�v�vlo-
gi�snemalca,�in�Alenka�Mirt,�nekdaj�novinarka�Pop�TV,�danes�
pa�direktorica�PR�podjetja�Adrema,�ki�je�organiziralo�dogo-
dek.�Poznata�se�še�iz�časov,�ko�je�Boris�igral�in�pel�v�skupini�
Orkan,�Alenka�pa�je�bila�s�svojo�družbo�pogosto�na�njihovih�
nastopih.�Morda�ga�je�poskušala�nagovoriti,�da�bi�ponovno�
združil�člane�skupine�za�kakšen�nastop�…�(P.�P.)KRŠKO - Martinovo je v vseh vinorodnih okoliših pomemben pra-

znik. Po zaključku del v vinogradih in na poljih je čas za druženje 
in pokušino vina. Družbi Kostak in Kmečka zadruga Krško že vr-
sto let ob tem prazniku ohranjata tradicijo s srečanji poslovnih 
partnerjev ob martinovem, ki pa imajo tudi dobrodelni značaj, 
saj je bil sveti Martin znan po svojih dobrih dejanjih. Prejšnja leta 
so bila zbrana sredstva za otroke na Madagaskarju, za mamograf 
v Bolnišnici Brežice in za poplave v Kostanjevici. Letos sta druž-
bi Kostak in Kmečka zadruga Krško Lions Klubu Krško ob 20-le-
tnici delovanja prispevali donacijo v višini 1000 EUR. Namenje-
na je Zali in Dani za zdravljenje cerebralne paralize.    

Poleg gostiteljev in župana je prisotne z izbranimi besedami o 
vinu in pomenu ohranjanja tradicije nagovoril videmski župnik 
Mitja Markovič ter blagoslovil vino. Kot je povedal Janez Živič, 
direktor KZ Krško in ambasador cvička, je letošnji vinski letnik 
izjemen, saj so pridelali približno 1,5 milijona litrov vina. Kul-
turni program je povezovala Oriana Girotto, posebni gost leto-
šnjega srečanja pa je bil Andrej Šifrer. Cviček je njegova najljub-
ša pijača, spremlja ga tudi na vseh koncertih. Njegova pesem Za 
prijatelje je v znameniti krški kleti prav posebej zazvenela. »Da 
bi se naslednje leto zopet srečali v takšnem prijateljskem vzduš-
ju in drug drugemu zaželeli vse dobro« je ob zaključku srečanja 
poudaril Miljenko Muha, predsednik družbe Kostak. 

Martinovo je čas za prijatelje 
in dobrodelnost   

Organizatorja�srečanja,�direktor�KZ�Krško�Janez�Živič�in�pred-
sednik�uprave�družbe�Kostak�d.d.�Miljenko�Muha,�sta�nazdra-
vila�novemu�vinu.�(Foto:�Robert�Sajovec)�

Prvo�soboto�v�oktobru�se�je�v�Domu�kulture�Radeče�odvijal�zelo�dobro�obiskan�koncert�uči-
teljic�in�učiteljev�GŠ�Laško-Radeče,�ki�so�ga�posvetili�65-letnici�delovanja�glasbenega�šolstva�
v�Radečah�in�svetovnemu�dnevu�učiteljev.��Nastopilo�je�22�odličnih�glasbenic�in�glasbenikov,�
ki�so�se�predstavili�kot�solisti�in�v�različnih�komornih�zasedbah,�prijeten�glasbeni�večer�pa�je�
zaključila�ženska�vokalna�skupina,�ki�so�jo�sestavljale�učiteljice.�Med�občinstvom�v�dvorani,�
kjer�je�bilo�veliko�učenk�in�učencev,�je�bila�tudi�nekdanja�ravnateljica�omenjene�glasbene�šo-
le�Jadrenka�Štovičej,�ki�se�je�po�zaključenem�koncertu�odzvala�povabilu�po�skupinskem�foto-
grafiranju�in�sedla�med�svoje�nekdanje�kolegice�in�kolege.�(S.�R.,�foto:�I.�G.)�

Dr.� Barbara� Smolej� -� Fritz�
se�je�v�vlogi�ravnateljice�kr-
ške�OŠ�dr.�Mihajla�Rostohar-
ja�javnosti�prvič�predstavila�
na�nedavni�šolski�prireditvi�
Likof.�Pred�tem�je�poučevala�
violino�na�Glasbeni� šoli�Kr-
ško,�na�kateri�si� je�prizade-
vala,�da�so�že�leta�2007�med�
prvimi�in�kot�ena�redkih�šol�
v�Sloveniji�pričeli�s�poučeva-
njem�otrok�s�posebnimi�po-
trebami,�v�letu�2013�pa�tudi�
uradno�odprli�oddelek�za�iz-
obraževanje�otrok�s�posebni-
mi�potrebami.�(B.�M.)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile: 

• Aleksandra Mucak, 
Brestanica - dečka,

• Špela Koprivc, Glogov 
Brod - dečka,

• Silvestra Kotar, Malkovec 
– dečka,

• Andreja Tomažin, Površje 
– dečka,

• Katja Sevnik, Jereslavec - 
dečka,

• Mateja Unetič, Malence – 
dečka,

• Petra Omerzu, Senovo – 
deklico,

• Barbara Ocvirk, Sevnica - 
dečka,

• Jasmina Zalokar, Krško - 
dečka,

• Nina Šepetavc Voglar, 
Brežice - dečka,

• Vanja Blatnik, Studenec – 
dečka,

rojstva • Barbara Duhanič, Gazice 
- dečka,

• Ana Marija Turk, Brod v 
Podbočju - deklico,

• Tjaša Tadeja Auser, 
Cerklje ob Krki - deklico,

• Ajda Krhin, Kostanjevica 
na Krki – deklico,

• Marija Baznik, Veliko 
Mraševo – deklico,

• Janja Podgoršek, Dednja 
vas - dečka,

• Katarina Cvetkovič, Sela 
pri Dobovi - deklico,

• Metka Štemberger, 
Kostanjevica na Krki – 
deklico,

• Danijela Zdravković, 
Senovo – deklico,

• Jasmina Bohorč, Dobrova 
- dečka,

• Katarina Kopar, Senovo - 
deklico,

• Vesna Kržan, Brežice - 
dečka,

• Meha Shyhrete, Krško - 
deklico.

ČESTITAMO!

Ko so drugi sanjali vojno, je on sanjal nebo...

...a vojna je prišla in požrla nebo.

Koprodukcija
Projekt podprt s strani
Občine Krško in MC Krško Little Rooster Productions, 2015

Martin Valič, Goran Miljanović, Barbra Petarka / Iris Jeler, 
Sandi Lopatec,  Maja Pinterič / Kaja Grozina, Jure Zupan / 

Miha Golob, Tilen Abram
David Radej, Ria Sanda, Mateja Gačnik, Klemen Štih, 

Benjamin Abram, Simona Levičar, Katja Martinčič, Primož 
Pavšič, Radica Šoln, Ignac Bakše

7. december 2015 ob 19.30

Scenarij in režija: Rok Sanda

Kulturni dom Krško

 

OBZORNIKOVA 
NAGRADNA IGRA

Odgovor in svoje podatke (ime, priimek, naslov in telefonsko 
številko) pošljite najkasneje do srede, 2. decembra, 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.

Odgovorite na nagradno vprašanje:
Podarili bomo 10 vstopnic!

Nagrajenci nagradne igre iz Posavskega obzornika št. 
23/2015 EROIKA so:

Koliko let izhaja Posavski obzornik 
v časopisni obliki?

a) 10 let b) 5 let c) 2 leti

DEŽELAK DRAGO, Sevnica
ČUK BRANE, Kostanjevica na Krki
ZORKO VLADIMIRA, Leskovec pri Krškem
ROŽMAN DAMJAN, Artiče
MOTORE LIDIJA, Krško

RESNIK HELENA, Brestanica
KRAJNC MOJCA, Brestanica
PRESKAR TANJA, Pišece
JAZBEC SLAVICA, Zabukovje
BOGOVIČ TAMARA, Krško

Ko so drugi sanjali vojno, je on sanjal nebo...

...a vojna je prišla in požrla nebo.

Koprodukcija
Projekt podprt s strani
Občine Krško in MC Krško Little Rooster Productions, 2015

Martin Valič, Goran Miljanović, Barbra Petarka / Iris Jeler, 
Sandi Lopatec,  Maja Pinterič / Kaja Grozina, Jure Zupan / 

Miha Golob, Tilen Abram
David Radej, Ria Sanda, Mateja Gačnik, Klemen Štih, 

Benjamin Abram, Simona Levičar, Katja Martinčič, Primož 
Pavšič, Radica Šoln, Ignac Bakše

7. december 2015 ob 19.30
Scenarij in režija: Rok Sanda

Kulturni dom Krško

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 17. oktobra je častitljivi jubilej, 90 let, 
praznovala Hermina Zupančič iz Leskovca pri Krškem. Jubilant-
ka, ki je še vedno bistrega uma in trdne volje, se je rodila leta 1925 
na Srednjem Pijavškem v občini Krško kot druga najstarejša iz-
med štirih otrok. Po osnovni šoli je šolanje nadaljevala v meščan-
ski šoli v Krškem, a ga je kmalu morala prekiniti zaradi druge 
svetovne vojne in oditi v Nemčijo, kamor je bila izseljena celotna 
družina. Po štirih letih so se vrnili v Slovenijo v zapuščene domo-
ve, kjer so morali na novo zgraditi in obnoviti svoje domove ter 
posestva. Po tem se je kmalu zaposlila na krajevnem odboru, nato 
pa na banki, kjer je dočakala upokojitev. Tam je spoznala tudi svo-
jega moža Vinka, s katerim sta si ustvarila dom v Leskovcu pri Kr-
škem. V družini sta se jima rodila sin in hčerka, poleg tega pa ima 
še veliko vnukov. Vedno zelo rada vidi, da se sin in vnuki vrnejo 
na svoj rodni dom, se vsi skupaj zberejo za domačo mizo ter sku-
paj kramljajo o starih in novih časih. Praznovanje visokega jubi-
leja so ji domači pripravili v gostilni Pečnik na Guntah, za glasbo 
pa so poskrbeli Fantje izpod Lisce. Slavljenki so voščili tudi pred-
stavniki Društva izgnancev Krško, ki so jo obiskali na domu. Njen 
naslednji cilj je, da se ob 100–letnici zopet zberejo vsi domači in 
sorodniki ter da dočaka svoje prve pravnuke. �K.�Z.

