
Kako do EU sredstev 
v novi perspektivi?

Prejšnji teden smo na več dogodkih slišali, 
da nova evropska finančna perspektiva 2014-
2020 zahteva drugačen pristop k investicijam 
in projektom, kot smo ga bili vajeni, če bomo 
želeli priti do sredstev, ki jih ponuja EU. Bomo v 
Posavju zmogli ta preskok?
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V soboto začetek remonta
V NEK se zaključuje 28. gorivni ciklus, v soboto, 1. oktobra, pa 
se bo z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrež-
ja začel redni remont, ki bo predvidoma trajal mesec dni. Kot 
so sporočili iz elektrarne, bodo v sredico vstavili 56 svežih 
gorivnih elementov, opravili preverjanje opreme, vzdrževal-
na dela in tehnološke posodobitve, ki jih lahko razdelimo v tri 
sklope: prilagoditve sistemov in struktur, ki bodo zagotavlja-
li varnost in zanesljivost obratovanja NEK tudi ob sočasnem 
obratovanju HE Brežice, posodobitve za povečanje zaneslji-
vosti obratovanja in posodobitve iz Programa nadgradnje var-
nosti. Vse remontne aktivnosti vodijo zaposleni v NEK, za bolj 
obsežna ali specialna dela pa najamejo še dodatne zunanje iz-
vajalce iz lokalnega in mednarodnega okolja. Med zaustavi-
tvijo elektrarne pred začetkom remonta in ob ponovnem za-
gonu ob njegovem zaključku bodo občasno izpuščali paro iz 
nejedrskega dela elektrarne, kar bo slišno tudi v okolju, zato 
prebivalce prosijo za razumevanje.   P. P. 

AKTUALNO

Dr. Anka Lisec, predavateljica 
na Fakulteti za gradbeništvo in 
geodezijo:

Skrb za kulturno 
pokrajino je 
pomembna z več 
vidikov str. 4

Gimnazijka Žana Florjanič Baronik

Hiperaktivna 
v pozitivnem 
pomenu besede

 str. 32

ZAOKROŽENA DONACIJA str. 5

TEMATSKE STRANI str. 15-18

110-LETNICA ROJSTVA str. 9

S SEJ OBČINSKIH SVETOV   str. 2

Krški knjižnici še zadnja »Slava«

Knjižnica Brežice – 70 let

Spominski poklon Simonu Ašiču

Toporišič bo dobil še svoj trg
Želijo več kot dvopasovnico

Kultura smo ljudje
Medtem ko so v Kulturnem domu Krško pred 
začetkom nove abonmajske sezone poudarili 
kakovost gledaliških abonmajev za lokalno 
publiko, so v Posavskem muzeju Brežice v 
sodelovanju še s tremi enotami Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine pristopili k skupnemu 
projektu, v okviru katerega bodo skušali kulturno 
dediščino še bolj približati ljudem.

 Stran 6

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI -  V prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti 
se je letos vanj vključilo 63 slovenskih občin, od tega tudi večina posavskih. Izhajajoč iz dejstva, da je 
sprememba vsakodnevnih navad mobilnosti življenjskega pomena, saj je promet motornih vozil eden 
glavnih virov onesnaževanja zraka, velikega števila telesnih poškodb in tudi smrti, so bile aktivnosti 
osredotočene na trajnostne oblike prevoza v korist zdravja ljudi in okolja, večjo rabo javnega prevoza 
do delovnih mest, šol, upravnih, nakupovalnih središč ter kolesarjenje. V občini Krško so v ta namen 
predali skupno 2,6 km kolesarskih površin, pri čemer je najatraktivnejša, tudi v slovenskem merilu, 
600 m dolga steza skozi nekdanji rudniški železniški predor od Brestanice do Sotelskega, po kateri so 
se prvi popeljali posavski osnovnošolci.  Foto: Bojana Mavsar
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Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Odlične jedi s 
pridihom jeseni
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povedali so - o novem predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu

Sandi Hervol, Župelevec: Čeferinova izvoli-
tev na čelo Uefe je nedvomno velik dosežek za 
slovenski nogomet, šport in našo državo. Pre-
poznavnost njegove nove funkcije v mednaro-
dnem prostoru močno presega ugled predse-
dnika države in predsednika vlade. Kako bo 
izvolitev vplivala na slovenski nogomet, je ne-

mogoče napovedati. Nedvomno je, da nam njegova izvolitev ni-
kakor ne more škoditi. Kot Slovenec sem ponosen na to.

Klavdija Mirt, Krško: Zame vsaka izvolitev 
na tako pomembno funkcijo pomeni krepitev 
narodne zavesti in zdravega domoljubja. Po-
nosna sem, da je prav Slovenec predsednik 
Uefe. Gre za človeka, ki je po moje z delom, 
in ne kako drugače, upravičil svojo kandida-
turo. Občutek imam, da se znamo s takimi 

ljudmi vsaj ponašati. Kot mama nogometaša upam, da bo nje-
govo delo nekaj pomenilo tudi za slovenski klubski nogomet.

Miran Grubenšek, Drožanje: Njegovo spo-
sobnost in strategijo Uefe so dobro ocenili 
tudi predstavniki ostalih nogometnih zvez, 
kar potrjuje zelo visok kvorum glasovanja 
zanj. Njegovo imenovanje za slovenski no-
gomet ne bo imelo večjih sprememb, morda 
poskus, da Slovenija kandidira za odmevnejši 

nogometni dogodek. Slovenija je dokaj dobro podprla njegovo 
kandidaturo. Obnesla se je dobra organizacija strokovne ekipe.

Kar nekaj časa so se svetniki 
zadržali pri točki o preimeno-
vanju Trga izgnancev. Na pobu-
do programskega odbora To-
porišičevo leto je župan Ivan 
Molan predlagal uvedbo po-
stopka za preimenovanje dela 
omenjene ulice (Dom kulture, 
Knjižnica Brežice in bivši dijaš-
ki dom, kjer naj bi bil v priho-
dnosti po novem sedež Fakul-
tete za turizem) v Trg Jožeta 
Toporišiča. Kot je med dru-
gim poudarila predstavnica 
programskega odbora Irena 
Majce, s preimenovanjem ni-
kakor ne želijo posegati v Trg 
izgnancev oz. ga kakor koli okr-
niti, ampak ga še bolj obogati-
ti. V času javne razgrnitve pre-
dloga o preimenovanju ni bilo 
nobenih pripomb, te so se poja-
vile šele nekaj dni pred sejo, ko 
so se z javnim pismom oglasi-
li predvsem iz vrst KO DIS Bre-
žice, kjer nasprotujejo preime-
novanju. Tudi nekaj svetnikov 
je bilo v dilemi, kako glasova-
ti o tem. Dr. Stanka Preskar 
in Igor Zorčič (SMC) sta de-
jala, da bi si glede na Topori-
šičevo delo in zasluge ta za-
služil veliko boljšo lokacijo kot 
pa omenjeni del Trga izgnan-
cev, Anton Zorko (DeSUS) pa 

Toporišič bo dobil še svoj trg
BREŽICE - Občinski svet občine Brežice je 19. septembra končal več kot osem ur trajajočo 13. sejo, ki je po-
tekala v dveh delih. V njenem nadaljevanju so svetniki med drugim izglasovali odlok, s katerim se bo del 
Trga izgnancev v Brežicah preimenoval v Trg Jožeta Toporišiča.

je predlagal, da bi mu posta-
vili monumentalni spomenik, 
ki ni skrit nekje med stavbami, 
ampak je viden vsem, ne samo 
tistim, ki gredo npr. v knjižni-
co. Zorko je še dejal, da so pre-
dlagali tudi umaknitev te točke 
z dnevnega reda, a neuspešno. 
Ivan Urek (ROK) je povedal, 
da izgnanci zaradi preimeno-
vanja ne bodo čisto nič oško-
dovani, in predlagal, da bi lah-
ko po Toporišiču poimenovali 
tudi še kakšno cesto. Na koncu 
so svetniki odlok o preimeno-
vanju kljub nekaterim kritikam 
izglasovali, dodali pa še sklep, 
da se v nadaljevanju območje 
Trga Jožeta Toporišiča razširi, 
tako da bo vključeval tudi cer-
kev sv. Roka z bližnjo okolico. 
Uradna razglasitev Trga Jože-
ta Toporišiča bo 11. oktobra ob 
zaključku Toporišičevega leta.

ZA ČIMPREJŠNJO GRADNJO 
PLOČNIKA IN STEZE
Občinski svet je potrdil tudi 
investicijsko dokumentaci-
jo za projekt »Pločnik in kole-
sarska steza rondo Tuš - rondo 
Trnje - faza 3 (osrednji del Ces-
te svobode)«. Tretja faza inve-
sticije v pločnik in kolesarsko 
stezo na Cesti svobode v Breži-

cah je po ocenah vredna skoraj 
1.166.000 evrov, pri čemer bo 
slabih 70 % sredstev zagotovila 
Občina Brežice, preostanek pa 
bodo tuja sredstva, saj naj bi v 
projektu sodeloval tudi zaseb-
ni vlagatelj (najverjetneje trgo-
vsko podjetje Eurospin), ki bo 
ob Cesti svobode zgradil svoje 
prostore. Terminski plan pred-
videva, da se bo gradnja prve-
ga izmed dveh semaforizira-
nih križišč začela aprila 2017, 
pločnik in kolesarska steza 
aprila 2018, sama investicija 
pa bi se zaključila septembra 
2019. Svetniki so v razpravi iz-
postavili, da sta dve križišči s 
semaforji na tako majhni raz-
dalji pretirani in da bi bilo tre-
ba v tem primeru najti boljšo 
rešitev, prav tako jih je zmotilo, 
da je gradnja križišč predvide-
na veliko prej kot pa pločnik in 
kolesarska steza. Mag. Andrej 
Vizjak (SDS) je zato k sklepu 
predlagal dva amandmaja - oba 
so svetniki tudi sprejeli -, in si-
cer da se morebiten višek tu-
jih sredstev porabi še za grad-
njo pločnika in steze ter da se 
začetek njune gradnje premak-
ne za leto nazaj, torej na april 
2017. Aljoša Rovan (IDS) se 
je ob tej temi dotaknil tudi no-

vonastalega mini krožišča na 
Trgu izgnancev in ga označil 
kot »temo za Pustne novice«, 
kritiziral je tudi novo krožišče 
pri OŠ Brežice, ki po njegovem 
tudi nima prave funkcije.  

POSODOBITEV 
NOGOMETNEGA STADIONA
Brežiški nogometni stadion že 
dolgo časa ni bil posodobljen, 
in glede na to, da brežiški no-
gometaši uspešno nastopajo v 
2. slovenski ligi in da na stadi-
onu vsakodnevno trenira veli-
ko otrok, bo v naslednjih letih 
sledila njegova temeljita pre-
nova, ki bo predvidoma stala 
2.285.000 evrov, sredstva bodo 
zagotovili Občina Brežice, EU, 
Nogometna zveza Slovenije in 
Fundacija RS za šport. Še v sep-
tembru bodo začeli postavlja-
ti novo tribuno, saj je za igra-
nje v drugi ligi eden od pogojev 
tudi ta, da mora imeti stadion 
tribuno s 500 sedeži, česar pa 
brežiški še nima. S temeljito re-
konstrukcijo stadiona bodo na-
daljevali v letih 2019 in 2020.

VELIKO PRIPOMB NA OPPN
Proračunsko bilanco prvega 
polletja je predstavil vodja od-
delka za proračun in finance 
Aleksander Denžič, ki je ome-
nil, da je bila realizacija glede 
na sprejeti plan na prihodkov-
ni strani 43 %, na odhodkov-
ni pa 30 %. Svetniki so sprejeli 
tudi odlok o OPPN za obmo-
čje razvoja obstoječe kmeti-
je Mali Vrh. Družina Kostevc 
želi namreč zgraditi še dve go-
spodarski poslopji za spravilo 
mehanizacije. Prvič so ta odlok 
obravnavali že julija v sklopu 
dopisne seje, saj je občina žele-
la družini omogočiti, da koristi 
občinska sredstva, namenjena 
za gradnjo kmetijskih objektov, 
zato mora biti investicija izve-
dena do konca letošnjega no-
vembra. V času javne razgrnit-
ve OPPN so dobili kar veliko 
pripomb, med drugim so mo-
rali uskladiti nekaj zadev tudi 
z Direkcijo RS za vode. V imenu 
občanov, ki so podali pripom-
be, je Roman Kržan pouda-
ril, da sicer podpirajo razširi-
tev obstoječe kmetije, vendar 
jih je zmotil dokument kme-
tijske svetovalne službe, v ka-
terem je po njihovo veliko ne-
točnih informacij. Prav tako po 
njegovem ni dopustno, da se na 
razpis prijavi investitor, ki še 
ne izpolnjuje vseh pogojev, in 
mora potem občinska uprava 
hiteti, da bodo čim prej izpol-
njeni.  Rok Retelj

SEVNICA – Na 16. redni seji 
Občinskega sveta Občine 
Sevnica, ki je 21. septembra 
potekala na sevniškem gra-
du, se je razvila daljša raz-
prava po predstavitvi načr-
tovane trase 3. razvojne osi 
na t. i. srednjem delu.
 
»Tretja razvojna os se mora 
močno približati mestu Sevni-
ca kot pomembnemu gospo-
darskemu središču in navezati 
mesto v smeri proti Ljubljani. 
Žal v fazi variant ni prišlo do 
takšne rešitve. Predlagana va-
rianta tranzitne ceste med Ce-
ljem in Novim mestom ima re-
lativno nizek učinek na mesto 
Sevnica, nekoliko večji pa za 
Mirnsko dolino,« je dejal žu-
pan Srečko Ocvirk. V nada-
ljevanju je bilo poudarjeno, 
da je za ta državni projekt, ki  
ima več kot desetletje trajajo-
če ozadje, predvidena izgra-
dnja dvopasovnice. V razpravi 
je bilo izraženo mnenje, da bi 
bila nujna gradnja štiripasov-
nice, čeprav bi se morda lahko 
zadovoljili tudi s tripasovnico. 

Želijo več kot dvopasovnico

VRBINA - Gradbišče akumulacijskega bazena za HE Breži-
ce na lokaciji visokovodnega razbremenilnika v Vrbini je 
26. septembra obiskala ministrica za okolje in prostor Ire-
na Majcen ter si ga ogledala v družbi direktorja Infre mag. 
Vojka Sotoška in njegovih sodelavcev. 