BREGE - 22. oktobra je svoj 90. rojstni dan praznovala Vera Ju-
rečič z Breg, čestitkam pa so se nekaj dni kasneje pridružili tudi 
podžupanja občine Krško Ana Somrak ter predstavniki Društva 
izgnancev Slovenije KO Leskovec pri Krškem Franc Žičkar, in 
Anica Baznik in Marija Marolt. Vera Jurečič se je rodila 22. ok-
tobra 1925 na Bregah kot najstarejša zmed šestih otrok družine 
Škrabec. Ko ji je bilo 16 let, je bila družina izgnana v Nemčijo in 
se po koncu druge svetovne vojne srečno vrnila na dom, kjer je 
kmalu iz prijateljstva zrasla ljubezen do soseda Antona. Kmalu sta 
se poročila in se preselila v Trbovlje, kjer je mož našel prvo zapo-
slitev v tovarni pohištva. Leta 1954 se je rodila hči, pet let kasne-
je še sin. Po 30 letih življenja v Trbovljah se je družina preselila 
nazaj na Brege, kjer Vera, babica šestih vnukov in prababica ene-
ga pravnuka, živahna in polna moči še vedno pridno gospodinji, 
dela na vrtu in skrbi za rože.  Vir:�Občina�Krško

90 let Vere Jurečič

Slavljenka�(v�sredini)�z�obiskovalci

90 let Hermine Zupančič

Slavljenka�v�krogu�domačih

SENOVO - V Društvu upokojencev Senovo so v septembru in 
oktobru obiskali članice, ki so dopolnile častitljive življenjske 
jubileje. Tako so z obiskom na domu, čestitkami in darili na-
menili pozornost jubilantkam, ki so dopolnile 90 let, in sicer 
Rozaliji Resnik z Malega Kamna, Mariji Gošek s Porebra pri 
Dovškem, Ljudmili Šoln z Brezja pri Dovškem in Jožefi Belinc 
s Stranja pod Bohorjem, ob tem pa niso pozabili tudi na sokra-
janke, ki na jesen življenja prebivajo v domovih starejših ob-
čanov. Tako so v Krškem domu obiskali ob 90. rojstnem dne-
vu Terezijo Radej Kavčič, Stanislavo Fabjan ob njenem 92. 
rojstnem dnevu in Marijo Majcen, ki je praznovala 97. rojstni 
dan, v Trubarjevem domu na Loki pri Zidanem Mostu pa 95-le-
tno slavljenko Terezijo Zelič.� B.�M.,�foto:�Marija�Krušič

RADEČE - Na Občini Radeče sta 31. oktobra, ob prisotno-
sti župana občine Radeče Tomaža Režuna, tajnice Marin-
ke Titovšek, sorodnikov ter MoPZ Papirničar iz Jagnjenice, 
sklenila zlato poroko – 50 let skupnega življenja zakonca 
Lilijana Elizabeta in Ludvik Sotlar. 

Gospa Lilijana se je rodila 29. oktobra 1945 v Mariboru, torej 
je dva dni prej praznovala 70. rojstni dan. V Mariboru je sku-
paj s starejšo sestro Zmago-Lindi, mamo Ano Šarler in oče-
tom Hinkom Šarlerjem preživela prvih pet let življenja. Leta 
1950 so se preselili v Zidani Most. Tam je obiskovala prve štiri 
razrede osnovne šole, v višje razrede osemletke in nato v gi-
mnazijo pa se je vozila v Celje. Šolanje je nadaljevala na Peda-
goški akademiji v Ljubljani in po pridobljeni diplomi postala 
predmetna učiteljica slovenskega jezika ter višja knjižničar-
ka. Študirala je ob delu in poučevala na Osnovni šoli Marjana 
Nemca Radeče, kjer je bila zaposlena od leta 1967, vse do in-
validske upokojitve leta 1995. V Radeče se je preselila 25. 9. 
1965 oz. na poročni dan. V Radečah sta si z možem Ludvikom 
zgradila dom, v katerem sta zrasli in ju osrečevali hčeri Neli 
in Alja, njunemu bratcu Tomažu pa je bolezen že kmalu pre-
trgala nit življenja.
Gospod Ludvik se je rodil 3. julija 1941 v Radečah, v stari vr-
tnarski družini Sotlarjev, očetu Ludviku in mami Štefaniji, roj. 
Kovačič. V osnovno šolo je hodil od leta 1947 do 1955, nato pa 
se dalje šolal v Litostroju v Ljubljani, kjer je pridobil poklic 
rezkalca kovin. Takoj nato se je vpisal v srednjo tehniško šolo 
in nato šolanje nadaljeval na fakulteti v Mariboru, kjer je leta 
1976 pridobil naziv strojnega inženirja. Šolal se je ob delu v 
Papirnici Radeče, kjer je delal na mnogih področjih, leta 2000 
pa je postal generalni direktor Radeče papirja, vse do upoko-
jitve leta 2001. V času od 1998 do 2002 je bil izvoljen tudi za 
župana občine Radeče.
Gospe Lilijani in gospodu Ludviku zadnjih 21 let življenje lepša-
ta in jima ga pestrita njuni ljubici Veronika in Barbara, ob ka-
terih sta spoznala, kako lepo je biti babica in dedek. Hčeri Neli 
in Alja pa že kar precej časa živita svoje samostojno življenje.    
Ob obnovitvi zakonske zveze sta prejela Zlatnik Občine Rade-
če, zlatoporočno listino in šopek, darilo Društva upokojencev 
Radeče, čestitke vseh prisotnih, pevci pa so jima s pesmijo po-
lepšali že tako svečan dan. 
� Vir:�Občina�Radeče

Zlata poroka zakoncev Sotlar

S�slovesnosti�ob�poročnem�jubileju

Osem senovskih jubilantk

Jožefa�Belinc�(druga�z�desne)�v�družbi�sina,�predsednika�sve-
ta�KS�Senovo�Vlada�Grahovca�ter�predstavnic�DU�in�RK�Senovo

BIZELJSKO - 17. novembra je Oto Gabron, upokojeni hišnik 
Osnovne šole Bizeljsko, v krogu svojih domačih praznoval 90 
let. Na domu so mu čestitali: upokojeni ravnatelj OŠ Bizeljsko 
Rok Kržan, učenci OŠ Bizeljsko z mentorjem Vilkom Urekom 
in hišnikom Slavkom Mihelinom v imenu celotnega kolektiva 
OŠ, predsednik sveta KS Bizeljsko Franc Kelher  in predsednica 
KO RK Bizeljsko Mira Rajterič. V kulturnem programu je z učen-
ci zapel tudi slavljenec.  Vir:�OŠ�Bizeljsko

90 let bizeljskega hišnika

Slavljenec�s�soprogo�in�obiskovalci



Posavski obzornik - leto XIX, številka 24, četrtek, 26. 11. 201524 PROSTI ČAS

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Vanji Kopušar, Rožna ulica 3, 

3311 Šempeter v Savinjski dolini. Čestitamo. Lestvica je na 
sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na inter-

netni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. JURČKI - Srčne rane
 2. (1.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD - Domov
 3. (7.) Ans. ŽARGON - Kdor jo rad ima 
 4. (2.) Ans. MLADIKA - Punčka za igrice
 5. (3.) Ans. BITENC - Najine poti
 6. (10.) Ans. PETKA - Življenje je popotnik
 7. (5.) Ans. VESELI DOLENJCI - Neskončni večeri s teboj
 8. (6.) Ans. SVETLIN - Ti si kriva, deklica
 9. (8.) Ans. PETRA FINKA - Ni veselice brez Golice
 10. (-.) Ans. MLADI UPI - Ta noč bo najina

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Pogum - Pojem ti z zaprtimi očmi

 
Kupon št. 286

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, 28. november, ob 17. uri

1. in 2. nagrada:  Kosilo iz tedenske ponudbe po izbiri
3. in 4. nagrada:  Dve Splavarjevi sladici po izbiri

Geslo križanke pošljite do četrtka, 3. decembra, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

SPLAVAR BREŽICE d.o.o. 
CESTA PRVIH BORCEV 40A, 8250 BREŽICE

Geslo 22/2015 številke: 

XADO - BV MAZIVA
Nagrade, ki jih podarja BV MAZIVA, prejmejo:

1.nagrada:  XADO Atomex metal conditioner TUNING 
 225 ml; Vlado Busar, Krško
2.nagrada:  XADO Atomic metal conditioner NEW CAR  
 225 ml; Veronika Pintarič, Cundrovec
3.nagrada:  XADO Atomex metal conditioner 1 STAGE 
 27 ml; Rok Špan, Dolenja vas

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

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

 

Posavci za las zgrešili finale šova Slovenija ima talent, 
slovenski glasbeniki stopili skupaj v pomoč kolegu. 
Tokrat preberite:

Za nami so že štiri polfinalne oddaje šova Slovenija ima ta-
lent. Tam so se predstavili tudi simpatični glasbeniki iz OŠ 
Leskovec, ki slišijo na ime Ritem vodovodarji (na fotogra-
fiji). Saj veste, njihov talent je ustvarjanje zanimive glasbe 
z nenavadnimi glasbili, število članov od njihovega začetka 

pa se je povečalo že na 11. Zaradi vse večje prepoznavno-
sti raste tudi število njihovih nastopov. Tokratna polfinal-
na točka je bila 'havajsko' obarvana, vsi prisotni v dvorani 
pa so zaplavali v počitniško vzdušje. »To je bil nastop na 
jedrski pogon,« je bil ob ocenjevanju nastopa duhovit ži-
rant Branko Čakarmiš. Gledalci so nato največ glasov na-
menili pevki Jerici Steklasa, ki se je uvrstila naravnost v 
finale, žirantje pa so odločali še med skupino Ritem vodo-
vodarji in Sabino Veber, a so njihovi glasovi poskrbeli za 
izenačenje obeh. Rezultat je razkrila šele kuverta, v kateri 
je bilo napisano, koliko glasov gledalcev sta prejela polfi-
nalista. Mesto v finalu je pripadlo pevki Sabini.

V zadnji polfinalni oddaji pa se je predstavila tudi vokal-
na skupina Jazzva, katere članica je tudi posavska pevka 
Anja Hrastovšek. Skupina, ki smo jo v pretekli rubriki že 
predstavili, je v polfinalni nastop vključila tudi malce ko-
reografije in veliko izjemnih vokalov. Žirija in občinstvo sta 
bila navdušena. »Točka je bila popolna, dobro pojete, vr-
hunska priredba,« ni skoparila z lepimi besedami drugače 
stroga žirantka Marjetka Vovk. Kakor koli že, tudi Jazzvi 
se je uspelo uvrstiti med trojico kandidatov za veliki fina-
le, a žal jim žirija ni bila naklonjena. Kljub izpadu pa vse-
eno iskrene čestitke talentom iz Posavja, saj so, sodeč po 
zapisih na družabnih omrežjih, več kot navdušili Slovenijo!

Slovenijo še vedno pretresa žalostna zgodba pevca Toma-
ža Ahačiča – Fogla (na fotografiji), ki je zbolel za rakom na 
grlu. Tomaž trenu-
tno okreva po uspeli 
operaciji, njegovi šte-
vilni glasbeni prijate-
lji pa so posebej zanj 
združili moči in mu 
poklonili pesem. Po-
imenovali so se Fogl 
Band, v njem pa se 
skrivajo številni zna-
ni glasovi slovenske 
zabavne glasbe: posavska pevka Nuša Derenda, Andrej 
Šifrer, Nina Pušlar, Vlado Pilja, Eva Hren, Saša Lende-
ro  ... Besedilo za pesem s pomenljivim naslovom Mi smo s 
teboj je napisal pesnik Igor Pirkovič, avtor glasbe je Nino 
Ošlak, za produkcijo je poskrbel Damjan Pančur. Pesem 
je pravzaprav himna za vse ljudi, ki jih je življenje kadar 
koli zaznamovalo s svojo krutostjo, zapišejo mediji. Z njo 
želijo združeni glasbeniki še dodatno spodbuditi prijatelja 
pri okrevanju ter mu vliti upanje in moč. Velja še omeniti, 
da se je kar 2.400 obiskovalcev v Tržiču zbralo na dobro-
delnem koncertu za nesrečnega Tomaža, ki ga je doletela 
tudi huda finančna stiska. S pomočjo številnih glasbenih 
obrazov je bilo na koncu zbranih kar 23 tisoč evrov. Pa naj 
še kdo reče, da Slovenci ne znamo stopiti skupaj.
� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Upočasni in uživaj tudi v letu 2016! 
Osebje Hotela Splavar

Upočasni in uživaj v Splavarjevi praznični ponudbi!

www.splavar.si
Upočasni in uživaj tudi v letu 2016! 

Osebje Hotela Splavar

Info in rezervacije na: info@splavar.si 
ali na 07 49 90 630

BISTRICA OB SOTLI - Leto in pol po razglasitvi Mladinskega 
centra Bistrica ob Sotli LGBT (lezbijkam, gejem, biseksualnim 
in transspolnim) osebam prijaznega in nekaj let po začetku pro-
jekta Gradnja strpnosti je bistriški mladinski center postal eno 
od prizorišč 31. festivala LGBT filma, najstarejšega tovrstnega 
festivala v Evropi. V petek, 27. 11., ob 20.30 bodo predvajali film 
Dečki (Jugoslavija, 1976), v soboto, 28. 11., ob 20.30 pa film Slo-
venski Hamlet (Jugoslavija – Slovenija, 1980). Festival je name-
njen vsem, ne le LGBT javnosti.

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

RADI SMO ZDRAVI

Z ravnateljico OŠ Kostanjevica na Krki, gospo Melito Skušek smo 
se odločili, da bo program potekal v 4. razredu. Predstavile smo 
vsebinske sklope pilotnega preventivnega programa, ki smo ga 
poimenovali »Radi smo zdravi«. Program smo predstavili tudi 
staršem na roditeljskem sestanku. Predvidele smo 9 srečanj, od 
45 do 90 min. Na začetku in ob koncu otroci izpolnijo anonimen 
vprašalnik, s katerim bomo primerjali napredek njihovega 
razumevanja problematike alkohola in odvisnosti. Pogovarjali se 
bomo o škodljivih vplivih alkohola, o pomenu plodnega reševan-
ja problemov, spodbujanja pozitivne samopodobe, dotaknili se 
bomo uporabe alkohola na praznovanjih. Po dveh izvedenih 
srečanjih smo ugotovile, da otroci radi sodelujejo, so sproščeni in 
z zanimanjem spremljajo celotno dogajanje v razredu.

Informacije: vlasta.curhalek@zd-krsko.si, 
tanja.povhe@zd-krsko.si, romana.miklic@zd-krsko.si
 

DEJAVNOSTI NA PROJEKTU ULIČNEGA DELA 

V okviru projekta Preventivni mozaik Posavja deluje tudi 
inovativni projekt uličnega dela, v katerem namenjajo 
prostovoljci pozornost mladim, ki jih srečujejo na ulici. Doslej 
je bilo opravljenih približno pol predvidenih intervencij v 
Krškem, Sevnici, Brežicah in Kerinovem Grmu. Prostovoljci 
pripravljamo v januarju tečaj slovenskega jezika za 
priseljence, ki ga bomo izvedli v prostorih Mladinskega 
centra Krško. 

Informacije: martin.lisec5@gmail.com

INTERVENCIJE NA DELOVNEM MESTU

S predavanji in delavnicami obiskujemo starše v njihovih 
delovnih okoljih. Obiskali smo  že  naslednje delovne organi-
zacije: DSO Krško, DU Brežice, DU Sevnica, DUO Impoljca, 
Levas Krško d.o.o., Kostak d.d., enota Pomoč na domu in na OŠ 
Kostanjevica na Krki. Namen preventive je informiranje preko 
ozaveščanja zaposlenih o škodi, ki jo povzroči prekomerno 
uživanje psihoaktivnih snovi, del vsebin pa namenjamo tudi 
pomenu dobre komunikacije na delovnem mestu. Z našim 
delom bomo nadaljevali tudi v prihajajočih mesecih, ko bomo 
predavanja izvedli še v podjetju Resistec, v društvu Sonček in 
VDC-ju Leskovec. Z namenom, da bi zajeli čim širši krog ljudi 
izvajamo tudi preventivno akcijo »Moja odločitev je trezna 
odločitev«, kjer ljudi ozaveščamo s pomočjo plakata in 
zbiramo njihove podpise podpore. Vsem delovnim organizaci-
jam, ki so nas sprejele v svoje delovno okolje se prijazno 
zahvaljujemo. Za izvedbo preventivnih delavnic v vašem 
delovnem okolju nas lahko pokličete na številko 031-707-026 
(Zdenka Žveglič).

NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI 
Ponedeljek, 23.11.2015, OŠ Tržišče
Preventivni dan »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!«
 
Četrtek, 26.11.2015, OŠ Raka
Preventivni dan »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!«
 
Ponedeljek, 30.11.2015, Svetovalnica Krško
Srečanje prostovoljcev v »Posavju žuramo brez drog in alkohola«
 
Petek, 4.12.2015, Gimnazija Brežice
Preventivni dan »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!«
 
Sreda, 9.12.2015, Šolski center Krško – Sevnica
Preventivni dan »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!«
 
Torek, 15.12.2015
Delavnica v okviru mreže Posavje za zdravje - Priprava 
projektov za razpise na občinski, nacionalni in evropski ravni
 
December 2015, OŠ Kostanjevica
Preventivni pilotni program za otroke RADI SMO ZDRAVI

KONTAKTI:

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

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

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

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

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

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

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

DRUŠTVO SREČANJE

Program za december
Sobota, 28.11.2015, ob 20.00
EVS BYE,BYE PARTY

Četrtek, 3.12.2015, ob 19.00
POTOPISNO PREDAVANJE Z ULTRA GORSKIM MARATONCEM 
ANDREJEM MARTINČIČEM: »Na eks po slovenski planinski poti«

Sobota, 5.12.2015, ob 21.00
METAL KONCERT

Ponedeljek, 14.12.2015, ob 17.00
Informativni sestanek za TEČAJ "POTOVALNE" FRANCOŠČINE

Vsi ponedeljki in četrtki ob 17.00
TURNIR V NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda ob 20.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

Četrtek, 26.11.2016, ob 15.00
IZDELAVA ADVENTNEGA VENČKA

Petek, 27.11.2015, ob 17.00:
DELAVNICA OBLIKOVANJA NAKITA Z MANCO

Sobota, 28.11.2015, ob 9.00
SLIKARSKE URICE Z LIKOVNO PEDAGOGINJO 
VIVIANO ŠKRABEC

Četrtek, 3.12.2015, ob 15.00
NAREDIMO SNEŽAKA

MT Senovo

DELAVNICA »Moja nova torba«
Delavnica izdelave unikatne torbe je izziv za vse, ki vas zanima 
in privlači šivanje. Namenjena je začetnikom in tudi tistim, ki 
šivati že znate. Torbo si boste izdelali iz  svojega materiala, 
lahko pa boste prekrojili tudi kak kos starih kavbojk. Če imate 
prenosni šivalni stroj, ga prinesite s seboj, če ne pa si ga lahko 
pri nas brezplačno izposodite. Prinesite tudi škarje in ostali 
pribor. Vaša mentorica bo Ina Čebular, število mest je omejeno 
na 8. Prispevek: 10€. Vabljeni!

Info in prijave na: mihaela.kovacic@mc-krsko.si ali 041 637 662

Sobota, 12.12.2015, od 10.00 do 14.00, MC Krško

Petek, 27.11.2015, ob 21.00, MC Krško

KONCERT SKUPINE AVTOMOBILI
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ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Dobova : Koper 
24:30, Sevnica : Ribnica 19:23, 
Ormož : Sevnica 28:24, Slovenj 
Gradec : Dobova 27:22
Lestvica – 1. Gorenje Velenje 
20, 12. Dobova 3, 14. Sevnica 2

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Moškanjci-Gori-
šnica : Radeče 22:27, Brežice : 
Škofljica 29:24, Krim–Olimpija 
: Krško 32:27, Radeče : Črno-
melj 27:26, Krško : Moškanjci 
35:28, Dol : Brežice 32:21
Lestvica – 1. Dol 18, 4. Breži-
ce 12, 7. Krško 9, 8. Radeče 9 

MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Sevnica : Krško 
29:30, Krško : Dol 39:35, Krka 
: Sevnica 35:25
Lestvica – 1. Krka 13, 5. Krško 
12, 12. Sevnica 0

MLADINCI 2. SRL
Rezultat – Brežice : Velenje 
31:30
Lestvica – 1. Slovenj Gradec 11, 
3. Brežice 6

ČLANICE 1. SRL
Rezultati – Koper : Brežice 
33:28 , Brežice : Krim 15:39
Lestvica – 1. Krim 13, 12. Bre-
žice 0

NOGOMET

ČLANI 3. SNL
Rezultati – Brežice : Fužinar 
Ravne 7:2, Brežice : Dravinja 
1:0
Lestvica – 1. Maribor B 38, 2. 
Brežice 1919 32

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SML – Krško : Aluminij 3:1, Kr-
ško : Bilje 2:0; Lestvica SML - 1. 
Domžale 34, 12. Krško 15

SKL – Krško : Aluminij 1:4, Kr-
ško : Bilje 3:0; Lestvica SKL - 
1. Krško 39
Skupna lestvica : 1. Triglav 60, 
5. Krško 54

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultat – Maribor : Sevnica 
4:3, Ajdovščina : Sevnica 0:4
Lestvica - 1. Kobarid 19, 4. Po-
točje projektiranje Sevnica 14

MLADI U19
Rezultati – Sevnica : Benedikt 
4:1, Celje : Sevnica 3:4
Lestvica – 1. Ptuj 9, 3. Sevnica 8

ODBOJKA 

ČLANICE
Rezultati – Šentvid : Krško 3:0, 
Celje : Brestanica 3:0, Krško : 
Domžale 0:3
Lestvica – 1. Celje 15, 4. Bre-
stanica 6, 8. POK Krško 0

ČLANI
Rezultati – Kostanjevica : Krka 
II 3:0, Calcit III : Kostanjevica 
1:3
Lestvica – 1. Kostanjevica na 
Krki 15

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL - VZHOD
Rezultati – Krško : Nazarje 
92:74, Murska Sobota : Krško 
91:79
Lestvica – 1. Helios Suns ml. 
10, 4. Posavje Krško 8