Ministrica je ob robu obi-
ska ponovila, da je vlada RS 
v letošnjem letu za dokon-
čanje izgradnje brežiške 
akumulacije zagotovila do-
datnih 40 milijonov evrov. 
»Današnji obisk je name-
njen temu, da se pregleda, 
ali dela na terenu potekajo 
v skladu s časovnico in po 
zagotovilih investitorskega 
posrednika, javnega podje-
tja Infra, je tako,« je dejala. 
Podrobneje o poteku pro-
jekta sicer lahko preberete 
na strani 10.

Verigo spodnjesavskih HE naj bi v skladu s koncesijsko pogodbo 
zaključili z izgradnjo HE Mokrice, a ministrica opozarja, da ta in-
vesticija ne more iti po takšni poti, kot so šle investicije v dose-
danje elektrarne, kjer je bil glavni financer izgradnje Ministrstvo 
za okolje in prostor oz. vodni sklad. »Konec leta dajemo v potr-
ditev na vladi nabor 61 investicij in stremimo k temu, da bi pro-
tipoplavno varnost v Sloveniji dvignili na višji nivo, ob tem pa se 
teh investicij ne da financirati iz vodnega sklada, kar pomeni, da 
bo potrebno poiskati druge načine in vire financiranja. Na Mi-
nistrstvu za okolje in prostor ocenjujemo, da mi teh virov nima-
mo,« je bila jasna Majcnova. Sotošek je dodal, da trenutno še ni 
pripravljenih dovolj izhodišč za gradnjo mokriške elektrarne, saj 
ni določen način financiranja, ni še soglasja Republike Hrvaške… 
»V tem trenutku lahko ugotovimo, da se nam gradnja Mokric ne-
koliko odmika. Mi v tem trenutku nimamo še nobene osnove, da 
na glas razmišljamo o Mokricah, tudi nismo odločevalci v tem po-
stopku in računamo, da se bo Vlada RS odločila, kako s to inve-
sticijo naprej,« je zaključil.� P.�Pavlovič

Majcnova: Za Mokrice bo treba 
najti druge vire financiranja

Direktor Infre Sotošek in ministri-
ca Majcnova

»Osnovni namen je čim hitrej-
ši pretok  blaga in ljudi ter po-
vezovanje krajev,« je dejal Vin-
cenc Knez. »Potrebno je iskati 
rešitve za navezavo na Treb-
nje,« je menil Jani Šerjak, saj 
se največji delež prometa iz 
Sevnice odvija proti Trebnjem 
in v smeri Ljubljane ter iz Sev-
nice skozi Radeče in Zidani 
Most proti Celju. »Os je zelo 
zavita, kot bi šli okoli nečesa v 
žep, če gledamo  varianto Ra-
deče – Sevnica – Novo mesto,« 
je menil Rado Kostrevc. Franc 
Pipan je omenil, da je ena iz-
med možnosti Planina – Sevni-
ca, kar pa bi bilo neugodno za 
prebivalce. Svetnice in svetni-
ki so nato sprejeli sklep, da je 
potrebno vztrajati pri pripra-
vi bolj optimalne trase v smeri 
Radeče - Sevnica – Trebnje, ki 
bi se središču sevniške občine 
čim bolj približala. Kakovostna 
prometna povezava je namreč 
pogoj tako za trenutne potrebe 
gospodarstva kot ves nadaljnji 
razvoj in s tem delovanje lokal-
ne skupnosti. V času od 4. ok-
tobra do 4. novembra bo po-

tekala tudi enomesečna javna 
razgrnitev, medtem ko bo javna 
obravnava, na katero je vablje-
na širša lokalna skupnost, 18. 
oktobra ob 18. uri v sevniški 
kulturni dvorani.   
 
V nadaljevanju seje sta bila 
sprejeta tudi dva odloka o ob-
činskem podrobnem prostor-
skem načrtu - prvi bo zagotovil 
možnost gospodarske aktivno-
sti zasebnemu investitorju v 
Dolenjemu Boštanju, drugi pa 
poslovno in stanovanjsko grad-
njo na velikem in lastniško si-
cer precej razdrobljenem ob-
močju stanovanjske soseske 
Boštanj – Sveti križ. Pri poro-
čilu o izvrševanju proračuna v 
prvem polletju je bil poudar-
jen porast deleža sredstev za 
varstvo starejših in za pred-
šolsko vzgojo, povečal se je 
tudi delež sredstev s področ-
ja prodaje zemljišč in komu-
nalnega opremljanja, zadolže-
nost občine se zmanjšuje, vsa 
sofinanciranja s strani države 
so bila realizirana po pričako-
vanjih.  Smilja Radi

LJUBLJANA - Ministrstvo za notranje zadeve je 22. septembra 
brežiškega župana Ivana Molana in še nekatere druge župane 
obmejnih občin povabilo na razgovor z namenom seznanitve z 
novimi aktivnostmi v zvezi z begunsko problematiko. Kot je za 
naš časopis dejal župan, so jih seznanili s povečanjem števila 
prihodov migrantov in ponovno vzpostavitvijo sprejemnih cen-
trov, ki naj bi jih bilo pet ali šest ob južni meji, tudi v že obstoje-
čem v Dobovi. Državni sekretar na MNZ Boštjan Šefic je župa-
nom povedal, da odslej ne bo več vzpostavljen sistem sprejema 
prebežnikov, kot je bil v preteklosti, kar pomeni, da organizirane-
ga prevoza od hrvaške do avstrijske meje ne bo več. Zato obsta-
ja verjetnost, da bodo begunci v velikem številu zaprosili za azil 
v naši državi in na ta način ostali pri nas. Molan je na sestanku 
postavil vprašanje, kje v Sloveniji se bodo nahajale kapacitete 
azilnih centrov, glede na to, da bodo lahko sprejemni sprejeli do 
3000 ljudi, ti pa se bodo lahko v njih zadržali največ 72 ur. Dogo-
vor je bil tudi, da bo ministrstvo, še preden bodo začeli ponovno 
vzpostavljati sprejemni center v Dobovi, obvestilo svet KS Dobo-
va, ki bo podal svoje zahteve, ki bodo obvezujoče tudi za župana, 
tako da bo na podlagi le-teh nato nadaljeval vse aktivnosti v zve-
zi z begunsko problematiko. Sestanek s predstavniki MNZ in KS 
Dobova je bil sinoči v Dobovi. Župan je Šefica opozoril tudi na ob-
ljube, ki jih je bila lani deležna brežiška občina oz. dobovska KS, 
od vzdrževanja sprejemnega centra in ograje do popravila cest 
in pomoči lokalnim gospodarstvenikom. Večina obljub namreč 
ni bila izpolnjena ali samo delno, zato župan upa, da je sinočnji 
sestanek dal tudi te odgovore. Omeniti velja še, da so gasilci na 
nivoju regije Posavje sprejeli sklep, da v novem begunskem valu 
ne želijo več sodelovati pri požarni varnosti sprejemnih centrov, 
saj so bili zelo razočarani nad nesprejemljivim početjem nekate-
rih migrantov (metanje kamenja v gasilce, zažig šotorov) in od-
zivom države nad tem.  R. R.

Šefic še na sestanek s KS Dobova
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Kot je uvodoma povedal vod-
ja Informacijske pisarne EP 
Klemen Žumer, želijo s to-
vrstnimi srečanji dogajanje v 
Evropskem parlamentu, edi-
ni neposredno voljeni inštitu-
ciji EU, v kateri se sprejemajo 
številne pomembne odločitve, 
posredovati tudi na lokalni oz. 
regionalni ravni.

Romana Tomc je povedala, da 
se je razprava o novih investi-
cijah in delovnih mestih v zad-
njem letu žal umaknila v ozad-
je, v ospredju pa je razprava o 
varnosti in migrantskem valu. 

Kljub temu je izpostavila po-
men evropskega naložbene-
ga sklada EFSI, ki ga bodo po-
daljšali še za tri leta, pri tem 
pa upa, da ga bomo v Sloveni-
ji znali bolje izkoristiti. Pouda-
rila je, da sklad ni namenjen le 
gradnji infrastrukture, ampak 
tudi investicijam v domove za 
starejše, zdravstvene ustano-
ve ipd., ki jih bomo zaradi sta-
rajoče se družbe potrebova-
li vedno več, izpostavila pa je 
še programe za spodbujanje 
zaposlovanja mladih, na ka-
tere sicer pogosto leti očitek, 
da niso dolgoročno vzdržni. 

Nova perspektiva - nov pristop
NOVO MESTO - Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je 19. septembra v novomeškem 
hotelu Krka pripravila srečanje ob zajtrku z evropskima poslancema Francem Bogovičem (SLS/ELS) in Ro-
mano Tomc (SDS/ELS). Govorila sta zlasti o možnostih črpanja EU sredstev v novi finančni perspektivi.

Opozorila je še, da za projek-
te, ki bi jih izvedli v javno-za-
sebnem partnerstvu, nimamo 
ustrezne zakonodaje.

Na besede Tomčeve se je nave-
zal tudi Franc Bogovič, rekoč 
da sklad EFSI v Sloveniji koris-
ti le SID banka, v bodoče pa bi 
lahko povezali koriščenje EU 
kohezijskih skladov s tem fon-
dom (več na to temo v poseb-
ni izjavi za Posavski obzornik). 
Koriščenje sklada EFSI zahte-
va drugačen pristop k inve-
sticijam, je poudaril Bogovič, 
zanj pa potrebujemo dobre 
projekte z jasnimi in merlji-
vimi cilji. Opozoril je tudi na 
krizo na kmetijskih trgih, ki 
je posledica ukinitve mlečnih 
kvot in embarga izvoza v Ru-
sijo, ter poudaril pomen pove-
zovanja v kmetijstvu. Povedal 
je še, da pri svojem delu sre-
čuje najrazličnejše ljudi in ima 
priložnost spoznati različne 

države. »Ta svet sestavlja več 
kot 28 držav EU,« je dejal in 
navedel nekaj izkušenj z lan-
skega obiska na Kitajskem in 
poletnega obiska Silicijeve 
doline v ZDA. »Velik problem 
evropskega šolskega sistema 
je, da pri nas mladi raziskoval-
ci pišejo članke, v ZDA pa so-
delujejo v projektih in 'vrtijo 
cel svet',« je dejal. Izrazil je še 
zadovoljstvo z izidi volitev na 
Hrvaškem, kjer je po njegovih 
besedah zmagal glas razuma 
in proevropska linija, zato upa, 
da je to porok za dobro sode-
lovanje med državami v tem 
prostoru.

Tako Bogovič kot Tomčeva sta 
se strinjala, da je stvari v do-
mačem okolju dobro videti 
tudi z zunanje perspektive in 
se zavzela za ohranitev dobre-
ga odnosa do EU. 

� Peter�Pavlovič

Z�desne:�Franc�Bogovič,�Romana�Tomc�in�Klemen�Žumer

Franc Bogovič: Finančna perspektiva 2014-2020 ne ponuja 
toliko možnosti, kot smo jo imeli v prejšnji perspektivi 2007-
2013 in smo jo v posavskih občinah zelo dobro izkoristili, zlas-
ti za infrastrukturne projekte, npr. obnovo kulturnih spome-
nikov, okoljsko infrastrukturo, internetne povezave ipd. Nova 
perspektiva zahteva celovitejše projekte in tako se na infra-
strukturnem področju delno lahko najde tudi krak tretje ra-
zvojne osi proti Beli krajini, od tu naprej pa je več priložnosti v 
okviru Evropskega sklada za strateške investicije, t. i. EFSI skla-
da, kjer vidim priložnost za financiranje nadaljevanja izgradnje 
hidroelektrarn, tako na spodnji kot na srednji Savi. Sicer pa se 
lahko naše gospodarske družbe v okviru t. i. pametne speciali-
zacije povežejo z inštitucijami znanja in dobijo pokritje za po-
samezne projekte. Tu vidim priložnosti v energetiki in stroje-
gradnji, ki sta naši ključni panogi. Podjetje Kovis denimo je že 
upravičenec in dobiva sredstva skupaj s slovaškim partnerjem 
iz programa Horizon. Na področju kmetijstva pa so na razpo-
lago sredstva za nadaljevanje kmetijskih agrarnih operacij, ki 
bi jih lahko izkoristili za ureditev namakanja ob HE Brežice. Na 
področju zelenjadarstva še vedno vidim možnost povezovanja 
pridelovalcev, da bi lahko izkoristili sklad za organizacije proi-
zvajalcev, kjer se lahko vsako leto dobi 4 % realizacije sredstev, 
pa tudi za izgradnjo logističnega centra za zelenjavo, iz kate-
rega bi posavsko zelenjavo spravili širom po Sloveniji, najbrž 
pa tudi preko meja, predsem Zagreb je zelo mikavno tržišče.

»Osnovni namen takšnih obi-
skov je, da spoznamo kmetij-
stvo v posameznih državah. 
Evropa je zelo različna in opa-
žam, da se premalo poznamo, 
zato je dobro, da tudi poslanci 
iz velikih držav vidijo, kakšno 
je kmetijstvo v Sloveniji in lažje 
razumejo naše specifične pro-
bleme,« je dejal gostitelj obiska 
Franc Bogovič. Delegacijo, ki 
so jo poleg njega sestavljali še 
štirje EU poslanci iz Nemčije 
ter po eden iz Francije, Velike 
Britanije in Španije, je sprejel 
in pozdravil direktor Evrosada 
Boštjan Kozole, ugledne gos-
te je pozdravil tudi krški župan 
mag. Miran Stanko, na ogled 
prostorov podjetja pa jih je 
popeljala vodja Evrosadovega 
hladilno-sortirno-pakirnega 
centra Nada Drstvenšek.

Kozole jim je ob tem predstavil 
aktualno stanje v sadjarstvu, 
vključno s težavami zaradi le-
tošnje pozebe, še bolj pa zaradi 
embarga izvoza v Rusijo, ki jih 
pesti že tretje leto, (politične) 
rešitve pa še ni na vidiku. Vod-

Ključ do sredstev je povezovanje
SLOVENIJA, VRBINA - Na povabilo evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) je bila med 21. in 23. sep-
tembrom na svojem prvem uradnem obisku v Sloveniji osemčlanska delegacija Evropskega parlamenta iz 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI). Obisk je osmerica EU poslancev pričela v podjetju Evrosad.

ja delegacije in podpredsednik 
odbora AGRI, francoski posla-
nec Eric Andrieu, je ob sezna-
nitvi s težavami sadjarjev de-
jal, da ne sme vse temeljiti na 
izvozu, ampak da se moramo 
zavedati tudi velikega pomena 
notranjega evropskega trga, v 
katerem živi kar 550 milijo-
nov ljudi. »Tudi v Franciji ima-
mo identične težave - s podne-
bjem, saj smo imeli poplave, in 
z regulacijo trga. Pojavlja pa 
se tudi vprašanje delovne sile, 
ki ga želimo rešiti na evropski 
ravni,« je menil.

Kot je še izpostavil Kozole, za-
radi določenih specifik ne iz-
polnjujejo formalnih pogojev 
za organizacijo proizvajalcev, 
kar bi jim omogočilo, da bi 
bili upravičeni do evropskih 
sredstev v višini 4 % svoje-
ga prometa. »Pričakujemo, da 
se tudi s podporo slovenske-
ga kmetijskega ministrstva 
podlage spremenijo in da to, 
kar že danes delamo, forma-
liziramo,« je dejal. Pri tem ga 
je podprl tudi Bogovič, ki pa 
meni, da v naslednjem letu 
slovenski sadjarji in zelenja-

darji še ne bodo upravičeni do 
teh sredstev. »Doma se mora-
mo dogovoriti in izkoristiti pri-
ložnosti, ki jih ponuja Evropska 
unija. Slovenija ima v teh dveh 
sektorjih približno 150 milijo-
nov evrov letnega prometa in 
če bi bila polovica sadjarjev in 
zelenjadarjev organiziranih v 
okviru organizacij proizvajal-
cev, bi dobili tri milijone evrov 
na leto, s čimer bi lahko zgradi-
li zelenjadarski center, ki ga še 
nimamo,« je poudaril in vrgel 
rokavico tako Ministrstvu za 
kmetijstvo, ki mora pripravi-
ti strategijo organizacij proi-
zvajalcev, kot pridelovalcem, 
združenim v zadrugah ali oko-
li podjetij, ki morajo pripraviti 
operativne programe in se re-
gistrirati.

V nadaljevanju obiska so po-
slanci obiskali še Dolenjsko, 
Primorsko in Gorenjsko, bili 
pa so tudi gostje Državnega 
zbora ter Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

� Peter�Pavlovič

Poslance�je�sprejel�direktor�Evrosada�Boštjan�Kozole�(desno).
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VRBINA - V prostorih razvojnega centra energetike ZEL-EN je 
19. septembra potekala 7. razširjena seja upravnega odbora 
GZS Območne zbornice Posavje, Krško, na kateri je državni 
sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
mag. Aleš Cantarutti spregovoril o nepovratnih in povratnih 
sredstvih kot priložnosti za rast gospodarstva.

Direktor posavske zbornice Darko Gorišek je uvodoma povedal, 
da je v finančni perspektivi 2007-2013 50 gospodarskih družb 
iz Posavja prejelo skupaj nekaj več kot 14 milijonov evrov, od 
tega 42 družb skupno 13,7 milijona evrov za razvojne projekte, 
dve družbi slabih 109 tisoč evrov za razvoj človeških virov in pet 
družb dobrih 310 tisoč evrov za razvoj okoljske in prometne in-
frastrukture.
Mag. Aleš Cantarutti je uvodoma priznal, da na ministrstvu sicer 
zamujajo s postopki in razpisi v okviru nove finančne perspekti-
ve 2014-2020 (črpanje sredstev bo potekalo do leta 2022), ven-
dar po njegovih besedah ni zato še nič kritičnega. Za Slovenijo je 
v tej perspektivi predvidenih 3,2 milijarde evrov. V okviru Evrop-
skega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj 
je na voljo dobri dve milijardi evrov, ostalo je namenjeno sofinan-
ciranju iz kohezijskega sklada, iz naslova švicarskega prispevka 
je na voljo 22 milijonov evrov, iz norveškega finančnega meha-
nizma nekaj manj kot 27 milijonov evrov, za čezmejne programe 
pa 64 milijonov evrov.

Kot bolj zanimive je Cantarutti izpostavil razpise za spodbuja-
nje intrenacionalizacije in izvoza, vključno s spodbudami za na-
stope na mednarodnih sejmih, patentno zaščito in pridobivanje 
mednarodnih certifikatov, na razpolago so tudi sredstva za sku-
pne nastope in tržne raziskave na tujih trgih. Omenil je še pro-
jekta Eurostars in Eureka, namenjena povezovanju slovenskih in 
tujih podjetij, ter razpise za t. i. SRIP-e (strateška razvojno-ino-
vacijska partnerstva), v katerih naj bi se na področjih pametne 
specializacije povezovala podjetja in njihova združenja ter javne 
raziskovalne ustanove. 
Katere so ključne novosti novega finančnega obdobja? »Še več-
ji poudarek je na rezultatih in merljivih ciljih projektov. Vsak 
evro mora biti jasno sledljiv in na koncu merljiv. Pri nepovratnih 
sredstvih je poudarek na inovacijah, raziskavah in razvoju, pod-
jetništvu in socialnem podjetništvu, ki vključuje tudi zadružniš-
tvu,« je dejal Cantarutti. Za investicije so v novi perspektivi na vo-
ljo predvsem povratna sredstva oz. ugodna posojila, ki jih bosta 
razpisovala Slovenski podjetniški sklad iz Maribora in Slovenski 
regionalno razvojni sklad iz Ribnice. »Vedno manj bo nepovra-
tnih sredstev in vedno več kreditov,« je poudaril mag. Cantarutti 
in opozoril, da bo manj denarja kot doslej za infrastrukturo, kar 
bodo občutile zlasti občine.� P.�Pavlovič

Vedno manj bo nepovratnih 
sredstev, vedno več posojil

Člani�posavske�gospodarske�zbornice�so�z�zanimanjem�pris-
luhnili�državnemu�sekretarju�mag.�Alešu�Cantaruttiju.

Z oktobrom se že 57. leto zapored uradno začenja novo študijsko 
leto za odrasle na Ljudski univerzi Krško. Novost letošnje ponud-
be Ljudske univerze Krško sta dva nova projekta: Pridobivanje 
kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019 in Svetovanje za za-
poslene v Posavju 2016–2022, ki sta financirana s strani Ministr-
stva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialne-
ga sklada. Odrasli se lahko izobražujejo tudi v drugih programih, 
študijskih krožkih, tečajih in delavnicah. Vpisi v programe pote-
kajo vsak delovni dan do 6. oktobra 2016. Dodatne informacije 
so na voljo na številki: 07 48 81 160 in 48 81 170. 
 Vir:�LU�Krško

Po nova znanja na LU Krško
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OBČANE VZNEMIRILI POTRESNI SUNKI - Potresavanje tal 
so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabele-
žili 16. 9., okoli 12.30, ko je sunek magnitude 1.6 zatresel tla v 
bližini Krškega. Učinki potresa v širšem območju niso prese-
gli III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Pet dni 
kasneje, 17. 9., je bila večja seizmična aktivnost zabeležena 10 
in 8 km JV od Šentjerneja. Žarišče sunkov ob 22. in 23.30, ma-
gnitude po 1.4,  sta se nahajala na območju kostanjeviške in 
tudi krške občine. Najmočnejši sunek je bil zabeležen 25. 9. ob 
23.14 uri, 7 km vzhodno od Šentjerneja, kjer se geografsko na-
haja Kostanjevica na Krki. Preliminarno ocenjena magnituda 
je znašala med 2.4 in 2.7, intenziteta potresa pa naj ne bi pre-
segla V. stopnje EMS-98. Potres so številčno občutili prebival-
ci Kostanjevice na Krki, Podbočja, naselij na Krškem polju in 
cerkljanskega območja. Potresu je tekom noči s 25. na 26. 9. 
sledilo še pet popotresnih sunkov, magnitude od 0.7 do 1.2. 

VLOMI IN TATVINE - Med 15. in 27. 9. je bilo evidentiranih več 
vlomov. V Selah pri Raki je iz odklenjenega gospodarskega po-
slopja izginil kotel za žganjekuho v vrednosti 300 €.  Na parki-
rišču krškega pokopališča je bilo vlomljeno v osebno vozilo, iz 
njega pa je izginila torbica z dokumenti, denarjem in bančni-
mi karticami v vrednosti 300 €. V Brezju pri Senušah je bilo v 
hišo vlomljeno skozi pritlično okno, ukradena je bila zlatnina 
in gotovina v znesku 3.000 €. Vlomljeno je bilo tudi v gostinski 
lokal v okolici Sevnice, iz katerega so izginili tobačni izdelki,  
v noči na 26.9. pa v garažo v okolici Krškega, iz katere so bile 
odnesene štiri pnevmatike s platišči v vrednosti 1.000 evrov.

PRITISK ILEGALCEV - V navedenem obdobju so policisti 
odkrili več tujcev, ki so se na različne načine skušali izogniti 
mejni kontroli. Na tovornem vlaku v Dobovi so med deli oseb-
nih avtomobilov odkrili po dva državljana Sirije in Libije ter 
Pakistanca. Na Obrežju so v regalu za orodje na podvozju to-
vornjaka 19. 9. odkrili štiri državljane Maroka, dva dni kasne-
je, prav tako v podvozju tovornega vozila, državljana Tunizi-
je in Palestine, pri ilegalnem prestopu zelene meje pa zalotili 
tudi državljana Turčije. 22. in 23. 9. so policisti prijeli dva dr-
žavljana Afganistana v Cundrovcu, v Krškem Pakistanca, pri 
Obrežju pa štiri državljane Albanije. Vsi so mejo prečkali ile-
galno, kar sta poskušala tudi dva Sirijca, ki so ju odkrili na Ob-
režju 26. 9. v podvozju tovornjaka.
 Zbrala:�B.�M.

Andrej Pungerčar, Župeča vas: Pri hiši ima-
mo dva avtomobila, pogostost njunega pranja 
pa je različna, v zimskem času veliko pogoste-
je. Enega ponavadi odpeljem v klasično avtop-
ralnico na Petrol. Imam namen, da se v bodoče 
oglasim tudi v novi samopostrežni avtopralnici 
v Krškem. Mislim, da je še posebej s to avtopral-

nico možnosti za pranje avtomobila v naših koncih več kot dovolj.

Zdravko Stopar, Pečje: Zgodi se, da je treba 
avto bolj na hitro oprati pa ga peljem v avtop-
ralnico. Včasih sem uporabljal storitve pranja 
in tudi notranjega čiščenja, sedaj pa to raje op-
ravim kar doma. Po moje je v večjih mestih av-
topralnic dovolj, v manjših krajih pa jih sploh 
ni. Od ljudi je odvisno, katere uporabljajo, enim 

je bolj všeč samopostrežna, drugim klasična. 

Klaudija Cigole, Sevnica: Avto čistim po pot-
rebi, večje čiščenje zunanjosti in notranjosti po-
navadi opravim na približno dva do tri mesece. 
Kadar sem v časovni stiski, ga peljem kar v pral-
nico, sicer pa ga očistim na dvorišču pri starših, 
saj pred stanovanjskim blokom tega ne morem 
storiti. Mislim, da je v našem kraju pralnic do-

volj, storitve pa so dobre.

Luka Klanjšček, Krško: Vozilo povprečno trik-
rat na mesec operem v najbližjih avtopralni-
cah v mestu, saj je stroškovno sprejemljivo in 
pomeni tudi prihranek časa, medtem ko not-
ranjost vozila očistim doma. Program pranja 
vozila prilagodim letnim časom, čez leto se 
poslužujem predvsem osnovnega programa 

pranja, pozimi pa celotnega, ki vključuje tudi pranje podvozja. 

Skrb za naša prevozna sredstva zajema tudi njihovo pran-
je. Naše sogovornike smo vprašali, kako pogosto se lotijo 
tega opravila, ali počnejo to doma ali avto raje odpelje-
jo v avtopralnico, bodisi klasično bodisi samopostrežno, 
ter ali menijo, če je avtopralnic v našem okolju dovolj.

anketa

Kje operete vaš avtomobil?

Odločili ste se za študij geo-
dezije, ki velja za moško po-
dročje, ima pri tem kakšno 
vlogo sedež geodetske upra-
ve za Posavje v Sevnici?
Za študij geodezije sem se od-
ločila povsem slučajno. Malo 
me je navduševalo gradbeni-
štvo, potem sem se odločila za 
geodezijo, saj združuje pred-
mete, ki so mi bili od nekdaj 
najljubši - matematiko, fiziko 
in tehniko. Spominjam sem, 
da so bili doma presenečeni, 
saj nikoli prej nisem omenja-
la geodezije, a hkrati navdu-
šeni; v gimnaziji so me spra-
ševali, če morda vendarle ne 
bi šla raje študirat medicino, 
pravo ali farmacijo … Za ge-
odetsko upravo v Sevnici ni-
sem vedela do začetka študi-
ja, kasneje sem kot študentka 
opravljala pri njih večmesečno 
prakso ter preko študentskega 
dela pridobivala koristne izku-
šnje. Menim, da brez poznava-
nja stroke na ravni operativne-
ga izvajanja ne moreš narediti 
veliko koristnega niti na sis-
temski državni ravni. 

Kako bi najbolj preprosto 
razložili, kaj je geoinforma-
tika, ki je tudi vaše področje?
Geoinformatika je sodobna 
veda, ki je nastala z razvojem 
računalništva in informatike. 
V osnovi izhaja iz tistega dela 
geodezije, ki tradicionalno po-
kriva kartografijo. Na temelju 
podatkov o prostoru, ki jih pri-
dobivamo s klasično terensko 
geodetsko izmero in s tehno-
logijami daljinskega zaznava-
nja, z letalskim snemanjem in 
opazovanjem Zemlje s sateliti, 
pripravimo digitalne podobe 
prostora in zemljevide na na-
čin, da so čim bolj koristni za 
nadaljnjo uporabo. Te lahko 
še vedno tiskamo na papir, a v 
osnovi so danes vsi zemljevidi, 
geodetski in drugi prostorski 
načrti izdelani v digitalni obli-
ki, ki jih je mogoče uporablja-
ti tudi za raznolike prostorske 
analize. 