ČLANI 4. SKL - VZHOD
Rezultati – Blanca : Ivančna 
Gorica 77:91, Vransko : Bre-
žice 77:72, Brežice : Blan-
ca 40:68, Parklji ml. : Brežice 
59:62
Lestvica – 1. Potočje Blanca 11, 
7. Brežice 9

Gre za ekipo fantov, rojenih 
leta 1999 (nekaj je tudi letni-
kov 2000), ki jo v krški nogo-
metni šoli gradijo že od nji-
hovega 7. leta starosti, od 
njihovega 9. leta pa je z njimi 
kot trener Rok Zorko. »To je 
prva generacija, ki smo jo res 
dobro selekcionirali, kjer se je 
vse 'poklopilo' in nam je pov-
sem uspela, pri prejšnjih smo 
morda še naredili kakšno na-
pako,« pravi Zorko, ki je fan-
tom pogosto več kot le trener 
in učitelj, ampak tudi 'drugi 
oče'. Nase so dodobra opozori-
li že pred dvema letoma, ko so 
osvojili sloviti pokal Gothia na 
Švedskem, in lani, ko so posta-
li državni prvaki v kategoriji 
U15. V prvi kadetski sezoni so 
v prvi ligi osvojili 7. mesto, le-
tos pa so dobesedno eksplodi-
rali in v dosedanjih 17 krogih 
zabeležili 12 zmag, tri neodlo-
čene rezultate in le dva pora-
za. In to kljub temu, da sta jih 
pred sezono zapustila najbolj-
ša igralca - Luka Guček je od-
šel v Španijo, Luka Kerin pa 
v Italijo. A po drugi strani sta 
'na površje izplavala' Ester So-
kler, z 12 goli drugi strelec lige 
in po novem tudi reprezentant, 
in Jan Gorenc ter se pridružila 
občasnim reprezentantom Da-
vidu Kovačiču, Mihaelu Mir-
tu, Vidu Goričarju in ostalim. 

Kadetska ekipa NK Krško

Generacija, ki je vajena zmag
KRŠKO - V senci starejših kolegov, ki se v debitantski sezoni v prvi slovenski nogometni ligi borijo za obsta-
nek, je kadetska ekipa kljub domačemu porazu na sobotni tekmi proti Aluminiju prva na lestvici prve slo-
venske kadetske lige. Ker bo jeseni verjetno odigrano le še eno kolo, bodo na njem tudi prezimili.

»Ekipo odlikujejo ekipni duh, 
povezanost, motivacija za 
delo in napredek, želja po pre-
poznavnosti in po tem, da bi 
postali uspešni nogometaši,« 
pravi njihov trener, nekoč tudi 
sam uspešen član krške no-
gometne ekipe, ki skuša fante 
čim bolje pripraviti na neusmi-
ljen svet članskega nogometa. 
Nekateri občasno že trenirajo 
z mladinci in celo člani, saj si 
v klubu želijo koga med njimi 
čimprej vključiti v člansko eki-
po, kar je zaradi boja za obsta-
nek težje, kot bi bilo sicer, bodo 
pa poskušali nekatere med nji-
mi poslati na kaljenje v sose-
dnji brežiški klub, ki s člani 
nastopa v tretji ligi. Zorko iz-
postavlja tudi pomen sodelo-
vanja s krško srednjo šolo, ki 

jo obiskuje kar 12 od 18 članov 
ekipe in jim dvakrat tedensko 
omogoča tudi dopoldanski tre-
ning v sklopu pouka, tako da 
naredijo tudi po osem trenin-
gov tedensko.

V nadaljevanju prvenstva bo 
ekipa sicer precej oslabljena, 
saj jo je ravno minuli konec te-

dna zapustil po besedah Zor-
ka najboljši igralec kadetske 
lige Vanja Drkušič, ki odhaja 
v nizozemski Heerenveen, kjer 
igra recimo Luka Zahović. Z 
odhodom postavnega branil-
ca, tudi reprezentanta, bo v 
ekipi zazijala velika luknja, ki 
jo bodo po Zorkovih besedah 
poskušali zapolniti z igralcem 
iz Hrvaške. »Zdaj, ko je prilo-
žnost, da osvojimo naslov dr-
žavnega prvaka med kade-
ti, bi bilo skoraj nesramno do 
fantov, da tega ne bi poskuša-
li doseči,« pojasnjuje, sicer pa 
se v krški nogometni šoli dr-
žijo pravila, da vzgajajo fan-
te iz domačega okolja. Velik 
motiv pa jim predstavlja tudi 
povabilo na že omenjeni po-
kal Gothia, kjer se bodo pole-
ti 2016 pomerili v konkurenci 
24 ekip - 12 švedskih in 12 po-
vabljenih iz tujine.
� Peter�Pavlovič

Kadetska�ekipa�NK�Krško

Sneženje preprečilo tekmo
Sobotna tekma 18. kroga 1. SNL med ekipama Krškega in Dom-
žal, ki bi se morala pričeti ob 16. uri, je bila zaradi sneženja in 
posledično neprimernih razmer odpovedana. Ekipi sta se na 
krškem stadionu pomerili včeraj, 25. novembra, pod večer. Že 
v soboto, 28. 11., ob 15.30 v Krškem gostuje ekipa Celja, v sre-
do, 2. 12., pa ob 16.00 ekipa Kopra.

KRŠKO - V Športnem društvu Plavalček iz Leskovca pri Krškem 
so 21. novembra v športni dvorani krškega šolskega centra pri-
pravili 3. promocijo športa invalidov.  Letos so sodelujoči pred-
stavili štiri športne panoge, in sicer parakolesarstvo, curling in 
košarko na invalidskih vozičkih ter fusbar, ročni nogomet z živi-
mi figurami. Kot je dejala predsednica društva Tatjana Lapuh, 
je paraolimpijski dan namenjen vsem, saj je šport dejavnost, pre-
ko katere si prizadevajo porušiti ovire med osebami z in brez in-
validnosti. A tolerance v družbi je še vedno premalo, kot lahko 
zaključimo na podlagi skromne udeležbe s strani obiskovalcev, 
ne glede na to, da so bile o prireditvi obveščene vse izobraževal-
ne ustanove, najave o njej pa posredovali tudi lokalni mediji. La-
puhova je še povedala, da se nabor različnih športov za invalide 
povečuje, žal pa se tudi invalidne osebe še vedno premalo špor-
tno udejstvujejo, zato so toliko bolj veseli vsakega posameznika, 
v katerem uspejo spodbuditi športno aktivnost. V ŠD Plavalček 
je trenutno 25 invalidnih oseb, ki izvajajo telesno tekmovalno in 
rekreativno športno vadbo v dveh skupinah, paradno disciplino 
pa predstavlja plavanje.� B.�M.�

3. promocija športa invalidov

Invalidi�med�igranjem�košarke�na�vozičkih.�Pravila�so�skoraj�
identična�pravilom�košarke�hodečih.

BREŽICE, ČRENŠOVCI – Na drugem turnirju državnih lig za po-
kal Slovenije v streljanju z zračno pištolo in puško v Črenšovcih 
so mladi brežiški tekmovalci dosegli dve ekipni zmagi, posamič-
no pa so osvojili dve drugi in dve tretji mesti. V 1.A članski ligi v 
streljanju z zračno pištolo so s 4. mestom najvišje segli Sevničani 
v postavi Blaž Kunšek, Klemen Juvan in Matej Kolman, med-
tem ko so bili Brežičani v postavi Silvo Krajnčič, Tadej Sečen 
in David Rožman osmi. V mladinski pištolski ligi so se Brežiča-
ni veselili doslej najtesnejše zmage v zgodovini tekmovanja, saj 
so dosegli isto število krogov kot njihovi vrstniki iz Ptuja, a zade-
li eno notranjo desetko več (14:13). Nastopili so v postavi David 
Rožman (med posamezniki je osvojil 2. mesto), Gregor Kuhar in 
Gregor Levak. Ekipno zmago je zabeležila tudi mešana pištolska 
kadetska ekipa iz Brežic v postavi Anže Gmajnič, Urška Gmaj-
nič in Teja Erban. Posamično je bila Urška med dekleti druga, 
njen brat Anže med fanti tretji, Erbanova pa je bila četrta. Timo-
tej Tim Rus je bil z zračno puško tokrat tretji, njegova sestra Ma-
ruša je bila pri pionirkah peta.  Vir:�SK�Brežice

Brežičani blesteli v Črenšovcih
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BREŽICE - Mitja Petan, lastnik trgovine s športno prehrano 
v Brežicah in osebni trener, je na mednarodnem fitnes tek-
movanju v Italiji nastopil v treh kategorijah in dvakrat sto-
pil na zmagovalni oder.

Oktobra sta v italijanskem Bari-
ju potekali mednarodna tekma 
International IBFF in svetovno 
tekmovanje Universe IBFF pod 
okriljem mednarodne body-
building zveze IBFF. Izkupiček 
slovenske ekipe je bil izjemen - 
15 tekmovalcev je osvojilo sku-
paj 20 pokalov. Na zmagovalnem 
odru se je znašel tudi posavski 
tekmovalec Mitja Petan (na fo-
tografiji), ki je v kategoriji 'Mr. 
Physique tall' osvojil prvo mesto, 
v kategoriji 'Mr. Fitness tall' pa se 
je v prav tako težki konkurenci 
zavihtel na tretje mesto. Iz Itali-
je je prinesel še eno peto mesto. 

»Priprave na tekmovanje so se pričele takoj po nastopu na sve-
tovnem prvenstvu, IBFF World Chamioship, ki je bilo letos juni-
ja v Kopru. Gre za veliko odrekanj, saj je nabor živil, ki jih lahko 
uživaš, dokaj majhen. Vsak dan so na jedilniku jajca, meso, riž in 
zelenjava. To je zame že četrto tekmovalno leto, tako da se veči-
noma pripravljam sam. Za dodatno pomoč in nasvete pa že vr-
sto let sodelujem z enim največjih strokovnjakov s tega področja 
v Sloveniji, Duškom Madžarovičem iz Kopra,« je o tem napor-
nem športu povedal Mitja. Poudarja, da je glede priprav največja 
težava čas, saj trenira šest- do sedemkrat tedensko, ko pa se bli-
ža dan nastopa na tekmovanju, je najtežji zadnji dan, ko je potre-
ben zelo nizek kaloričen vnos. »Vse to skušam prilagoditi tako, da 
moja družina in predvsem 18-mesečni sin Mark ni prikrajšan za 
mojo pozornost, zato treniram v poznih večernih urah,« še poja-
snjuje. Fitnes je šport, v katerem zelo veliko vlogo igrajo izkušnje, 
zato meni, da se njegova forma in rezultati iz leta v leto izboljšu-
jejo. »Z novim letom pričnem intenzivne priprave za tekmovanje 
IBFF World Championship 2016, ki bo potekalo v mesecu juniju 
v Črni gori,« še razmišlja o svojih načrtih za prihodnost, pri tem 
pa se ne pozabi zahvaliti svoji družini za podporo na pripravah 
in tekmovanjih. � Simon�Uršič,�foto:�Dejan�Županc

Posavski fitneser Mitja Petan

ZPTM Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice, t: 0590 83 790, f: 0590 83 791, e: info@zptm.si, w: www.zptm.si

Dejavnosti ZPTM Brežice omogočajo Občina Brežice, Zavod za zaposlovanje RS, Urad RS za mladino, program EVS ter tržna dejavnost zavoda.