Po zaključenem študiju ste 
se posvetili pedagoško raz-
iskovalnemu delu na fakul-
teti, pišete strokovne članke, 
predavate v tujini ...
Področje mojega dela spa-
da med tista področja, kjer so 
spremembe in novosti edina 
stalnica. Pred dobrim stoletjem 
so geodeti za terensko izmero 
uporabljali preprosto kartirno 
mizo in merski trak, v prosto-
ru pa so se orientirali na pod-
lagi astronomsko-geodetskih 
opazovanj. Danes so te prep-
roste instrumente zamenjali 
sodobni elektronski tahimetri, 
laserski skenerji, sprejemniki 
za signale globalnih satelitskih 
navigacijskih sistemov. Kla-
sične karte, katastrske in geo-

detske načrte v papirni obliki 
so zamenjali digitalni grafični 
prikazi, ki so povezani z obse-
žnimi podatkovnimi zbirkami. 
Zaradi vsega naštetega je jas-
no, da raziskovalno delo na fa-
kulteti ni služba za osem ur na 
dan, ampak je način življenja. 
Strokovni in znanstveni član-

ki so rezultat našega razisko-
valnega dela, ki nas spremlja 
praktično povsod. Včasih zah-
teva priprava kakovostnega 
članka več energije in časa kot 
sama raziskava.
Moje delo je močno vpeto tudi 
v mednarodni prostor. Trenu-
tno najpogosteje predavam na 
Tehniški univerzi v Münchnu, 
redno sodelujem tudi s Tehni-
ško univerzo na Dunaju, Kra-
ljevo tehniško univerzo KTH 
Stockholm, Univerzo Aalto v 
Helsinkih in z univerzami na 
področju nekdanje bivše Jugo-
slavije. To so zelo koristne iz-
kušnje tako za nas gostujoče 
pedagoge in raziskovalce kot 
za študente in gostitelje. 

Ste tudi glavna in odgovor-
na urednica Geodetskega 
vestnika. Kako ocenjujete 
vlogo klasičnega tiskanega 
medija v odnosu do interne-
tnega, tako v strokovni (ge-
odetski) javnosti kot recimo 
v splošni, ki jo pokriva npr. 
Posavski obzornik?
Geodetski vestnik, glasilo Zve-
ze geodetov Slovenije, je v 
osnovi strokovno glasilo za 
področja geodezije, geoinfor-
matike in prostorskega načr-
tovanja. Letos obeležujemo 
60. letnik revije, kar jo uvr-
šča v skupino strokovnih slo-
venskih revij, ki brez prekini-
tev izhajajo najdlje. Geodeti v 
Sloveniji radi izpostavimo iz-
jemen uspeh Geodetskega ve-

stnika, saj je v preteklih letih 
postal izredno cenjena in pre-
poznavna strokovna revija na 
mednarodni ravni – tudi zara-
di možnosti objav v angleškem 
jeziku, poleg slovenskega seve-
da, in zaradi prostega dostopa 
preko svetovnega spleta. Da-
nes enostavno velja: če te ni 

na svetovnem spletu, te je tež-
ko najti. Podobno kot Posa-
vski obzornik pa tudi Geodet-
ski vestnik ostaja zvest tiskani 
obliki. Po naših informacijah 
mnogi naši bralci raje prebira-
jo tiskano različico, prav tako 
tiskane številke bogatijo števil-
ne knjižne police zasebnikov, 
geodetskih in drugih institu-
cij po državi kot tudi splošnih 
knjižnic v Sloveniji in v tuji-
ni. Veliko je torej razlogov, da 
vztrajamo na rednem izhaja-
nju tiskane različice. 

Kakšno bi moralo biti traj-
nostno prostorsko načrtova-
nje in kdo bi moral pri njem 
obvezno sodelovati? 
Pri trajnostnem prostorskem 
načrtovanju moramo poskusi-
ti upoštevati zahteve današnje 
družbe po spremembah v pro-
storu ob hkratnem zavedanju, 
da moramo enake pogoje za-
pustiti tudi prihodnjim gene-
racijam. To je zelo velika ome-
jitev, če prostor obravnavamo 
kot celoto. Največkrat pa se pri 
prostorskem načrtovanju gle-
da samo en vidik – ali le gospo-
darski vidik in urbanizem ali le 
varstvo narave in okolja in po-
dobno. Ta ozko usmerjen sek-
torski pogled povzroča najve-
čjo škodo. Vsekakor bi morali 
pri prostorskem načrtovanju 
konstruktivno sodelovati lo-
kalna skupnost in prebivalstvo 
na eni strani ter vsi nosilci ure-
janja prostora na drugi strani. 

Naj spomnim, na državni rav-
ni imamo kar štirinajst tako 
imenovanih nosilcev urejanja 
prostora, ki izdajajo smernice 
in mnenja k medobčinskim in 
občinskim prostorskim aktom. 
Usklajevanje mnenj in usmeri-
tev teh institucij je včasih zelo 
dolgotrajno in je odvisno od 
angažiranosti posameznih in-
stitucij, celo posameznikov. To 
zagotovo ni sistemska in dob-
ra rešitev. Pri izdelavi prostor-
skih aktov bi morali že v za-
četku z lokalno skupnostjo 
sodelovati strokovnjaki, ki po-
krivajo različna področja ure-
janja prostora. Na ta način bi 
se v vseh fazah iskale kom-
promisne rešitve, predlog pro-
storskega akta bi bil na načelni 
ravni že usklajen med sektorji. 
Tu bi zagotovo našli tudi bolj-
še rešitve v smislu varovanja 
kmetijskih zemljišč pred pozi-
davo, kar je trenutno v Slove-
niji zelo problematično. Poleg 
slabega sodelovanja med sek-
torji vidim velik problem v od-
sotnosti regionalnega planira-
nja ob izredno velikem številu 
majhnih občin, ne upošteva se 
hierarhije naselij. Tako na pri-
mer želi imeti vsaka majhna 
občina industrijsko cono! 

Je mogoče preprečiti zaraš-
čanje in propadanje kmetij-
skih zemljišč ter objektov?
Ta problem je velik in je pove-
zan tudi z negativno demograf-
sko sliko določenih, predvsem 
podeželskih območij. Brez pri-
zadevanja za uravnotežen re-
gionalni prostorski razvoj 
zagotovo ne bomo rešili pro-
blema praznjenja teh območij, 
s tem pa tudi ne problema za-
raščanja kmetijskih zemljišč in 
propadanja objektov v vaških 
naseljih. V zvezi s propadajoči-
mi objekti v Sloveniji nimamo 
jasnih ukrepov in na tem mes-
tu velja omeniti pristop Nizo-
zemske, kjer lokalna skupnost 
pozove lastnike ali dediče pro-
padajočih nepremičnin k sa-
naciji. Če ni odziva, lokalna 
skupnost sama sanira tako 
imenovane ’nevarne objekte’, 
stroške pa pokrije v obliki hi-
poteke na tej nepremičnini. 
Samo zaraščanje kmetijskih 
zemljišč z vidika trajnostnega 
razvoja pa ne predstavlja ve-
likega problema, saj s tem ni 
ogrožen pridelovalni poten-
cial tal. Kljub temu je skrb za 
kulturno pokrajino pomemb-
na z več vidikov – ne le z vidi-
ka kmetijstva in razvoja po-
deželja, ampak tudi z vidika 
drugih dejavnosti, ki se odvi-
jajo v kmetijskem prostoru. Za 
usmerjanje razvoja podeželja 
in kmetijstva bi morali na dr-
žavni, regionalni in lokalni 
ravni jasno opredeliti kmetij-
sko politiko in določiti obmo-
čja, kjer želimo prednostno 

Dr. Anka Lisec, predavateljica na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo:

Skrb za kulturno pokrajino je 
pomembna z več vidikov
PRESKA - V vasi, ki je del sevniške občine, je njen dom, njeno zavetje v naravnem, z griči in gozdom obda-
nem okolju. Dr. Anka Lisec, predstojnica Katedre za geoinformatiko in katastre nepremičnin na FGG Univer-
ze v Ljubljani, se vsak dan vrača na domačijo, ki so jo vzljubili in z veseljem obdelovali že njeni predniki.

Dr.�Anka�Lisec
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www.kozjanski-park.si

S tem je Občinski odbor SDS 
Krško zaokrožil donacijo krški 
knjižnici, kateri je, prav tako 
Janez Janša, prvo prevedeno 
knjigo Slave vojvodine Kranj-
ske (SVK) predal ob 320-letnici 
njenega izida v letu 2009, nas-
lednje izdane prevedene knjige 
pa sta knjižnici slavnostna pre-
dala predsednika OO SDS Kr-
ško Cvetko Sršen v letih 2011 
in 2012 ter Jože Olovec v letu 
2013.  V knjigah velikega for-
mata je združenih 15 knjig po-
lihistorja Valvasorja, ki jih je 
prevedla številčna ekipa stro-
kovnjakov pod okriljem Zavo-
da dežela Kranjska iz Ljubljane. 
Skupno obsegajo prek 4.500 
strani, 528 bakrorezov in 24 
prilog, knjige pa tako vsebin-
sko kot oblikovno ohranjajo 
vse lastnosti izvirnika.  

»Ta prostor je ena izmed bise-
rov zakladnic kulture,« je dejal 
Janez Janša, slavnostna preda-
ja je namreč potekala v kapu-
cinski knjižnici Kapucinskega 
samostana, v kateri se nahaja 
fond 1503 knjig, ki so jih vse od 
leta 1644 dalje zbirali in ure-
jali patri kapucini, najstarejša 
knjiga pa datira iz 1502. leta, 

Krški knjižnici še zadnja »Slava«
KRŠKO - Prvak Slovenske demokratske stranke Janez Janša je 16. septembra Valvasorjevi knjižnici predal 
še zadnjo, peto knjigo Slave vojvodine Kranjske, poimenovano Studia Valvasoriana, v kateri so kot pomoč 
pri razumevanju vsebin predstavljene temeljne študije o Slavi, deželi Kranjski in J. V. Valvasorju.

»ne samo Krškega, temveč vse-
ga tega, kar je in je bila Slove-
nija skozi stoletja. Slovenci se 
dolgo časa nismo zavedali, kaj 
nam je dal Valvasor in je traja-
lo bistveno več, da smo njegovo 
delo prevedli, kot pa je potre-
boval časa, da ga je ustvaril. In 
ta krog, ko knjižnica pridobiva 
celotno Slavo vojvodine Kranj-
ske, se zaključuje v tem pro-
storu, za katerega lahko reče-
mo, da je svet v več pomenih.« 
V nadaljevanju je Janša še iz-

postavil, da je Valvasor ustvaril 
poglobljeno baročno mojstro-
vino, ki je občega, zgodovinske-
ga, kulturnega in znanstvenega 
pomena. Sicer krška knjižnica, 
kot je uvodoma povedala di-
rektorica Urška Lobnikar Pa-
unović, v domoznanski zbirki 
hrani okoli 40 različnih izdaj 
Valvasorjevih del, med kateri-
mi izstopajo originalna izdaja 
SVK v nemščini iz leta 1689 in 
faksimile grafične zbirke Ico-
notheca Valvasoriana v 17 knji-

gah. Zadnji zajeten zvezek SVK 
in ob njem s strani Janeza Jan-
še podpisana darilna listina pa 
zaključuje, kot je dejala Urška 
Šoštar, knjižničarka in koor-
dinatorica razstavne dejavno-
sti v knjižnici, v letu, v kate-
rem obeležujemo 375-letnico 
Valvasorjevega rojstva, zgodbo, 
ki sta jo pred sedmimi leti za-
čela pisati OO SDS Krško in Val-
vasorjeva knjižnica. Šoštarjeva 
je ob tem predsedniku stranke 
in zbranim predstavnikom ob-
činskega odbora tudi predsta-
vila zgodovino Kapucinske-
ga samostana, za katerega je 
bil temeljni kamen postavljen 
leta 1640, to je leto pred Val-
vasorjevim rojstvom, in knji-
žnico, v kateri so Frančiškovi 
mlajši bratje puščavniki skrb-
no zbrali bogat fond knjig, naj-
več s področja verstva, mo-
litvenike, brevirje, vzorčne 
pridige, mašne knjige, močno 
pa je zastopana tudi zgodovi-
na, biografije, slovarji, medi-
cina ter farmacija. Slavnostno 
noto navedenemu dogodku je 
dodala akademska glasbenica, 
violinistka Klavdija Novšak.

 Bojana Mavsar

Zaključeno�donatorsko�akcijo�je�krški�OO�SDS�potrdil�tudi�s�ka-
ligrafsko�oblikovano�darilno�listino�na�papirusu�-�na�fotogra-
fiji�ob�predaji�Janez�Janša�in�Urška�Lobnikar�Paunović�-�ki�jo�
je�mojstrsko�izdelala�umetnica�Loredana�Zega�iz�Ajdovščine.

Okrasna drevesnica Nečemer 

Več na 

www.necemer.com

Nudimo širok spekter vrtnarskih storitev:

• načrtovanje, zasajanje in vzdrževanje zelenih površin, 
obrezovanje trajnic in dreves, 

• strokovno ročno obrezovanje,
• obžagovanje večjih dreves,
• vzdrževanje športnih objektov, parkov …,
• svetovanje,
• obnova trat, itd ...

Delujemo tudi na širšem delu Dolenjske in Ljubljane.

Za izdajo ponudbe in brezplačen ogled nam pišite:                    
info@necemer.com ali nas pokličite na 041/705-918.

Veliki Podlog 64, 
8273 Leskovec pri Krškem

BREŽICE - Na brežiški Fakulteti za turizem so 15. septembra 
odprli prvo varno točko v občini Brežice. Fakulteta se je s tem 
pridružila prek 600 varnim točkam po Sloveniji, ki delujejo 
v okviru projekta Varnih točk pri Unicefu Slovenija.

Varne točke so različni javni prostori, kot so knjižnice, zavaroval-
nice, lekarne, cvetličarne, mladinski centri, trgovine in podobno, 
v katerih so ljudje, ki nudijo otrokom trenutno zaščito, pomoč ali 
zgolj nasvet v stiski in kako priti iz nje. Ti so usposobljeni za po-
moč otrokom, saj se udeležijo posebnega izobraževanja, kjer se 
seznanijo, kako pomagati otrokom v stiski. Izobraževanja so se 
udeležili tudi zaposleni na Fakulteti za turizem in tako pristopili 
k projektu, ki ga na fakulteti vodi Darja Gabron. Slednja je deja-
la, da lahko v varni točki razrešijo različne probleme, na primer 
če se otrok izgubi na ulici, izgubi stik s starši ali samo telefon, je 
tako ali drugače zlorabljen ipd., pri čemer ga lahko napotijo na 
druge pristojne institucije. Gabronova je še povedala, da so žal na 
voljo samo v času uradnih ur na fakulteti, kar je zagotovo slabost 
pri tem. »Pričakovati, da se bo tukaj znašlo veliko število pomoči 
potrebnih, je milo rečeno nerealna. Predvsem gre za to, da širimo 
informacijo o tem, da obstajajo take točke ter da je treba sprego-
voriti o težavah in poiskati pomoč,« je še dodala.

Otroci lahko varne točke prepoznajo po posebni modri nalepki z 
belo smejočo se hišico, ki sta jo ob tej priložnosti dekan Fakultete 
za turizem izr. prof. dr. Boštjan Brumen in predstavnik projek-
ta Varne točke pri slovenskem Unicefu Borut Ambrožič nalepi-
la na vhod fakultete. Na predstavitvi projekta sta bili tudi pred-
stavnici OŠ Brežice, ki bo verjetno naslednja v nizu vzpostavljenih 
varnih točk. Dan otvoritve varne točke je bil za Fakulteto za turi-
zem poseben tudi zato, ker je dobila prva magistra turizma, štu-
denta prve generacije magistrskih študentov, Petra Planinca in 
Jožico Kelnarič.
 R. Retelj

Fakulteta odslej tudi varna točka

Nalepko,�ki�označuje�varno�točko,�sta�nalepila�dekan�izr.�prof.�
dr.�Boštjan�Brumen�(desno)�in�Borut�Ambrožič�z�Unicefa.

ohraniti kmetijsko pridelavo. 
V Sloveniji je med drugim mo-
goče opaziti zaraščanje kako-
vostnih ravninskih kmetijskih 
zemljišč. Velik razlog za tako 
stanje je razdrobljena parcel-
na struktura kmetijskih gospo-
darstev, ki ovira zaokroževanje 
aktivnih kmetijskih gospodar-
stev bodisi z nakupi ali pa na-
jemi kmetijskih zemljišč. S tega 
vidika zelo podpiram komasa-
cije in spremljajoče meliora-
cijske ukrepe. V Posavju velja 
na tem področju izpostavi-
ti predvsem občino Krško, po 
mojih podatkih pa ji počasi sle-
di tudi občina Brežice. Očitno 
se tudi lokalne skupnosti vse 
bolj zavedajo, da je kmetijstvo 
in ohranjanje poselitve na po-
deželju kljub zelo majhnem 
deležu v nacionalnem gospo-
darstvu pomembno za urav-
notežen prostorski razvoj in 
družbeno blaginjo.

Kakšna je danes vloga ze-
mljiškega katastra kot ura-
dne evidence zemljišč v 
primerjavi z vlogo v prete-
klosti? Smo ljudje še vedno 
navezani na zemljiško posest 
v tradicionalnem smislu? 
Zemljiški kataster je bil v osno-
vi namenjen odmeri zemljiške-
ga davka. Naslednje leto bomo 
obeležili dvesto let od zakon-
ske ureditve zemljiškega dav-
ka, ki je dal zakonski temelj 
za obsežno katastrsko izme-
ro naših dežel. V dveh stolet-
jih je doživel veliko sprememb. 
Poleg davčne vloge je tako ze-
mljiški kataster pridobil iz-
redno pomembno pravno vlo-
go. Mednarodne smernice in 
razvoj zemljiškega katastra v 
zahodno evropskih državah 
spodbujajo koncept večna-

menskega katastra, kjer je ze-
mljiški kataster temeljna evi-
denca o zemljiščih. V Sloveniji 
smo žal v preteklih dveh dese-
tletjih zelo osiromašili vsebi-
no katastra, se oddaljili od za-
misli večnamenskega katastra 
ter premalo vlagali v kakovost. 
Upam, da se bo stanje na tem 
področju kmalu spremenilo. 
Izzivov je mnogo.
Glede navezanosti na zemlji-
ško posest moramo vedeti, da 
se je od prve sistematične ka-
tastrske izmere na Slovenskem 
zgodilo več zemljiških reform. 
Lastniki zemljišč so se torej 
vedno znova srečevali z veli-
kimi spremembami in od tu 
tudi izhaja veliko večja pove-
zanost ljudi na zemljiško po-
sest v primerjavi z državami 
srednje in zahodne Evrope. Ta 
odnos se sicer počasi spremi-
nja – na urbanih območjih je ta 
navezanost že manj prisotna in 
počasi se ta odnos do zemljišč 
spreminja tudi na podeželju. 
To še posebej opažam pri ko-
masacijah in menjavah kme-
tijskih ter gozdnih zemljišč, 
kjer so predvsem mlajši lastni-
ki in lastniki dejavnih kmetij-
skih gospodarstev zelo odprti 
do sprememb v luči izboljšave 
pogojev za kmetijsko pridela-
vo in gozdarstvo.  

Množično vrednotenje ne-
premičnin pred leti je bilo 
kar odmevno. Od česa je bila 
odvisna ocena vrednosti ne-
premičnin? So bile glede tega 
kakšne posebnosti v manjših 
regijah, kakršna je Posavje?
Trenutno je v medresorskem 
usklajevanju nov zakon, ki 
naj bi uredil to področje. Bo-
jim se, da se zopet ponavljajo 
stare napake. Če sem prav ob-

veščena, naj bi nepremičnin-
ski davek temeljil na nekate-
rih podatkih, ki jih trenutno 
nimamo v uradnih evidencah 
oziroma je njihova kakovost 
slaba ali vprašljiva. Od lokal-
nih skupnosti res ne moremo 
pričakovati, da bodo v nekaj 
tednih pripravile primerljive 
podatke na državni ravni, na 
primer o nezazidanih stavb-
nih zemljiščih, ki so primerna 
za gradnjo. Tudi na državni ne 
moremo pričakovati, da bomo 
v kratkem času zbrali ključ-
ne podatke, ki jih trenutno še 
ni v uradnih evidencah, se jih 
pa omenja v predlogu zakona. 
Vsekakor se strinjam s poeno-
tenim nepremičninskim dav-
kom, nadomestilo za uporabo 
stavbnih zemljišč je preživeto. 
Tržna vrednost nepremičnine 
kot osnova za odmero davka je 
prava pot, vendar moramo pri 
tem res imeti v mislih posplo-
šeno tržno vrednost. Posavje v 
tem primeru ni nobena izjema 
– ideja je ravno ta, da se uvede 
pravični nepremičninski da-
vek, ki je primerljiv na ravni 
države; tega trenutno ne mo-
remo reči za nadomestilo za 
uporabo stavbnih zemljišč, ki 

je samo med posavskimi obči-
nami zelo različno določeno. 

Z domačim krajem ostajate 
povezani kot predsednica 
Društva Preska, ki ohranja 
ljudsko kulturno izročilo.
Društvo Preska smo pred pet-
najstimi leti ustanovili pred-
vsem zaradi izredno pre-
poznavnih pevcev Fantov s 
Preske, ki prihajajo iz te vasi. 
Njihovo zanimivo in posebno 
petje so med drugimi preuče-
vali na Inštitutu za slovensko 
narodopisje pri SAZU že v de-
vetdesetih letih. Preščani smo 
se, tudi na pobudo strokovnja-
kov, ki so se ukvarjali z ljud-
skim petjem, odločili, da bolj 
sistematično pristopimo k ar-
hiviranju te bogate ljudske de-
diščine. Mnogo skoraj pozab-
ljenih besedil in melodij smo 
zvočno arhivirali, veliko pe-
smi pa je še vedno le na papir-
ju. Lansko leto smo želeli izda-
ti novo, peto zgoščenko starih 
ljudskih pesmi, a nam tega za-
radi bolezni članov Fantov s 
Preske ni uspelo. Upam, da 
nam letos uspe izdati vsaj do-
kumentarni film na to temo. 
 Smilja Radi
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Očitno smo si politiki med poletjem 
nabrali veliko (preveč?) moči in prido-
bili veliko idej. Dovolite, da v uvodu naš-
tejem nekaj dokaj pomembnih zakonov 
in točk, ki smo jih obravnavali (neka-
tere tudi sprejeli) na septembrski seji 
DZ. Imamo novo ministrico za finance 
– ki nima problemov z novim zadolže-
vanjem in nima konkretne vizije delo-
vanja; minister za infrastrukturo osta-

ja – čeprav mu v SDS očitamo premajhno aktivnost; vloženi 
sta interpelaciji proti ministrici za zdravje – podaljšanje ča-
kalnih vrst, korupcija in kadrovanje v zdravstvu, in ministrici 
za izobraževanje, znanost in šport – kršitev Ustave RS; obrav-
navajo se posamezne davčne prerazporeditve (zakon o davku 
od dohodkov pravnih oseb, zakon o dohodnini, zakon o davč-
nem postopku) – ki jim nasprotujejo obrtniki, gospodarstve-
niki. Kolega Zorčič je z novelo zakona o motornih vozilih pos-
krbel, da bodo tudi za kolesa s pomožnim motorjem potrebna 
registracija, tehnični pregled in čelada. Na predlog SDS smo 
obravnavali točki Problematika podaljševanja čakalnih dob in 
Zagotovitev neodvisnega in nepristranskega delovanja RTV – 
a koalicija SMC, SD in DeSUS zavrača sprejetje vsakršnih skle-
pov in predlogov in želi celo omejevati razpravo o teh točkah, 
saj da je stanje povsod »optimalno«. Državljani so predlagali 
spremembe v pravosodju, a je koalicija brez besed vse zavrnila.

V DZ je bil kljub vetu Državnega sveta izglasovan Zakon o pog-
rebni in pokopališki dejavnosti, ki omogoča liberalizacijo na 
tem področju. Sam nisem glasoval za sprejetje zakona, saj me-
nim, da smrt in pieteta ne smeta biti del »boja za trg«. Vlada 
kljub nasprotovanju vseh deležnikov (civilne iniciative, obr-
tna in gospodarska združenja) tišči s sprejetjem Zakona o di-
mnikarski službi. V SDS zakona, ki ne prinaša nič dobrega za 
uporabnike in je plod posameznih dimnikarskih lobijev, ki so 
blizu ministrici, ne bomo podprli. Medklic: malo aktivni po-
slanec SMC Aleksander Kavčič je še vedno solastnik dimnikar-
skega podjetja. Tudi Zakonodajno-pravna služba (ZPS) DZ je 
zakon pravno raztrgala in opozorila na kršenje Ustave. Podob-
no se dogaja z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske 
in sorodnih pravic, ki je prav tako nastal na podlagi lobijev – 
dveh kolektivnih organizacij, RTV in dveh največjih glasbenih 
postaj, ki ga je ZPS DZ prav tako raztrgala. Vlada je iz sistem-
skega zakona o avtorski in sorodnih pravicah vzela eno pog-
lavje z 22. členi in to umestila v popolnoma nov zakon, ki pa 
ima 88 členov. Toliko o sistemskih zakonih te vladne koalicije.

Dovolite, da predstavim še svoje delo v tem mesecu. Sem no-
silec interpelacije proti ministrici za izobraževanje, znanost 
in šport, ki sem jo sam tudi pomagal pisati. Ministrici očita-
mo kršitev Ustave RS. Se spomnite predvolilnih obljub dr. Ce-
rarja o pravu, pravni državi, Ustavi in zakonodaji? Ministrica 
že več kot 9 mesecev krši Ustavo. Z odločitvami Ustavnega so-
dišča se lahko strinjaš ali pa ne, potrebno pa jih je upoštevati. 
Debata o javnem (99 %) in zasebnem (1 %) šolstvu je sekun-
darnega pomena. 

Napisal in vložil sem dva zakona: z zakonom o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju želimo ponovno uvesti vajeništvo v 
naš šolski sistem. Zakon uvaja povezavo teorije in prakse, daje 
nagrado vajencem in mentorjem, ta čas se šteje v delovno dobo, 
državo se zavezuje za aktivno ustvarjanje pogojev za uveljavi-
tev sistema … Z zakonom o gozdovih želimo ukiniti sistem t. i. 
»prevoznic«, ki jih je minister Židan uzakonil leta 2013, a je bil 
sistem do 31. 12. 2016 zamrznjen zaradi žledoloma. Menimo, 
da se mora kmet v gozdu še posebej zaradi lubadarja ukvar-
jati s sečnjo in ne z dodatno administracijo in nesmisli, kot je 
npr. velikost debla. Upam, da bodo ministri in poslanci koalicije 
razumeli zdravorazumske predloge in ne bodo glasovali proti 
zakonoma le s stališča koalicija:opozicija. Predsedniku vlade, 
dr. Cerarju sem postavil tudi ustno poslansko vprašanje glede 
stanja v slovenskih gozdovih. Dejstvo je, da nam zaradi luba-
darja grozi naravna katastrofa, lesno-predelovalni centri se ne 
vzpostavljajo, minister Židan pa se ukvarja z (lastnim, stran-
karskim) državnim podjetjem Slovenski državni gozdovi d.o.o.

Če je že september tako pester, kako bo vroče šele nadaljeva-
nje jeseni. Škoda le, da vlada in koalicija praviloma sprejema-
ta odločitve, ki ne rešujejo problemov ljudi (pravosodje, zdra-
vstvo, področje dimnikarstva, avtorskih pravic …), temveč jim 
nalagajo nova finančna in administrativna bremena. Ja, eno 
so sladke besede pred volitvami (posebej s strani strank za en 
mandat), drugo pa kruta realnost/dejanja.  