Nastja Galič v katah in Kaja 
Budič v borbah sta več kot 
samo zastopali barve Slove-
nije v indonezijski prestolnici. 
Kaji je uspelo do konca ogro-
žati mesta, ki prinašajo meda-
lje, in v bojih osvojiti 5. mesto. 

Po osvojitvi naslova državne 
članske prvakinje pod vod-
stvom trenerja Davorja Mr-
zaka je zastavila serijo priprav 
za SP preko februarskega EP 
za mlajše članice v Zürichu in 
balkanskega prvenstva, vse do 
stopnjevanja forme s specifič-
no pripravo na borbo in turnir-
skimi nastopi. »Na tekmoval-
ni dan sem se počutila odlično 
in v drugem krogu pričakala 
svojo staro znanko, Italijanko 

Posavki med svetovno karate elito
BREŽICE, DJAKARTA – Posavje je na svetovnem prvenstvu v karateju (WKF) za mlajše članice s Kajo Budič z 
Dvorc in Nastjo Galič iz Brežic predstavilo svojo bodočnost v karateju, športu, v katerem bodo prvič v zgo-
dovini tekmovali na igrah XXXII. olimpijade v Tokiu 2020. 

Clio Ferracutti, evropsko pr-
vakinjo iz Züricha. Letos sem z 
njo doživela tri poraze, a tokrat 
je bila resnično odlično pripra-
vljena in pričela borbo precej 
aktivno ter zmagala z 1:0,« je 
pojasnila Kaja, ki je v nadalje-
vanju izgubila z 0:3 proti sve-
tovni prvakinji, Japonki Nat-
sumi Kawamura. Začutila je, 
da je sposobna priti do meda-
lje in v nadaljevanju premaga-
la Tajvanko Tzu Hsuan Wen. 
V odločilnem dvoboju za kolaj-
no z Alžirko Imene Atif je po 
prednosti slednje postala pre-
več 'pogumna': »Po izenačenju 
sem občutila, da mi gre. Takrat 
sem začela celo malo brezgla-
vo napadati. Po novem vod-
stvu Alžirke mi je v zaključku 
borbe ostal le juriš.« Kaji Bu-
dič je uspeh v Indoneziji prine-
sel najpomembnejše: zaveda-
nje, da je sposobna zmagovati 
na najvišjem nivoju, čas in delo 
pa bosta prinesla, da bo »ka-
rate princesa z Dvorc« posta-
la tudi »kraljica«.

V katah je nastopila članica 
Karate kluba Brežice Nastja 
Galič, ki se je prav tako letos 
prvič uvrstila na svetovno pr-
venstvo. Velik talent in pripra-
vljenost na delo je pokazala že 
pri šestih letih, kar se je kasne-

je izkazalo v številnih uspehih 
na domačih in mednarodnih 
tekmovanjih. Posebej gre iz-
postaviti njeno sposobnost 
motoričnega pomnenja. Štu-

dij v Ljubljani ji je prinesel po 
eni strani nekaj prednosti gle-
de organizacije skupnih tre-
ningov, po drugi strani pa je 
precejšnja obremenitev, saj 
je denimo šla po prihodu s SP 
naravnost na izpit. Nastja je na 
SP v drugem krogu za naspro-
tnico dobila izjemno Švedinjo 
Lino Waglund in izgubila. Šve-
dinja je nato v četrtem krogu 
izgubila s prvakinjo Karen Fu-
rukawa (Japonska) in izpadla 
v repasaž, kar je pomenilo ko-
nec tudi nastopov za Brežičan-
ko. Kot pravi, je težava tudi v 
tem, da stil karateja, ki ga go-
jijo v Brežicah, ni primeren za 
tekmovalne kate, zato posebej 
za prvenstva pripravlja tekmo-
valne kate.  
� Luka�Šebek

Kaja�Budič

Nastja�Galič

  BREŽICE, LJUBLJANA - Na mednarodnem tekmovanju v karate-
ju Ljubljana Open 2015 je brežiški karate zastopalo 11 tekmo-
valcev, ki so domov prinesli kopico odličij, med njimi sta zlati 
odličji osvojila kataša Žiga Suša med dečki do 12 let (bronast v 
bojih dečkov do 35 kg) in Nastja Galič med članicami do 21 let 
(srebrna med članicami absolutno). Medalje so osvojili še: Sara 
Marija Lavrič v katah deklic do 8 let (bron), David Matija La-
vrič in Ela Petan v katah v kategoriji do 12 let (oba bron), Hana 
Suša v katah mlajših kadetinj (bron), Nina Zupančič v bojih 
mladink do 53 kg (srebro), Kaja Omerzo v bojih mladink nad 59 
kg (bron) in Simon Hribar v bojih mladincev nad 76 kg (bron). 

Žiga in Nastja zmagala v Ljubljani
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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

 
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.

Aktivne občanke in občani, povezani v Ljudski iniciativi Kostanje-
vica na Krki (LiK), objavljamo 10 temeljnih točk o delovanju lokal-
nega gibanja, s katerimi želimo razjasniti napačne interpretacije 
in napačno prikazovanje naših namenov v javnosti.

Z ljudskim gibanjem smo začrtali jasno vizijo povezovanja in so-
delovanja v skupnosti, z namenom vzpostavljanja dialoga ter pre-
seganja obstoječe arogance. Naša pot je začrtana na temeljih po-
vezovanja, iskanja rešitev ter kritike. V način komunikacije, ki se 
odmika od spodaj napisanih točk in ohranja izrazito neprimeren 
nivo, s čimer mislimo redno blatenje preko lokalnih medijev in ra-
zne oblike anonimnih peticij, se ne bomo spuščali.

1.) LiK je odprla javni prostor, kjer ima vsak občan/občanka ali 
skupina možnost izrekanja svojih stališč.
2.) Peticija o premestitvi dejavnosti klavnice in skladiščnega dela 
trgovine Agrolit z otoka, ki jo je v imenu podpisnikov prebral av-
tor, je zgolj prvi konkretni primer, kako se lahko angažirana jav-
nost znotraj tega »prostora« izreka.
3.) Pobude, ki jim je ustvarjeni javni prostor v okviru LiK-a na-
menjen, vsekakor podpiramo; vendar moramo ob tem poudariti, 
da je namen LiK-a glede teh pobud iskanje rešitev, ki zahtevajo di-
alog vseh vpletenih.
4.) Torej, v javni prostor občani/občanke – posamezno ali v sku-
pini – prinesejo problem, znotraj LiK-a pa se nato išče skupna re-
šitev. In ker je rešitev možna samo skozi dialog in konstruktivno 
sodelovanje vseh vpletenih, je namen LiK-a, da se to rešitev tudi 
poišče.
5.) Postavljanje ultimatov in obtoževanja ne sodijo v koncept is-
kanja dialoga in konstruktivnih rešitev.
6.) Cilj LiK-ove podpore pobudi o klavnici je bil iskanje konsenza, 
ne pa metanje polen pod noge.
7.) Brez konsenza bomo še naprej spalno naselje. Opazka o spal-
nem naselju ni bila namenjena le občinski upravi, ampak je veljala 
celotni skupnosti, ki je razdružena in kot taka ne more funkcioni-
rati pri skupnem iskanju rešitev. Aroganca se nanaša na neso-
delovanje pri spremembah, ki bi prinesle občini ne samo boljše 
ekonomsko-politične vizije, ampak tudi zadovoljne in povezane 
občanke in občane. V smeri preseganja tovrstne arogance velja 
vršiti “pritisk” še naprej, dokler dialog funkcionalno ne bo vzpo-
stavljen.
8.) Kdor noče konstruktivno sodelovati pri iskanju dialoga in re-
šitev, vzdržuje obstoječo aroganco, pa naj bodo to občinski svetni-
ki, uprava, posamezne občanke in občani ali skupine, ki so že dalj 
časa prisotne na lokalnem »političnem« parketu.
9.) Skupnost smo vsi! To je temeljno načelo LiK-a in zaradi tega 
smo se mlajši odločili preseči do danes ustaljene prijeme in nače-
la lokalne politično-ekonomsko-upravno-civilne prakse.
10.)  Dosedanji način komunikacije in odločanja znotraj skupnosti 
in med skupnostjo ter avtoritetami občinske oblasti je možno pre-
seči samo z vzpostavljanjem dialoga in iskanjem skupnih rešitev.

Občanke in občani smo za to, da skupaj, celostno in temeljito re-
šujemo probleme, ki zadevajo našo skupnost.

Naj povemo še to, da nas je pred objavo v pismih bralcev oseb-
no preko e-pošte kontaktirala tudi direktorica Občinske upra-
ve Judita Lajkovič, ki je želela, da ji naštejemo konkretne prime-
re arogance; s tem pozivom pa si je – tako menimo – odgovorila 
kar sama. Njen odziv smo razumeli kot poskus navezovanja sti-
ka s predstavniki gibanja in vzpostavitve dialoga s širšo javno-
stjo, nakar je bila tudi povabljena na razpravo o odpiranju dia-
loga med občankami in občani na eni in občinskimi institucijami 
oz. avtoritetami na drugi strani. Njen odgovor na koresponden-
co se je zaključil s tem, da ni dobila odgovora na vprašanje, ki ga 
je pričakovala.

Izkazano dejanje, torej objava pisma v Posavskem obzorniku, žal 
ne govori v smeri zanimanja za konstruktivno vzpostavljanje di-
aloga s strani korespondentke.
 Ljudska�iniciativa�Kostanjevica�na�Krki

Odgovor Ljudske iniciative
na�članek�Skupnost�želijo�spet�povezati�in�odgovor�na�pismi�
bralcev�Mojmirja�Pustoslemška�ter�občinske�uprave�Kosta-
njevica�na�Krki

Decembrsko darovanje krvi
KRŠKO - Območno združenje Rdečega križa Krško vabi na 
decembrsko krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek in to-
rek, 14. in 15. decembra, od 7. do 13. ure v Mladinskem cen-
tru Krško (CKŽ 105). 

Spoštovani sovaščan, spoštovana sovaščanka, naključni mimovo-
zeči! Podobno pisanje sem imela spisano že pred časom, pa sem si 
rekla: »Molči, sicer bodo rekli, da samo težiš ...« Danes pa je dan, 
ko mi je resnično prekipelo. Živim ob dveh izjemno prometnih  ce-
stah. Na prvi, tisti od rondoja proti Zgornji Pohanci, se nam ne 
dogaja nič , kar bi bilo neobičajno za  naše bivanje tu. Dobesedno 
krvava pa je naša mala, tako imenovana cesta v Mrzlak. To je ce-
sta, ki je še ne dolgo tega bila kolovoz in ko smo mi ob njej gradi-
li, ni bilo prometa z avtomobili, ni bila asfaltirana, ob njej je bil 
širši zelen pas, ki pa ga je razširitev izničila. Danes je moj glavni 
vhod, moje kuhinjsko okno, vse je od te norišnice oddaljeno dober 
meter. Po cesti pa vozijo dnevno ogromni tovornjaki, ki ne sodijo 
na takšno komunikacijo, po njej dnevno divja sto in več osebnih 
avtomobilov ... Z vozniki, ki upoštevajo, da morda kdo stopi tudi 
peš na to cesto, in vozniki, ki buljijo tja v en dan, v telefonček ali 
pač so pod vplivom česar koli že.