Nori politični september – 
pa težko najdem sprejeto 
ljudem prijazno rešitev

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

Podrobneje so predstavili pro-
gram gledaliških abonmajev za 
sezono 2016/17 ter nekate-
re druge odmevnejše progra-
me in dogodke do konca le-
tošnjega leta. Kot je poudaril 
Žiga Kump, v 40. letu delova-
nja KD Krško razpisujejo že 26. 
zaporedno sezono z gledali-
ško-glasbenimi abonmaji. Kot 
vsa leta doslej so se tudi tokrat 
potrudili sestaviti kakovosten 
program, zato bodo v tej sezo-
ni ponudili kar nekaj vrhuncev 
lanske gledališke sezone, med 
drugim tudi festivalske zmago-
valce (komedija oz. song dra-
ma Večno mladi, komedija Paš-
jon, ki je v lanski sezoni zaradi 
bolezni v ansamblu odpadla, 
predstava Hedda Gabler). Ze-
leni abonma je nekoliko bolj 
humorno obarvan, modri vse-
buje resnobnejšo tematiko, po-
nujajo pa tudi rumeni abonma, 
ki je namenjen otrokom od 3. 
leta starosti dalje, njegov gene-
ralni sponzor v tej sezoni pa je 
podjetje GEN energija. Kump 
je dejal, da je njihova nalo-
ga predvsem, da kakovostno 
produkcijo naredijo dostopno 
tudi lokalnemu prebivalstvu. 
Novost v letošnji abonmajski 

Program so 20. septembra 
predstavili na tiskovni kon-
ferenci v Malem avditori-
ju Posavskega muzeja. Ob tej 
priložnosti sta nastali tudi 
zgibanka in brošura, v kate-
rih so predstavljeni rezulta-
ti omenjenega sodelovanja. O 
tem so spregovorili direktori-
ca Posavskega muzeja Alen-
ka Černelič Krošelj ter vodje 
posameznih enot Mitja Simič 
(ZVKDS OE Novo mesto), Da-
nijela Brišnik (ZVKDS OE Ce-
lje) in Boris Vičič (ZVKDS OE 
Ljubljana). Glavna tema letoš-
njih Dnevov evropske kulturne 
dediščine (DEKD), ki v Posavju 
potekajo od 27. septembra do 
6. oktobra, je »Dediščina oko-
li nas«. S tem želijo poudariti 
odgovornost muzejev za so-
oblikovanje kulturne krajine 
in vzpostavljanje enovitega 
razumevanja pomena dediš-
čine ter bivanja posamezni-
ka in skupnosti z njo. Skupen 
projekt »Skupaj za dedišči-
no okoli nas« začenjajo s štiri-
mi dogodki v sklopu DEKD na 
območju Posavja. Pred dvema 
dnevoma je v Sevnici potekala 
okrogla miza z naslovom »De-
diščina sevniškega obrtništva 
20. stoletja«, na kateri je bese-
da tekla o brivsko-frizerskem 
salonu Kreutz, prvem frizer-
skem salonu v Sevnici, kate-
rega stavba in notranjost sta 
bili razglašeni za spomenik lo-
kalnega pomena z namenom 

Kakovost približati lokalni publiki
KRŠKO - V Kulturnem domu Krško je 19. septembra potekala novinarska konferenca pred skorajšnjim začet-
kom nove abonmajske sezone v KD Krško. Na njej so sodelovali nova direktorica KD Krško Darja Planinc, ko-
ordinator in organizator kulturnih dogodkov Žiga Kump ter vodja muzejskih enot dr. Helena Rožman.

sezoni je uvedba t. i. gledali-
ške kavarne, kar pomeni, da se 
bo po koncu vsake predstave 
v avli kulturnega doma nada-
ljevalo druženje obiskovalcev, 
spoznavanje igralske ekipe, 
razgovori o sami predstavi itd.

Dr. Helena Rožman je v 
predstavitvi muzejskih pro-
gramov izpostavila dopolnitev 
stalne razstave o prvih krških 
borcih, razstavo o dr. Mihaj-
lu Rostoharju - letos mineva 
50 let od njegove smrti -, ki jo 
pripravljajo v sodelovanju z OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja Krško 
in Valvasorjevo knjižnico Kr-
ško ter bo govorila predvsem 

o njegovem pomenu za sloven-
ski kulturni in politični prostor 
zlasti ob koncu 1. svetovne voj-
ne in ustanavljanju univerze; v 
sodelovanju s Slovenskim šol-
skim muzejem v Mestni muzej 
Krško prihaja razstava »Šolski 
vrt«, katere otvoritev bo 11. 
oktobra, ne nazadnje ima kr-
ška meščanska šola ohranje-
nega enega najlepših načrtov 
za šolske vrtove na Sloven-
skem. V Galeriji Krško do kon-
ca leta pripravljajo še razsta-
vo v sodelovanju z Društvom 
za domače raziskave. Na gra-
du Rajhenburg imajo v načrtih 
predstavitev drobtinic Bresta-
nice oz. povezav gradu Raj-

henburg s trgom Rajhenburg 
oz. današnjo Brestanico. 6. no-
vembra bo na gradu potekal 
dan čokolade in likerjev.

Direktorica Darja Planinc je 
povedala, da so abonmajski 
programi del rednega finan-
ciranja ustanoviteljice Občine 
Krško, ki zagotavlja približno 
50 % vseh sredstev, ki jih na-
menijo za abonmaje, preosta-
lo polovico pa pokrijejo s pro-
dajo kart in sponzorji, zato jih 
v naslednjem obdobju čaka in-
tenzivno iskanje generalnega 
sponzorja ali sponzorja po-
sameznega dela abonmajev. 
Tudi za leti 2017 in 2018 so 
si zadali, da ohranijo najmanj 
obstoječe proračunsko stanje, 
če želijo še naprej ohranjati vi-
sok nivo svojih dejavnosti, je 
še poudarila Planinčeva in do-
dala, da to v številkah pome-
ni nekje 380.000 evrov. »V tem 
kratkem času, kar vodim Kul-
turni dom, lahko izpostavim 
zelo strokovno in kakovostno 
delo vseh 22 zaposlenih, koli-
kor jih je trenutno v tej insti-
tuciji,« je še povedala.

 Rok Retelj

Kump,�Planinčeva�in�Rožmanova�na�novinarski�konferenci

Skupaj dajejo pomen dediščini
BREŽICE - Posavski muzej Brežice se je povezal s tremi območnimi enotami Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine - Novim mestom, Celjem in Ljubljano - ter skupaj z njimi zasnoval program ob letošnjih Dnevih 
evropske kulturne dediščine (DEKD).

trajne ohranitve in predstavi-
tve spomenika kulturne dediš-
čine v okolju. Brišnikova je ob 
tem dejala, da je bilo v Sevni-
ci pred tremi leti z novelacijo 
odloka o kulturnih spomeni-
kih vključenih prek 170 enot 
kulturne dediščine. Danes se 
bo s pričetkom ob 18. uri v Ar-
tičah odvila predstavitev pro-
cesa obnove in rekonstrukcije 
Banove domačije. Predstavlje-
na bodo obnovitvena dela na 
domačiji, ki je nedavno posta-
la last brežiške občine. Po Si-
mičevih besedah želijo v njej 
vzpostaviti sadjarsko zbirko.

4. oktobra se bodo sprehodili 
po arheološkem najdišču Nevi-
odunum na Drnovem. Kot je iz-
postavil Vičič, želijo to nekda-
nje rimsko mesto razglasiti za 
arheološki spomenik, vendar 

se zapleta z nekaterimi lastni-
ki, tako da upajo, da se bo tudi 
to enkrat razrešilo. Dva dni 
kasneje pa sledi še zadnji dogo-
dek, in sicer sprehod in vode-
nje po brežiškem pokopališču, 
na katerem se predvsem ob 
zahodnem pokopališkem zidu 
nahajajo stare, velike grobnice, 

ki dajejo videz višjega družbe-
nega statusa pokojnikov. Sta-
ra pokopališča z ohranjenimi 
nagrobniki namreč pričajo o 
zgodovini mesta in ljudeh, ki 
so nekoč živeli in ustvarjali v 
mestu. Vsi našteti dogodki po-
tekajo ob vsakem vremenu. V 
Kostanjevici na Krki, ki jo Po-
savski muzej prav tako pokri-
va, letos sicer niso uspeli or-
ganizirati nobenega dogodka 
v sklopu DEKD, vendar bodo 
v prihodnosti v sodelovanju z 
Valvasorjevo knjižnico Krško 
poskrbeli, da se bodo aktivno-
sti odvijale tudi tam, je poveda-
la Černelič Krošljeva in dodala, 
da je ta skupen projekt trajnos-
ten, pri čemer si bodo prizade-
vali za sodelovanje s čim več 
akterji. Simič jo je dopolnil, 
da je glavni poudarek projek-
ta predvsem približanje dediš-
čine ljudem.
 Rok Retelj

Sodelujoči�na�tiskovni�konferenci:�Vičič,�Brišnikova,�Simič�in�
Černelič�Krošljeva

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Galeriji Božidar Jakac so kot vrhu-
nec jesenske razstavne sezone 23. septembra odprli gostujočo 
razstavo BAUNET: Černigoj / Teater in dela iz Zbirke Marie-Lui-
se Betlheim. V razstavi, ki je nastala v okviru mednarodnega pro-
jekta Baunet, so združili razstavo Černigoj / Teater v produkciji 
Loškega muzeja iz Škofje Loke ter ji dodali pomembno zbirko av-
torjev Bauhausa, ki je bila lani del velike razstave Bauhaus v Mu-
zeju sodobne umetnosti v Zagrebu. Več o projektu, ki bo v letos 
spomladi odprtih novih razstavnih prostorih kostanjeviške gale-
rije gostoval do 2. januarja 2017, pa v naslednji številki časopisa.
 P. P.

V Kostanjevici gostijo Baunet
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BARVE, LAKI, FASADE, LEPILA
Cesta 4. julija 14, 8270 Krško, Tel.: 07 49 05 375

Mešalnica JUB
Naj bodo jesenski dnevi obarvani v tople barve.

Avtobusi nič več skozi mesto
KOSTANJEVICA NA KRKI - Z Občine Kostanjevica na Krki so 
sporočili, da bo s 3. oktobrom v uporabi novo parkirišče z av-
tobusnim postajališčem pri Zdravstveni postaji v Kostanje-
vici na Krki in da avtobusni promet ne bo več potekal skozi 
mestno jedro Kostanjevice na Krki. Uporabnike storitev jav-
nega avtobusnega potniškega prometa naprošajo, da upošte-
vajo to obvestilo.  P. P.
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Ste se že kdaj vprašali, zakaj dajemo ljudje tolikšen pomen zunanji 
lepoti? Zakaj ženske zjutraj vstanemo eno uro prej, da nase navle-
čemo vsa potrebna ličila? Maskara, šminka, senčilo, rdečilo, kre-
ma, puder. Seveda. Razumljivo. V prvem trenutku navezovanja sti-
kov nas privlači fizična podoba človeka – zunanja, a tista prava, ki 
očara in seže do 
srca, prihaja od 
znotraj. In prav 
to je tista po-
sebnost, ki nas 
razlikuje od na-
vadnega kozme-
tičnega salona.
Wellness je be-
seda, ki je prav-
zaprav sesta-
vljena iz dveh 
zloženk; well-
-being, ki pome-
ni človekovo dobro počutje, in besede fitness, ki opisuje gibanje, 
naklonjeno zdravju in zdravemu načinu življenja. Pri nas se še po-
sebej trudimo, da vedno ohranjamo pozitivno vzdušje in dobro 
energijo, zato stranke odhajajo z nasmeškom na obrazu in se ved-
no z veseljem vračajo.
V našem Wellness Lava imamo za vas pripravljen pester program 
raznovrstnih masaž. Poleg 14 različnih klasičnih in wellness ma-
saž, podjetje ponuja še oblikovanje telesa, pod kar se uvrščata 
anticelulitni tretma in kavitacija ter nega obraza z novo Thalion 
kozmetiko, ki vsebuje visoko koncentracijo izvlečka iz alge FILA-
MENTOUS v kombinaciji s kofeinom, bršljanom, divjim kostanjem 
in drugimi učinkovinami. 
Stranke se pri nas lahko udeležijo plesnega fitnesa, t.i. zumbe, kjer 
gre za mešanico aerobnih in večinoma latinskih plesnih elemen-
tov. Druga oblika vadbe, ki jo ponuja Studio Lava, je step aerobi-
ka, pri kateri se uporablja stopnička oz. step, in kot tretji vadbeni 
program se na seznam ponujenih storitev uvršča TRX vadba, kar 
bi v našem prevodu pomenilo vaje pod stalno napetostjo. 
Kaj še čakaš, torej? Izberi svoj vadbeni program, obleci svojo naj-
ljubšo trenirko in se nam pridruži na vadbi – vsak torek, sredo in 
četrtek ob 19.00 v Krškem v studiu WELLNESS LAVA. 

predstavljamo

Kjer združujemo lepoto in gibanje

DAN ODPRTIH VRAT
Ob 130. obletnici 

vabljeni na ogled proizvodnje, 
srečanje z ustvarjalci 

in razvajanje z jubilejnimi popusti.

V petek, 7. oktobra 2016,
od 12. do 13. ure 

in od 13. do 14. ure

V dveh zaporednih dneh so ko-
lesarji in drugi rekreativni nav-
dušenci na območju občine Kr-
ško pridobili dve rekreacijski 
trasi. 20. septembra so krški 
župan mag. Miran Stanko, 
predsednik sveta KS Brestani-
ca Vlado Bezjak in osnovno-
šolca krške šole predali v upo-
rabo 590 m dolgo kolesarsko 
povezavo, ki je speljana skozi 
nekdanji rudniški predor od 

gasilskega doma v Brestanici 
do lokalne ceste Videm–Bres-
tanica, dan zatem pa so podžu-
panja Ana Somrak, član sveta 
KS Krško polje Jani Mesinger 
in učenca krške šole na Belem 
bregu odprli kolesarsko stezo v 
dolžini dveh kilometrov, ki po-
teka z lokalne ceste  Leskovec 
pri Krškem do regionalne ces-
te Krško–Drnovo in preko nje 
od Belega brega do Drnovega. 

Kolesarska steza v Brestani-
ci, speljana skozi predor, ki je 
nekdaj služil za prevoz pre-

Kolesarji dobili dve novi stezi
KRŠKO -V Evropskem tednu mobilnosti, ki je bil med 16. in 22. septembrom posvečen spremembam potoval-
nih navad ter vzpostavljanju človeku in okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti, je Občina Krško predala na-
menu kolesarski stezi. Prva povezuje Brestanico s Sotelskim, druga pa Leskovec pri Krškem z Drnovim.

moga z rudniškimi kompozi-
cijami iz Rudnika Senovo do 
pretovornega mesta na žele-
zniški postaji v Brestanici, je 
nedvomno zaradi navedene 
posebnosti med atraktivnejši-
mi kolesarskimi povezavami v 
slovenskem merilu, zaradi če-
sar utegne pritegniti, kot je de-
jal župan Stanko, veliko število 
domačih in kolesarskih navdu-
šencev od drugod. Občina je s 

tem namenom že pred leti od 
Rudnika Senovo v zapiranju 
odkupila celotno zemljišče, po 
katerem je potekala trasa ozko-
tirne železnice. Najprej je v letu 
2014 kot rekreativno površi-
no uredila kolesarsko in spre-
hajalno traso ob Senovskem 
potoku od Gostišča Allegro v 
Brestanici do Spara na Seno-
vem, tej priključila krajšo tra-
so od brestaniškega gasilske-
ga doma skozi krajši rudniški 
predor do Ceste na ribnik, v le-
tošnjem tednu mobilnosti pa v 
nasproti smeri od gasilskega 

doma skozi daljši razsvetljen 
predor do priključka na lokal-
no cesto Videm–Brestanica. 
Zaenkrat je nov kolesarski od-
sek, v ureditev katerega je obči-
na vložila 40.000 evrov, utrjen 
s peskom, že kmalu pa naj bi 
okoli 600 m dolga trasa dobila 
asfaltno prevleko. Investicija je 
znašala 40.000 evrov, po kole-
sarski stezi pa so se po glasbe-
nem programu, ki so ga izved-
li otroci iz brestaniškega vrtca, 
kot prvi popeljali učenci iz po-
savskih osnovnih šol in krške 
srednje šole.  

Kolesarji iz osnovnih šol Jurija 
Dalmatina in Leskovec so dan 
kasneje z vožnjo »krstili« tudi 
kolesarsko stezo Beli breg–Dr-
novo. Na odseku, ki je do se-
daj služil lokalnemu prometu 
in se vije za ožjo gozdno povr-
šino za vodohranom Drnovo 
med obema navedenima na-
seljema, je po novem promet 

motornih vozil prepovedan, 
na kar opozarjajo tudi prome-
tne označbe in kovinske zapor-
nice. V nasprotni smeri, preko 
regionalne ceste Krško–Drno-
vo, je makadamska kolesarska 
pot speljana med obdelovalni-
mi površinami od regionalne 
ceste do priključka na občinsko 
cesto Leskovec pri Krškem–Ve-
lika vas. V primerjavi s prvim 
odsekom, ki je v celoti zaprt 
za promet, je promet na trasi 
Leskovec–Beli breg dovoljen 
imetnikom tamkajšnjih obde-
lovalnih površin. Celotna tra-
sa od Leskovca do Drnovega je 
dolga dva kilometra. Priložno-
stni program ob otvoritvi so s 
plesnimi točkami zaokrožile 
učenke videmske osnovne šole. 
Skupno je v občini Krško tre-
nutno urejenih dobrih 10 km 
stez, namenjenih kolesarjem, 
pešcem in rekreativnim teka-
čem za vadbo in sproščanje.
 Bojana Mavsar   

Z�odprtja�kolesarske�steze�skozi�predor�v�Brestanici

Kolesarji�leskovške�in�krške�šole�so�se�prvi�popeljali�po�trasi�
Leskovec�pri�Krškem-Beli�breg-Drnovo.

Dopolnitev
V zadnji številki Posavske-
ga obzornika je bil v član-
ku o otvoritvi parka Savus 
v Radečah po pomoti izpu-
ščen podatek, da je špor-
tno in rekreacijsko obmo-
čje ob otvoritvi blagoslovil 
radeški župnik in hkrati 
tudi dekan zagorske de-
kanije Miro Bergelj.  
 Smilja Radi

Več informacij: www.studiolava.si ali postani naš FB prijatelj

Wellness Lava v Hotelu City v Krškem

MOSTEC - 27. septembra, na 
svetovni dan turizma, so pri 
brodu na Mostecu, kjer do-
muje domače brodarsko-tu-
ristično društvo, pripravili 
novinarsko konferenco, na 
kateri so predstavili dosež-
ke letošnje turistične sezo-
ne v občini Brežice in načrte 
za naprej. Brežiška občina 
še naprej ostaja na četrtem 
mestu po številu nočitev.

Po besedah župana Ivana Mo-
lana se rdeča nit turizma v ob-
čini navezuje na slogan o vo-
dah, gradovih in vinogradih, 
razvoj občine pa temelji na 
trajnostnem, športnem in zdra-
vstvenem turizmu, kulinari-
ki itd. Poudaril je, da je občina 
Brežice še vedno četrta po šte-
vilu nočitev (za Piranom, Lju-
bljano in Bledom), predvsem 
zaradi Term Čatež in Term Pa-
radiso, vedno bolj pa se v občini 
pojavljajo tudi drugi turistični 
subjekti. Občina se po njego-
vem zelo dobro povezuje s Fa-
kulteto za turizem, s katero v 
tem trenutku pripravljajo stra-
tegijo razvoja turizma v občini 
za obdobje 2017-2021. »V ob-
čini Brežice je turizem zapisan 
z velikimi črkami,« je še dejal 

Tujih gostov več kot domačih
Molan. Predse-
dnik Turistične 
zveze Sloveni-
je (TZS) Peter 
Misja je pohvalil 
društveno delo 
v občini in pou-
daril pomen od-
piranja t. i. zele-
nih oken, saj so 
ob svetovnem 
dnevu turiz-
ma na pobudo 
TZS po Sloveni-
ji odprli več kot 
100 oken, s ka-
terimi odstirajo pogled na ze-
leno, trajnostno in zanimivo v 
posameznih krajih. Direktori-
ca Posavskega muzeja Breži-
ce Alenka Černelič Krošelj je 
povedala nekaj več o samem 
brodu na Mostecu, ki je zapi-
san tudi v Register nesnovne 
dediščine in je edini še delu-
joči brod na Savi, ki deluje že 
vse od leta 1885, pripet je na 
jeklenico in ga ves čas poganja 
rečni tok. 

Asist. Nejc Pozvek in doc. 
dr. Marjetka Rangus, pro-
dekanka za študijske zadeve 
na Fakulteti za turizem, sta 
predstavila brežiški turizem 

po osamosvojitvi v številkah 
in študij turizma na fakulte-
ti. Med drugim je Pozvek po-
vedal, da bi znalo biti letošnje 
leto prelomno glede prenoči-
tev domačih in tujih turistov, 
saj zaenkrat kaže, da se bo v 
brežiški občini prvič zgodilo, 
da bo prenočilo celo več tujih 
kot domačih gostov. Od tujcev 
je v zadnjih letih prenočilo 
največ Italijanov in Nizozem-
cev. Na novinarski konferen-
ci sta sodelovali še direktori-
ca ZPTM Brežice mag. Mateja 
Gerjevič in predsednica Ob-
činske turistične zveze Breži-
ce Branka Stergar. 
 R. Retelj

Pri�brodu�na�Mostecu�so�na�svetovni�dan�tu-
rizma�Peter�Misja,�Branka�Stergar�in�župan�
Ivan�Molan�odprli�simbolično�zeleno�okno.
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- proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov
- sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav
- novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov
- montaža in prodaja kaminskih peči

40 let tradicije

LISCA - 11. septembra je že 14. leto zapored pri Tončkovem 
domu na Lisci potekalo srečanje pevskih skupin. Na prireditvi, 
ki jo je povezoval Ciril Dolinšek, je nastopilo in zapelo devet sku-
pin - ŽPZ Laško, KUD ŽPZ Ljubečna, Ljudske pevke Žejno, MePZ 
Slovenski dom Zagreb, Ljudske pevke Solzice iz Budne vasi, Vo-
kalni kvintet Boštanjski prijatelji, MePZ Šmarješke Toplice, sku-
pina Stari časi iz Rimskih Toplic in pevska skupina Encijan PD 
Lisca Sevnica. Ob zaključku so vsi nastopajoči pod vodstvom Jo-
žeta Pfeiferja skupaj zapeli pesem Lisca, nato je sledil družab-
ni del.  S.�R.,�foto:�V.�Š.

Razlegala se je vesela pesem

Na�posavskem�biseru�je�zapelo�devet�različnih�pevskih�sesta-
vov,�med�njimi�tudi�MePZ�Slovenski�dom�Zagreb.

V mesecu juliju je v mestu Brest v Franciji potekalo evropsko prven-
stvo v krosmintonu, športu, ki je bil doslej znan kot speed badmin-
ton oz. speedminton. 

V ženski članski konkurenci je tokrat z osvojenim naslovom evrop-
ske prvakinje močno presenetila Danaja Knez, medtem ko je Jasmi-
na Keber osvojila bronasto kolajno, bron pa je osvojila tudi v meša-
nih dvojicah v paru z Matjažem Šušteršičem.

V okviru mladinskega EP so ponovno navdušili mlajši igralci in igral-
ke Krosmintonskega kluba Radeče – Lori Škerl je postala evropska 
prvakinja tako v kategoriji deklet do 18 let kot v kategoriji dekliških 
dvojic v paru s sestro Rebeko, ki je v kategoriji deklet do 18 let osvo-
jila srebro. Pika Rogelj in Hana Zorec sta v kategoriji do 12 let osvo-
jili srebro in bron, skupaj v dvojicah pa bron, Žak Kolenc je v kate-
goriji do 12 let osvojil bron, v paru z Andražem Starino pa tudi še 
bron v fantovskih dvojicah.

Župan občine Radeče Tomaž Režun je skupaj s sodelavkami vsem 
članom in članicam KMK Radeče izrekel iskrene čestitke in jim z že-
ljo po še mnogih športnih uspehih izročil priložnostna darila. 

Majhnost je lahko pogosto ovira, a s spretnim povezovanjem tudi 
velika prednost. V naši občini število gostov še ne presega števila 
domačinov, zato ne moremo govoriti o pravi turistični destinaciji, 
a letošnja sezona je pokazala, da male organizacijske in vsebinske 
inovacije lahko prinesejo ključne spremembe, ki se na koncu odra-
žajo v merljivih kazalnikih. Število turističnih obiskovalcev smo v le-
tošnjem letu povečali za 52 %, pa sezone še niti ni konec. Statistika 
kaže, da je po številu obiskovalcev nosilni produkt našega turistič-
nega območja še vedno splavarjenje na Savi. Hkrati razveseljuje dej-
stvo, da se obisk in posledično učinki znatno povečujejo tudi v Hiši 
na Magolniku in pri drugih ponudnikih, ki izpolnjujejo kvalitativne 
in kvantitativne pogoje za vključenost v zaokroženo in celostno tu-
ristično ponudbo pod okriljem KTRC Radeče. Nekoliko drugačni in 
izboljšani pristopi v letošnji sezoni so nam odgovorili na kar nekaj 
vprašanj, obenem pa pokazali na določene pomanjkljivosti in sla-
bosti. Zato smo se odločili, da tudi letos v zatišnem zimskem času 
organiziramo animacijske in izobraževalne delavnice za naše ponu-
dnike, da bomo naslednjo sezono skupaj še boljši. 

Županov sprejem krosmintonistov 

Novi pristopi na področju turizma 
obrodili prve sadove

OREHOVO - Most čez Črni potok, preko katerega vodi regionalna 
cesta Sevnica – Breg, je bil zgrajen leta 1860 in je že v precej sla-
bem stanju - iz podporne konstrukcije je izpadlo že več kamnov, 
obok pa je ob robovih premočen. V prihajajočih jesenskih mese-
cih naj bi se začela gradnja novega mostu, preko katerega lahko 
že nekaj časa vozijo samo vozila, ki niso težja od 20 ton. Izvajalec 
je že izbran in pogodba podpisana, so sporočili z Občine Sevni-
ca. Žal pa obnova ’nadvožnjaka’ v Šmarju v letošnjem letu še ne 
bo stekla, čeprav so nekateri upali, da se bodo morda z ureditvijo 
novega rondoja pri mostu čez Savo začela tudi obnovitvena dela 
na objektu, ki za pešce in kolesarje ni primeren in dovolj varen, 
nosilnost mostu pa je Direkcija RS za ceste zaradi dotrajanosti in 
slabega stanja omejila na 30 ton.  S. R.

Jeseni obnova mostu? 

Most�čez�Črni�potok�pri�Orehovem�je�potreben�obnove�ali�pa�
nove gradnje.

NOVO MESTO - Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 
kot pravni naslednik Kmetijske šole Grm v letu 2016 praznuje 
130-letnico svojega poslanstva. Osrednje slovesnosti ob tej čas-
titljivi obletnici bodo potekale v oktobru. V četrtek, petek in so-
boto, 13., 14. in 15. oktobra, bodo od 9. do 16. ure pripravili dan 
odprtih vrat, 14. oktobra bo ob 11. uri osrednja prireditev v po-
častitev jubileja, 15. oktobra pa še konferenca in srečanje Grm-
čanov. Šola vabi vse prijatelje Grma Novo mesto in zlasti svoje 
absolvente, da se jim pridružijo na praznovanju. 

Grm praznuje 130-letnico

Praznovanje se je pričelo s pa-
rado okoli 70 uniformiranih 
gasilcev, ki so v svečanih oble-
kah stopali za praporščaki, po-
leg gasilcev prostovoljcev pa 
se je okroglega jubileja udele-
žilo tudi kar nekaj pomembnih 
gostov: Matjaž Han, poslanec 
v Državnem zboru RS, Darko 
But, generalni direktor Uprave 
Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje, Tomaž Režun, 
župan občine Radeče, Brigi-
ta Stopar, direktorica radeške 
občinske uprave, Slavko Koče-
var, poveljnik Civilne zaščite 
pri Občini Radeče, Rado Mre-
žar in Karl Klembas, predse-
dnik in poveljnik Gasilske zve-
ze Radeče, ter Marjan Žmavc 
kot predstavnik Gasilske zve-
ze Slovenije. 

Za kulturni del častitljivega ju-
bileja jagnjeniških gasilcev so 
poskrbeli domači pevci Mo-
škega pevskega zbora Papir-
ničar, povezovanje progra-
ma pa je vodil Franc Gros. Po 
slavnostnih nagovorih je sle-
dil težko pričakovan trenutek 
v duhu nove pridobitve, ga-
silskega vozila za prevoz mo-
štva (GVM-1) znamke Ford, ki 

Gasilcem ob jubileju novo vozilo
JAGNJENICA - Na prvo septembrsko soboto so pod velikim šotorom na lani obnovljenem jagnjeniškem igri-
šču obeležili sedem desetletij delovanja PGD Jagnjenica, ki je eno izmed štirih gasilskih društev Gasilske 
zveze Radeče. 

ga je pred prevzemom v upo-
rabo blagoslovil župnik Janez 
Jasenc. Ob 70-letnici delovanja 
PGD Jagnjenica je bilo podelje-
nih 50 priznanj članom, ki so 
v zadnjem obdobju pustili vi-
dnejši pečat skozi svoje delo in 
trud, ob čemer velja izposta-
viti prejemnika Rajka Mesca, 
ki je prejel priznanje za reše-
vanje ob udaru strele, ob ka-
terem je omenjeni prvi posre-
doval in preprečil morebitno 
večjo škodo na objektu. 31 or-
ganizacijam in posameznikom 
so podelili zahvale za dolgole-
tno plodno sodelovanje v obliki 
spominske plakete. Priznanje 
Gasilske zveze Radeče 3. stop-

nje so dobili Hermina Dor-
nik, Domen Gros, Olga Knez, 
Mojca Lazar, Zoran Špringer, 
Breda Šuligoj in Matjaž Šuli-
goj, priznanje 2. stopnje pa Jo-
žica Ključevšek, Matjaž Ko-
sem, Ivanka Mesec, Rajko 
Mesec, Tomaž Šmrgut in Mi-
tja Šuligoj. Priznanje GZ Rade-
če 1. stopnje je pripadlo Valen-
tinu Grahku. Ob tej priložnosti 
je Žmavc podelil Prostovoljne-

mu gasilskemu društvu Jagnje-
nica priznanje Gasilske zveze 
Slovenije – plamenico II. stop-
nje, ki jo je prevzel društveni 
predsednik Miran Grahek. 