In zakaj danes ? V minulih devetih, desetih letih smo pokopali prek 
50 (petdeset) muckov. Nimamo jih zaradi lepšega, kmetija brez 
mačkov ne more preživeti. Psa smo priklenili, kure zaprli v ogra-
do, saj je perje frčalo vsak dan in smo male nesrečnice zakopava-
li dnevno. Z mački ne moremo storiti nič podobnega. Danes smo 
pokopali spet enega in jutri, pojutrišnjem bomo pokopali zane-
sljivo še tistega enega, ki smo ga pripeljali nedavno. V glavnem 
vemo za krvnike in upravičeno jih lahko tako imenujem, saj gre 
za življenja. Gre pa tudi za to, da bo nekega dne namesto mačje 
krvi na naši cesti obležal človek. Ker to, kar počnete vozniki tod, 
to se ne more končati dobro! Obiskovalci, ki sedijo ob mojem ku-
hinjskem oknu,  so zgroženi in vsak pravi enako: »Jaz tukaj ne bi 
živel! Ti ljudje niso normalni!« So med domačini častne izjeme, 
kot povsod. Redke, a so! Ne verjamete? Ves dan vas bom gostila, 
pa boste izkusili sami! Tudi mi ne moremo več tako! 

In kaj pričakujem od tega pisanja? Pravzaprav nič. Morda spet 
kakšno spakovanje iz avtov, morda kakšen dan malo bolj umirje-
ne vožnje od koga, potem pa vse po starem. Uradni odgovorni pa 
do tedaj, ko bo za nekoga prepozno, ne bodo storili nič.

� Ernestina�Rožman,�Arnovo�selo

Lep dan, ali pač ne ...

POSAVCI BEREMO SKUPAJ - 
literarni večer s Ferijem Lainščkom

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

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

OD BIBLIJE DO BIBLOSA 

• sreda, 2. december, ob 18. uri –  
Dvorana v parku in Osrednja knjižnica v Krškem

Jubilejno leto, v katerem Valvasorjeva knjižnica slavi 50 
let obstoja, bomo na predvečer dneva kulture sklenili 
s slavnostno prireditvijo v Dvorani v parku in skupnim 
druženjem v osrednji knjižnici. Ob tej priložnosti bo v 
knjižnici prvič na ogled restavrirana originalna Dalma-
tinova Biblija in pregledna razstava o delovanju knjiž-
nice. Vljudno vabljeni vsi, ki prijateljujete s knjižnico, 
da skupaj preživimo prijeten večer. 

JESEN V KOSTANJEVICI 

• petek, 4. december, ob 18. uri -  
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Ob razstavi ročnih del in plakatov, ki so nastali ob razi-
skovalnih projektih učencev ob dnevih evropske kultur-
ne dediščine, bomo zaključili zadnji prvi petek v leto-
šnjem letu. 

IVAN NAVOJ: STOPITI V LASTNE HLAČE - 
predstavitev knjige in pogovor z avtorjem 

• torek, 8. decembra, ob 18. uri – Knjižnica Senovo
Z avtorjem knjige se bomo pogovarjali o poti do odlo-
čitve, poti hujšanja, korenitih spremembah življenjske-
ga stila in še čem. Z njim se bo pogovarjal bibliotekar 
Vilko Planinc.

BREZMEJNE ZGODBE: POT - 
pripovedovalski večer za odrasle

•  četrtek, 10. december, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

V naši knjižnici nadaljujemo s pripovedovanjem zgodb za 
odrasle, kjer nam bodo pripovedovalci decembrski ve-
čer pravljično obarvali in nam pričarali zimsko vzdušje 
s pripovedovanjem ljudskih zgodb. 

 BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE 

Od 21. do 31. decembra vam v vseh enotah knjižnice 
omogočamo brezplačen vpis.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V DECEMBRU

DECEMBER V POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE

KLAVIRSKI KONCERT: MITRA KOTTE
sobota, 5. 12. 2015, 19.00, Viteška dvorana

Na samostojnem koncertu bo z Mozartovimi in Schubertovimi skladbami 
navdušila mlada, nadarjena in mednarodno nagrajena pianistka z Dunaja 
(Avstrija) MITRA KOTTE, ki izhaja iz znane brežiške družine Del Cott.  

Prodaja vstopnic: Posavski muzej Brežice,  telefon: 07 466 05 17, 031 708 737

DECEMBER V MUZEJU IN 
BREŽICE, MOJE PRAZNIČNO MESTO 2015:

1. 12., 17.00: 
Pohod z lučkami od Vrtca Mavrica do gradu Brežice 

in PRIŽIG LUČK NA GRAJSKEM DVORIŠČU 

3. 12.: 18.00: 
ODPRTJE ETNOLOŠKE OBČASNE RAZSTAVE OD SVINJE DO VOTIVNEGA 

PRAŠIČKA, OD REČNIH POTI DO TESTENEGA PTIČKA
8.00−18.00: TA VESELI DAN KULTURE, prost vstop v muzej

8. 12., 16.00−18.00: 
TRŽNICA Z NAMENOM 

13. 12. in 20. 12., 14.00–18.00: 
PRAZNIČNI TRŽNICI Z OGNJENIM PROGRAMOM

30. 12. 2015, 19.00: 
2. GALA KOMORNI NOVOLETNI KONCERT KLASIČNE GLASBE: 

Tomaž Zevnik − klarinet, Kristina Bitenc − sopran 
in Hana Bitenc − klavir.

Vljudno vabljeni, nič siljeni!

Zahvala Ozari
Minilo je leto dni, kar sem se pridružil članom Ozare Breži-
ce. Tu so me res lepo sprejeli, za kar se jim najlepše zahva-
ljujem. Vsak dan prihajam v Brežice in po svojih močeh po-
magam, predvsem pa prodajam izdelke, ki nastajajo v okviru 
delovnega centra. To je predvsem različen nakit, kot so za-
pestnice, uhani, prstani in broške, izkupiček pa je namenjen 
za delovanje Ozare. V ta namen imamo že na razpolago tudi 
praznične voščilnice, zato vabim bralce Posavskega obzor-
nika, da jih kupijo. Vse tiste, ki pa imajo določene težave, va-
bim, da se oglasijo v Ozari, saj sem prepričan, da bodo tudi 
oni dobro sprejeti.
� Ivan�Zupanc,�Sevnica
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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

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.

PIA VAŠCER

ZAHVALA

Odšla je, za vedno, naša draga

Vsi njeni

Zahvaljujemo se vsem in vsakomur posebej, ker ste bili z nami v 
najtežjih trenutkih. Iz srca hvala za vso pomoč, tolažilne besede, 
molitve, darovano cvetje, sveče in svete maše.

»…�Zatonilo�je�sonce�tam�za�breg
in�nam�ugasnilo�žarek,�svetli�žarek�nas�vseh.

Obnemeli�smo�ob�spoznanju,�ker�si�odšla.
Tako�daleč.�Za�vedno.

Vsak�trenutek�je�neskončen.
…�Sanjaj�svoje�sanje…«

1.�d,�GIB

ROMAN NOVŠAK

SPOMIN

Po hudi bolezni nas je zapustil

Bil si odprta knjiga širokega obzorja. Zanimanje in strast sta te 
gnala za velikimi in malimi stvarmi v življenju. 

Tvoj neizčrpen vir energije je bil navdih.

Ponosni smo, da smo sodelovali s teboj.

Sodelavci Geodetske uprave

vodja Območne geodetske uprave v Sevnici.

ALBINA ZOBARIČ

SPOMIN

15. novembra 2005 je bil dan,
ko je od nas odšla

iz Brežic.

Vsi njeni

Poletela�gor�proti�nebu
in�potonila�v�temi�oceana,

odtlej�ena�zvezda�je�več�na�nebu
in�ena�na�zemlji�manj.

Hvala vsem, ki se je spominjate
in obiskujete njeno zadnje bivališče.

IRENE VIDMAR

ZAHVALA
Ob slovesu naše drage mame, babice, sestre, tašče in svakinje

iz Gabrja pri Dobovi

Hvala osebju bolnišnice Brežice, še posebno dr. Ojsterškovi in 
dr. Petelinčevi za zdravljenje in lajšanje bolečin. Najlepše se 
zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in 
vsem ostalim, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, izrekli 
sožalje, darovali sveče in cvetje. Hvala g. župniku za opravljen obred 
in sv. mašo, g. Žičkarju za pogrebne storitve, govorniku za poslovilne 
besede, pevcem za zapete pesmi ter Društvu izgnancev. 
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste jo pospremili k večnemu 
počitku.

Žalujoči: vsi njeni

FRANCA PAVLINA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za vso podporo, ki ste nam jo nudili v teh težkih trenutkih.

Posebna zahvala tudi urgenci ZD Krško, CSD Krško, patronažni 
službi, osebni zdravnici ter Hospicu.

Vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega tatija,
dedka in pradedka

iz Krškega

JURIJA PESTOTNIKA

ZAHVALA

Zahvala vsem, ki ste ga počastili in se poslovili od njega, mu poklonili 
cvetje in sveče, nama pa izrekli ustno in pisno sožalje.
Hvala govornikoma gospe Mileni Jesenko in gospodu Veljku Jukiću, 
pevcem in trobentaču.
Posebna zahvala za vsestransko pomoč družini Račič Leš, Zdenki 
Škaler in Dušku Milošu.

iz Brežic.

V petek, 13. novembra 2015, smo se poslovili od moža in očeta

Žalujoča: žena Nada in sin Marko

Čisti izkupiček letošnjega dobrodelnega Miklavževega koncerta je namenjen za 
pomoč talentiranim otrokom in mladostnikom iz socialno šibkih okolij Posavja.

18. dobrodelni 
Miklavžev koncert

KULTURNI DOM KRŠKO
6. 12. 2015 ob 17. uri

izvajalci programa

povezovalka programa

dirigent Aleš Suša

solisti Tadeja Molan
Tjaša Fabjančič
Anja Kramar
Gaja Prestor

BIG BAND KRŠKO

Petra Rep Bunetič

Prodaja vstopnic eno uro pred pričetkom koncerta v preddverju dvorane.

Rotary klub Čatež

Rotary International
AT RO YR

IN LT AE NR OIN TA

ANE ŽIBERT

ZAHVALA
Ob bolečem zadnjem slovesu naše ljube mame in stare mame

 Žalujoči: sinovi z družinami

izrekamo toplo zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vsak stisk roke, besede sočutja, darovano cvetje, sveče 
ter za svete maše. Topla zahvala sodelavcem Termoelektrarne 
Brestanica, Preiss iz Sevnice, g. župniku za tople besede ter opravljen 
cerkveni pogrebni obred, cerkvenim pevcem in ge. Marjetičevi za 
izbrane in ganljive besede slovesa.
Prav tako iskrena hvala Zvonki ter Sonji za vso pomoč ter vsem, 
ki ste se prišli poklonit njenemu spominu in ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

z Rožnega pri Brestanici

RADEČE - V Caffe galeriji je bila do začetka novembra na 
ogled slikarska razstava sevniškega ljubiteljskega slikarja 
Marka Okorna, ki je del svojega otroštva preživel v Radečah.

»Rojen sem leta l943 v Trbovljah, v času 2. svetovne vojne, ki je 
močno posegla v moje življenje. Leta 1944 sem izgubil osemnajst 
let starejšega brata, ki je padel v partizanih, tri leta kasneje sem 
tragično izgubil še svojega očeta, zato se je mati z menoj preselila 
v svoj rojstni kraj Radeče, kjer sva živela od leta 1947 do 1966,« 
je pojasnjeval Marko Okorn, ki živi v Sevnici od leta 1977. Leta 
2007 se je vključil v likovno skupino, ki uspešno deluje že več kot 
desetletje v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje. Ustvar-
ja v različnih slikarskih tehnikah, kot so grafika, gvaš, tempera in 
olje, a najljubše mu je ustvarjanje v oljni tehniki. Svoja likovna 
dela vsako leto razstavlja na skupinskih razstavah U3, v sevni-
ški knjižnici je imel doslej pet samostojnih razstav, poseben spo-
min pa ohranja na svojo prvo samostojno razstavo, ki jo je imel v 
ordinaciji pokojne sevniške zdravnice dr. Ane Slapšak Gorinšek.
O umetnikovem ustvarjanju sta na septembrski otvoritvi, ki jo je 
povezovala Urška Klajn, dodatno pa sta jo obogatili članici gle-
dališke skupine Prosvetnega društva Vrhovo in harmonikarja GŠ 
Laško-Radeče, spregovorila sevniški vsestranski umetnik Rudi 
Stopar in likovni pedagog Tone Zgonec. »Zakaj ljubiteljski sli-
kar, zakaj ljubiteljska umetnost?« je spraševal Stopar in takoj na-
daljeval, da se v besedi skriva »ljubiti« in če nekaj res ljubiš, po-
tem laho nastajajo dragocenosti.  S.�Radi

Okornova šesta slikarska razstava

Marko�Okorn�na�otvoritvi�svoje�šeste�samostojne�razstave�
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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

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

Prodam traktor IMT 540, cena 
2.500 €, in smrekove deske, 
debeline 5 cm. 
Tel.: 031 752 416

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

Prodam sejalnico Amazone 
D7, širina 2,5 m, dobro ohra-
njena, in nakladač za gnoj Teh-
nostroj. Ugodno. 
Tel.: 031 431 681

Ugodno prodam gumi voz, 13 
col, in motorno žago znamke 
Sthil 041 ali Tomos 777. 
Tel.: 051 389 362

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

Prodam 300 kockastih bal 
sena, cena 1,80 €/bala, in pra-
šiča za zakol, 180-220 kg, cena 
1,50 €/kg, možen tudi zakol. 
Tel.: 041 900 824

Prodam 300 kosov sena v koc-
kah, teža je približno 15 kg. 
Cena: 1 €. Tel.: 031 360 712

Odkup vseh vrst lesa, odlič-
na cena, zagotovljeno plači-
lo. Tel.: 031 707 797, Kmeč-
ka zadruga Sevnica z.o.o., 
Savska cesta 20c, Sevnica

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

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

Prodam drva (bukev, jelša), 
možna dostava, traktorski ce-
pilec (20 t), obračalni pajek 
VO4 in traktorsko frezo 130. 
Tel.: 031 594 663

Prodam kratko žagana in ka-
lana drva, krožne brane (24 di-
skov) ter seno v okroglih ba-
lah. Tel.: 070 574 053

Prodam kalana metrska buko-
va in hrastova drva. Tel.: 041 
380 075, 07 49 56 236

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam kolje za vinograd, vr-
tno frezo Marko in rotacijski 
plug Gorenje Muta, okrogli pri-
klop. Tel.: 030 694 956

Prodam sadike vinogradni-
ških breskev, sadike orehov in 
orehova jedrca. 
Tel.: 07 49 78 142

Prodam orehova jedrca po 10 
€ in orehove polovičke po 12 
€. Okolica Sevnice. 
Tel.: 051 661 350

Prodam svežo slanino, jedilni 
krompir dezire ter koruzo v zr-
nju in ječmen. 
Tel.: 051 361 635

Prodam jabolka za ozimnico, 
zabojček 15 kg po 6 € (Mali 
Obrež – Dobova). 
Tel.: 051 690 356

ŽIVALI

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

Kupim mlado teličko, staro 
nad 3 mesece. 
Tel.: 07 49 51 275

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

Prodam 2 bikca ČB in teličko 
ČB/LS in kravo ČB, AP kontro-
la, breja v 8 mesecu. 
Tel: 031 868 337

Prodam 2 bikca simentalca in 
odojke. Okolica Krškega. 
Tel.: 040 862 947

Prodam bikca in teličko limu-
zin, prašiča (120 kg), krmljene-
ga z domačo kuhano hrano, in 
odojke, stare 10 mesecev. Mo-
žen zakol. Tel.: 07 49 77 095

Odkupujemo vse vrste go-
vedi po konkurenčnih ce-
nah. Zagotovljeno plačilo. 
Tel.: 031 651 162 in 07 81 
63 609, Kmečka zadruga 
Sevnica z.o.o., Savska cesta 
20c, Sevnica

Prodam kravo, staro 3 leta, 
brejo 8 mesecev, pašna. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 218 088

Prodam 2 telički simentalki, 
stari 5 mesecev. 
Tel.: 031 880 657

Ugodno prodam oslico, staro 
4 leta. Tel.: 07 81 84 533

Prodam odojke, težke 20 kg. 
Tel.: 040 345 693

Prodam 2 prašiča po 170 kg in 
3 starejše prašiče (cca. 300 kg) 
za salame. Tel.: 041 385 653

Prodamo pujske za odojke 
in nadaljnjo rejo ter ječmen 
in ajdo letošnje žetve v refuzi. 
Okolica Boštanja. 
Tel: 041 662 730

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

IZREZAN OGLAS VELJA KOT KUPON ZA 10 % POPUST

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

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

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

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

041 726 071

040 753 911

 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

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

Ponudba je 
na naši spletni strani.

Postavitev- Posavski obzornik 20.10.2014

Logotip… Oridom nepremičnine – lahko večji bolj poudarjen

www.oridom.si

Posredovanje in svetovanje pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si, 

gsm: 031/256-560  - večje številke

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

www. oridom.si
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Ljudska optika Glasmaher, Dejan Stušek s.p., Pleteršnikova 1, Brežice

NEPREMIČNINE
Projektiranje - legalizaci-
ja, novogradnja, prenova, ru-
šitev, notranja oprema, zuna-
nja ureditev vseh objektov. 
Aspo biro, Samo Vojko Cero-
všek s.p., Papirniška ulica 24, 
Krško. Tel: 041 683 380, aspo.
biro@amis.net

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

Prodam mlad vinograd (1000 
trt), strojna obdelava, z bival-
no zidanico (voda, elektrika, 
asfalt, lepa razgledna točka). 
Ugodno. Tel.: 041 923 192

Najamem prostor za skla-
diščenje osebnih stvari in za 
plačilo nudim pomoč starej-
šim osebam. Tel.: 068 605 674

Kupim hektar ali dva gozda v 
Posavju. Tel.: 040 341 254

Za nekaj let oddam v najem 
vinograd (300 trt) s sadov-
njakom in zidanico (vikend) v 
okolici Brežic. 
Tel.: 041 658 560

AVTOMOBILIZEM 

KMETIJSTVO
Prodam pšenico in ječmen. 
Tel.: 041 913 799 

Prednovoletni izleti
12. 12.: Gradec in pivovarna BEVOG, cena od 29€

18. 12.: Adventni Zagreb, cena od 19€
 19. 12.: Celovec in Ljubljana, cena od 25€

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki
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Prodam prašiče, težke 150-
200 kg, in odojke, težke 35-40 
kg. Tel.: 041 365 803

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

Prodam prašiča, težkega 200 
kg. Domača hrana. Tel.: 031 
780 169, 041 762 291

Prodam prašiče, težke 50-60 
kg, in naravno sušeno koruzo v 
zrnju. Tel.: 031 306 136 in 070 
504 177

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

Prodam prašiče, težke do 90 
kg. Cena 2,00-2,30 €/kg. Oko-
lica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam prašiča, 170 kg, kr-
mljen s kuhano kolerabo in 
krompirjem, cena 2 €/kg, 
Blanca. Tel.: 041 899 231

Prodam prašiča, težka 170 kg 
in 200 kg, 2 telički simental-
ki, stari 3 mesece, zajce in zaj-
klje, koruzo, ječmen in tritika-
lo. Tel.: 031 304 172

Prodam 2 svinji, težki 250-
300 kg, in prašičke, težke 20-
80 kg. Domača reja. 
Tel.: 051 422 161

Prodam 200-kilogramsko svi-
njo, ki je enkrat kotila, po 1,60 
€/kg ter prašiče, 160-180 kg, 
po ceni 1,80 €/kg. 
Tel.: 041 848 740

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, in prašiče, 160-220 kg. 
Tel.: 031 289 986, 031 346 
625, 07 49 67 250

Prodam prašiča, težkega okoli 
250 kg, domača hrana. 
Tel.: 07 49 67 528

Prodam odojke in večje praši-
če, ječmen ter naravno sušeno 
koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 768 569

Prodam prašiče, 180-200 kg, 
krmljene z domačo hrano, za 
zakol. Tel.: 031 452 476

Prodam prašiča, težkega od 
200 do 250 kg. 
Tel: 07 49 56 406

Prodam prašiča, težkega oko-
li 200 kg, in jedilni krompir za 
ozimnico. Tel.: 07 49 67 826, 
zvečer

Prodam dva prašiča, 230 kg in 
150 kg. Tel.: 040 933 911

Prodam prašiče, težke od 200 
do 230 kg, hranjene z domačo 
hrano, ter ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 040 767 262

Prodam prašiče iz eko reje, 
težke od 90 do 200 kg, pro-
dam tudi bika za zakol oziro-
ma meso. Tel.: 051 895 099

Prodam težko svinjo in manj-
šo svinjo, težko 130 kg. Okolica 
Blance. Tel.: 031 369 773

Prodam odojke (25 kg) in pra-
šiče, težke do 80 kg. Možen za-
kol. Tel.: 031 492 837

Prodam 2 prašiča za zakol, 
težka 180-200 kg, hranjena s 
kuhano hrano. Možen zakol, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 489 683

Prodam prašiča, 170 kg, kr-
mljen z domačo kuhano hra-
no. Tel.: 041 471 001

Prodam prašiče, 70 kg, 100 kg 
in 180 kg, ter svinjo, 250 kg. 
Možen zakol in prevoz. 
Tel.: 051 872 179

Prodam prašiča, težkega 140 
kg. Tel.: 040 389 015

Prodam dva prašiča, težka 
160-200 kg, hranjena z doma-
čo kuhano hrano. Možen zakol, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 495 382

Prodam prašiče, težke oko-
li 130 kg, hranjene z domačo 
hrano (1,80 €/kg), slamo in 
žita. Tel.: 031 431 681

Prodam prašiča, težkega oko-
li 160 kg, krmljenega z doma-
čo kuhano hrano. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 888 948, 07 
49 56 031

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 
€, za okvir pa 3,70 €. Cena objave 
malega oglasa za pravne osebe, s.p. 
in druge posameznike, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati naziv in naslov naročnika. 
Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: Maruša Mavsar

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej, 
Smilja Radi

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

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

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

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB:
SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: 
SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (25/2015) bo izšla v 
četrtek, 10. decembra 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 3. december.

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.

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...

www.citroen.si

AVTOLINE KRŠKO d. o. o., BOHORIČEVA 10, KRŠKO, tel.: 07 / 49 02 117

Ponudba velja do 31. 12. 2015

AVTOLINE KRŠKO 
VAM NUDI:
- SERVIS
- KLEPARSKE IN LIČARSKE STORITVE
- ROČNO AVTOPRALNICO
- AVTOVLEKO
- TEHNIČNE PREGLEDE
- EUROREPAIR NADOMESTNE DELE  

ZA VSE ZNAMKE VOZIL

S TEM LETAKOM IMATE 20 % POPUST 
NA METLICE BRISALCEV EUROREPAIR.

AVTOLINE KRŠKO d. o. o., BOHORIČEVA 10, KRŠKO, tel.: 07 / 49 02 117

Prodam kozla, starega 2 leti, 
burske pasme, za zakol, pod-
pust ali nadaljnjo rejo. 
Tel.. 041 802 220

Prodam ovna, ovco z dvema 
mladičema, ovco in dva ovna, 
primerna za rejo, JS pasme. 
Tel.: 041 866 476

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

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam masivno hrastovo 
raztegljivo mizo in nov top za 
izdelovanje klobas, salam. 
Tel.: 040 796 143

Prodam dvosed modre bar-
ve, velur, in sobno kolo. Cena 
po dogovoru. Tel.: 040 503 610

RAZNO
Nudim stanovanje z upora-
bo kuhinje in kopalnice sam-
ski ženski, ki bi mi pomagala 
v gospodinjstvu. Samo resne. 
Tel.: 068 177 943

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

Prodam dvojen prazen grob 
na pokopališču Jesenice na 
Dolenjskem. Tel.: 031 250 181

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

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

42-letni invalid, ločen, brez 
otrok, resen, iščem sorodno 
dušo za skupno prihodnost. 
Kozorog. Tel.: 041 774 734

Moški, 50 let, s svojo hišo, služ-
bo in avtom, želim spoznati 
žensko, 45-50 let, za skupno 
življenje. Tel.: 051 864 435

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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OSEBNA 
PRIPOVED 

O ŽIVLJENJSKI 
IZKUŠNJI

Naročila 
in informacije:

13,00€
NOVA KNJIGA

040 302 809 zalozba@posavje.info

Marija Hrvatin - Diagnoza, ko zastane dih

on gathering group), v katero 
so vključeni študentje z mar-
ginalnim ozadjem v starosti 
med 16. in 22. letom. Delo je 
bilo nadvse raznoliko ter raz-
deljeno v tri sklope. Tako je po-
učevala osnove sociologije in 
angleščino, izvajala delavnice 
na teme, kot so osnove psiho-
logije, ponovna uporaba stvari, 
informacijska pismenost, tre-
tji del pa je zadeval promocijo 
šole, urejanje knjižnice in or-
ganizacijo dogodkov 'skupno-
stne kavarne Veranda'. »Mla-
dostniki, s katerimi sem delala, 
se v svojem bistvu ne razliku-
jejo kaj preveč od povprečne-
ga slovenskega najstnika. Tudi 
tam hodijo na zmenke, pišejo 
teste, odhajajo od doma. Se 
pa razlikujejo pri dostopu do 
možnosti, ki jih imajo glede iz-
obrazbe, zdravstvenih in osta-
lih storitev. Šolstvo je plačlji-
vo, zato je v zadnjih nekaj letih, 
odkar se je Mjanmar začel od-

pirati, opaziti porast nevladnih 
organizacij, v sklopu katerih so 
organizirana različna nekajle-
tna neformalna izobraževa-
nja,« je o tamkajšnjih mladih 
razložila Kosova. »Takšna je 
tudi šola EGG. Večji delež štu-
dentov EGG je vzporedno vpi-
sanih tudi na državno fakul-
teto, ki se po standardu lahko 
primerja s slovensko srednjo 
šolo. Njihov urnik od ponedelj-
ka do sobote se začne ob še-
sti uri zjutraj, ko začnejo pri-
pravljati kosilo, nato gredo na 
predavanja na državno fakul-
teto. Okrog 10. ure se vrnejo 
na EGG, kjer se prične  pouk, ki 
poteka do pol petih popoldan, 
nato pospravljajo šolo in spal-
ne prostore, odidejo pa tudi v 
različne klube,« opisuje njihov 
način študentskega življenja 
Kosova. Po njenih besedah je 
večina dijakov in študentov ve-
doželjnih in postavljajo nešte-
to vprašanj. Zanima jih vse, od 

zgodovine, kulture pa do šol-
skega sistema in družinskega 
življenja v Evropi. Za večino 
je cilj študij na Tajskem ozi-
roma v kateri drugi azijski dr-
žavi, kjer je šolski sistem bolj 
razvit in ne tako zastarel kot v 
Mjanmaru, a je to spet odvisno 
od nevladnih organizacij in šti-
pendiranja. 

»Resnično neprijetno mi je raz-
lagati o brezplačnem šolstvu in 
zdravstvu, ki smo ga deležni v 
Sloveniji, medtem ko sta izo-
brazba in zdravje mladostni-
kov tu odvisna od financiranja 
nevladnih organizacij. Pa ven-
dar me to dejstvo vedno znova 
opomni, kako močno priviligi-
rani smo v Evropi in v naši Slo-
veniji,« pojasnjuje Kosova, ki se 
je iz Mjanmara vrnila konec ok-
tobra. Nanjo so imeli najmoč-
nejši vpliv ljudje, s katerimi je 
preživljala čas, njihove nena-
vadne pa tudi krute življenjske 

zgodbe, toplina, srčnost in ne-
verjeten občutek za skupnost. 
»Pred kratkim se je tam odvil 
največji festival etnične sku-
pine Karen. V vasi, ki sem jo 
obiskala, je bila prireditev or-
ganizirana v budističnem sa-
mostanu v sodelovanju štirih 
različnih verstev: budizma, kr-
ščanstva, islama in hinduizma. 
Tudi pri ostalih dogodkih gre 
za tesno sodelovanje skupno-
sti ali različnih NVO-jev. Eden 
izmed takšnih je bil tudi obe-
ležitev mednarodnega dneva 
mladih. Kot zanimivost, ki pri-
kazuje vpliv dolgoletnega vla-
danja vojaške hunte: za pri-
dobitev dovoljenja so morali 
organizatorji večkrat na polici-
jo, izjaviti, da na dogodku ne bo 
govorov s političnimi vsebina-
mi oziroma kakršnega koli po-
litičnega materiala,« je odkrila 
novo tančico o življenju v deže-
li, ki je ne poznamo. 

Kot pravi, je to izkušnja, ki je 
več kot raziskovanje same-
ga sebe, preizkušanje lastnih 
omejitev in nabiranje izkušenj. 
Ravno te izkušnje, ki zajema-
jo perspektivo druge kulture, 
pa so največ vredne ob povrat-
ku v domače okolje, saj se je ob 
domačinih, ki resnično živijo v 
skladu z razkošno preprosto-
stjo, prisilila k prevetrenju vre-
dnot. »Kaj je pravzaprav tisto, 
kar nas vsak dan znova navda-
ja z občutkom zadovoljstva? 
Mogoče ljudje, ki nas obkroža-
jo, mogoče dobro opravljeno 
delo, mogoče kaj drugega? Ne 
vem! Vem le, da gnanje za ma-
terialnimi dobrinami in težnja 
po popolnosti to zagotovo ni,« 
je zaključila Kosova.
� Marija�Hrvatin

Viktorija Kos svojega dela ne 
pojmuje kot prostovoljstvo, 
temveč bolj kot obliko priprav-
ništva na področju globalnega 
izobraževanja. Enoletni cikel 
združuje 60 posameznikov iz 
enajstih evropskih držav, ki 
jim je primarni cilj priprav-
ništvo v državah globalne-
ga juga, v njenem primeru v 
Mjanmaru. Zanj se je treba 
pripraviti na seminarju, ki po-
teka v Nemčiji ali Češki, kar je 
opravila, preden se je odpravi-
la, kot pravi, »v deželo porisa-
nih lic, iskrenih nasmehov ter 
pisanih ulic, ki jih namesto tu-
ristov prežema živahen utrip 
življenja domačinov«.

Mjanmar, do leta 1989 znan 
pod imenom Burma, je de-
žela, ki je svoje meje odprla 
pred dobrimi tremi leti. Mejo 
je moč prečkati na nekaj me-

stih s Tajsko, iz drugih držav je 
prehod nadvse omejen. »Hpa-
-an, mesto, kjer sem se nahaja-
la, je locirano v jugovzhodnem 
delu države in je glavno me-
sto regije Karen. Regija je zna-
na po najdaljši, šest desetletij 
trajajoči civilni vojni na sve-
tu med etnično skupino Ka-
ren in državno vojsko,« je po-
jasnila. Ne glede na to, da tudi 
domačini radi poudarijo, da 
lahko do spopadov pride ka-
dar koli, kakšnega pretirane-
ga strahu ali nevarnosti v sa-
mem mestu ni zaznati. Razlog 
za mirno vzdušje naj bi bil tudi 
v novembrskih volitvah, ki po 
50-letnem vojaškem diktator-
skem režimu obetajo korak v 
smeri demokracije. 

Kosova je delovala v sklo-
pu neprofitne izobraževal-
ne organizacije EGG (Educati-

Viktorija Kos, prostovoljka v Mjanmaru:

Dežela porisanih lic in iskrenih nasmehov
KRŠKO, MJANMAR – 25-letna Krčanka Viktorija Kos študira andragogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot prostovoljka že sedmo leto sodeluje v okviru raz-
ličnih organizacij, letos je bila pod okriljem evropske mreže za globalno izobraževanje GLEN tri mesece v azijskem Mjanmaru. 

Viktorija�Kos�(levo�spodaj)�med�domačini�v�Mjanmaru�(foto:�osebni�arhiv)