Med navzočimi je bil tudi Ivan 
Kosem, soustanovitelj PGD 
Jagnjenica in edini še živeči 
aktivni član društva, ki je op-
ravljal predsedniško funkcijo 
tri mandate, bil član nadzor-
nega odbora in častnega raz-
sodišča ter nazadnje aktiven 
veteran. Danes PGD Jagnjeni-
ca šteje 143 gasilcev in gasilk, 
med katerimi je 53 operativ-
nih članov, najbolj prepoznav-
ni pa so na področju tekmo-
vanj. Druženje po uradnem 
delu praznovanja 70-letnice je 
potekalo v znamenju bogatega 
srečelova in v veselem vzduš-
ju gasilske veselice ob zvokih 
Ansambla Roka Žlindre do zgo-
dnjih jutranjih ur.
� Doroteja�Jazbec

Razvitje�novega�društvenega�praporja
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Spominski dan, posvečen pa-
tru Simonu Ašiču, rojenemu 
30. novembra 1906 v Trebe-
žu, sta pripravili brestaniško 
kulturno in turistično društvo 
v sodelovanju z družino lastni-
ka posestva Hajnija Sotoška. 
Kulturni program so ob tej pri-
ložnosti oblikovali Rajhenbur-
ški oktet, tenorist Marko Že-
leznik ob spremljavi Adolfa 
Moškona, Matjaž Sotler s 
ponudbo čajev in zdravilnih 
bohorskih rastlin, Ašičevo ži-
vljenjsko pot pa sta za zbrane 
strnili Margareta Marjetič iz 
KD Svoboda Brestanica in Dar-
ja Planinc v imenu družine 
Sotošek. Kot sta ga slednji opi-
sali, je bil Simon Ašič človek z 
veliko karizmo, ki je znal pris-
luhniti vsakemu človeku, sve-
tovati in pomagati. 

Pepi, kakor so ga klicali, je 
osnovno šolo obiskoval v Raj-
henburgu, pri 13 letih, leta 
1919, pa je postal gojenec gim-
nazije v Stični, ki jo je dokončal 
leta 1927 v samostanu Mogi-
la na Poljskem, kamor je odšel 
dve leti pred tem. Bogoslovje 

Spominski poklon Simonu Ašiču
TREBEŽ PRI GORICI - 25. avgusta je minilo 24 let, odkar je v samostanu Stična sklenil bogato življenjsko 
pot pater Simon Ašič, rojen pred 110 leti v Trebežu pri Gorici. Spominu na rojaka, duhovnika, poznavalca 
rastlin in človeške narave so se domačini in obiskovalci poklonili 11. septembra pri njegovi rojstni hiši.

je študiral v nemškem Marien-
stattu in ga dokončal leta 1934 
na teološki fakulteti v Ljublja-
ni. V Stični je bil leta 1930 pos-
večen za duhovnika in se leto 
kasneje vrnil na Poljsko kot 
predavatelj. Med leti 1936 in 
1941 je bil prefekt Slomškove-
ga zavoda v Ljubljani in se ob 
izbruhu 2. sv. vojne vrnil v Stič-
no, kjer je bil najprej leta 1942 
imenovan za subpriorja in leta 
1945 za priorja samostana, kar 
je ostal vse do smrti leta 1992. 
Med vojno se je začel intenziv-

no ukvarjati z zdravilstvom. S 
tega področja je znanje prido-
bival že doma, rastline je nabi-
ral sam, spričo pomanjkanja 
zdravil med vojno pa z zdra-
vilnimi rastlinami, čaji, mazili 
in tinkturami pomagal mnogo 
obolelim duhovnikom in izčr-
panim beguncem, ki so se za-
tekli v samostan, zaradi česar 
se ga je oprijel naziv »stiški 
dohtar«. Zaradi pomanjka-
nja literature s tega področja 
si je skrbno zapisoval recep-
te in učinke, ki jih je desetle-

tja kasneje opisal v treh izda-
nih knjigah: Pomoč iz domače 
lekarne I. (1984), Pomoč iz do-
mače lekarne II. (1986) in Pri-
ročnik za nabiranje zdravilnih 
zelišč (1989). Kot strokovnjak 
je postal znan ne le v Sloveni-
ji, temveč tudi daleč izven nje-
nih meja, njegove knjige pa so 
prevedene v več jezikov in so 
bile do sedaj tudi že večkrat 
ponatisnjene. Življenje in delo 
patra Simona Ašiča je v knji-
gi Med molitvijo in zdravilni-
mi rastlinami leta 1995 opi-
sal prof. Vojan Tihomir Arhar, 
v letu 2013 pa je več avtor-
jev napisalo knjigo Samostan 
Stična - domovanje Patra Si-
mona Ašiča, posebno poglavje 
o njem pa je napisal mag. Jože 
Kukman, ki velja za Ašičeve-
ga naslednika. Leto po Ašičevi 
smrti, v letu 1993, so v samo-
stanu Stična uredili tudi spo-
minsko sobo p. Simona Ašiča. 

Planinčeva je na spominski 
slovesnosti povedala, da je pa-
ter Ašič veliko časa preživel v 
pristnem stiku z naravo ter so-
rodnike in vaščane rad obisko-
val. Tudi v starejših letih, kot 
se spominja, ko je hišna vrata 
vselej odpiral z nogo in s tem 
pokazal, da je še pri močeh. 
Otroke z vasi je pogosto po-
vabil, da so z njim obirali belo 
omelo, pri čemer je vselej de-
jal, »da boljše omele, kot raste 
na Gorici, ni nikjer«. Prijaznih 
besed, s skromnostjo, energi-
jo in optimizmom je navdu-
ševal vsakogar, ki je prišel z 
njim v stik. Cenil je domača 
živila, med drugim kislo zelje 
in med, kar je osebno zelo rad 
zaužil za zajtrk, sadje, jabolčni 
kis idr. Med mnogimi čaji je še 
danes zelo razširjen in priljub-
ljen čaj KRRT (kopriva, regrat, 
rman, trpotec), pri čemer je 
Ašič uporabljal rek, je še med 
drugim povedala Planinčeva, 
»da kdor pije KRRT, ne bo šel 
tako kmalu v krtovo deželo«. Z 
bogatim znanjem zeliščarstva 
je rodovom zapustil bogato de-
diščino, na kar so kot na svoje-
ga rojaka in eno največjih imen 
v kronologiji Brestanice in nje-
nih krajev izredno ponosni, je 
še izpostavila Marjetičeva. 

 Bojana Mavsar

S�slovesnosti�pri�rojstni�hiši�Simona�Ašiča�(v�ozadju),�na�ka-
teri�so�počastili�110-letnico�njegovega�rojstva

VSE ZA JESENSKA OPRAVILA
MAČEHE, RESE, ZEMLJA ZA SAJENJE

VSE ZA TRGATEV in VINARJE
INOX CISTERNE, STISKALNICE, KVASOVKE

ARTIČE - 11. septembra je v organizaciji tamkajšnjega tu-
rističnega društva potekal sklepni dogodek Artiških dne-
vov – golažijada. Na jubilejnem 10. tekmovanju v kuhanju 
golaža se je pomerilo 13 ekip, poskrbljeno pa je bilo tudi za 
ljubitelje hoje, saj je bil sočasno organiziran pohod po sad-
jarski poti. 

Medtem ko so ekipe skrbno pripravljale vsaka svoj golaž, se je 
130 pohodnikov z vodičema Marjetko in Danijem odpravilo na 
približno 11-kilometrsko turo, ki je potekala po nekoliko spre-
menjeni poti kot prejšnja leta: izpred Banove domačije je šla pot 
skozi Artiče do kapelice, se nadaljevala proti sadjarski kmetiji Le-
vak ter naprej do Glogovega Broda in Dečnega sela, kjer so bile 
pri gasilskem domu na voljo sladke dobrote in pijača. Obilnejše 
malice so bili pohodniki deležni že čez nekaj kilometrov, pri kme-
tiji Cerjak. Po okrepitvi je sledil samo še spust nazaj proti Dečne-
mu selu do regionalne ceste, prečkanje »Černelčevega pašnika« 
in vračanje proti artiški hosti do cilja – Banove domačije, kjer je 
tričlanska strokovna komisija že zaključila z ocenjevanjem oku-
snosti, vonja, barve in strukture vseh trinajstih golažev.
Nagrado za najokusnejši golaž si je prikuhala ekipa Trije hudi 
gurmani, sledili pa sta ji ekipa Pri Štritofu in ekipa iz Bistrice ob 
Sotli. Kot je dejal predsednik Turističnega društva Artiče Primož 
Mlakar, je bila letos posebna pozornost namenjena tudi videzu, 
urejenosti in čistoči delovnih prostorov. Čeprav je bila po Mla-
karjevih besedah tudi v tej kategoriji vsaka ekipa zelo dobra, pa 
se je z odliko izkazala le ena – Divje muce.  K.�Klemenčič

V Artičah kuhali in hodili

Kolona�pohodnikov�mimo�sadovnjakov

RAKA - 27. avgusta se je na 
posavskem srečanju kmetic 
na Raki zbralo 130 članic dru-
štev kmetic Krškega, Brežic in 
Sevnice. Srečanje se je priče-
lo na gradu Raka, nadaljevalo 
z ogledom cerkve sv. Florjana 
na Raki ter ogledom Cvičkov-
ega hrama. Udeleženke sreča-
nja so nagovorili predsednica 
Društva kmetic Krško Mili-
ca Jeler, podžupanja Ana So-
mrak, predstavnica in sveto-
valka KGZS- KGZ Novo mesto 
mag. Ana Nuša Kunej, kmeti-
ca leta 2015 Lea Babič ter os-
tali gostje. Poudarili so  pomen 
druženja ljudi na podeželju in 
spoznavanje svoje okolice, kjer 
smo pogosto presenečeni nad 
neznanim v naši bližnji okoli-
ci. Navdušenja nad obnovlje-
nim gradom Raka ni bilo mo-
goče skriti, saj je Silvo Krošelj 

Posavsko srečanje kmetic 

predstavil obnovljeno notra-
njost in zgodovino gradu. Ve-
drina in družabnost Franca 
Levičarja, župnika na Raki, 
dodatno krasi čudovito cer-
kev sv. Florjana. Društvo vino-
gradnikov Raka je odprlo vra-
ta svojega Cvičkovega hrama. 

Slikovitost, ustvarjalnost in 
inovativnost raškega dela kr-
ške občine je oplemenitila vo-
kalno-instrumentalna skupina 
ljudskih pevcev Raški č'bularji. 
Srečanje se je zaključilo v gos-
tišču Silvester na Raki. 
� Milica�Jeler

Del�udeleženk�srečanja�(foto:�Lea�Babič)

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 16. 
septembra je v Leskovcu pri 
Krškem potekalo prvo regij-
sko srečanje občinskih odbo-
rov SDS Posavske regije, ki ga je 
organiziral Občinski odbor SDS 
Krško. Ob bogatem glasbenem 
programu so zbrane nagovorili 
predsednica Posavske regijske 
koordinacije SDS mag. Marti-
na Prevejšek, predsednik OO 
SDS Krško Jože Olovec, župan 
občine Brežice Ivan Molan ter 
ob koncu še predsednik SDS Ja-
nez Janša.  Vir: SDS Posavje

Regijsko srečanje 
odborov SDS

 Sobota, 1. oktober, Grajsko dvorišče, 9.00—13.00:

 LETO POSAVSKE NESNOVNE DEDIŠČINE 2016, 
 OSREDNJA PRIREDITEV IN SEJEM ROKODELSKIH 

ZNANJ

9.00: Odprtje sejma in Posavske muzejske vitrine: 
Lončarstvo na Krškem polju, sodarstvo v Posavju 
Avtorica razstave: dr. Ivanka Počkar

11.00: Predavanje Nadje Valentinčič Furlan, Slovenski 
etnografski muzej: Dokumentiranje in predstavljanje 
nesnovne kulturne dediščine s �lmom

 Torek, 4. oktober, Drnovo, 17.00:
 NEVIODUNUM – sprehod po rimskem mestu  

 Četrtek, 6. oktober, Brežiško pokopališče, 17.00:
 SPREHOD IN VODENJE PO BREŽIŠKEM POKOPALIŠČU

 Petek, 7. oktober, in sobota, 8. oktober, 
Grajsko dvorišče, 9.00—17.00:

 PREDSTAVITEV STARODOBNIH VOZIL  
 v sodelovanju z Oldtimer klubom Ško�jica.

Vodeni ogledi: 10.00 in 16.00. 
Ob slabem vremenu prireditev odpade.                                                                                         

 Sobota, 8. oktober, Mali avditorij, 10.00—12.00:
 USTVARJALNA DELAVNICA za otroke, družine in 

medgeneracijsko druženje: Z igro do dediščine. 
Prost vstop v muzej za družine. 

 Torek, 11. oktober, Mali avditorij, 15.00—17.00:
 TOPORIŠIČEVO LETO – ZAKLJUČNI POSVET

Vljudno vabljeni, nič siljeni.      ! 

OKTOBER V 
POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE
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GENERATOR

REDUKTOR
VSTOP ZRAKA

KOMPRESOR
TURBINA

IZPUŠNI DEL

IZGOREVALNA KOMORA

PLINSKA TURBINA

GEN-SET

Na področju izvedbe gradbenih del  se zaključujejo groba gradbe-
na dela pri izgradnji osrednje povezovalne kinete, v kateri bodo 
kasneje izvedene vse potrebne tehnološke povezave med novim 
plinskim blokom in obstoječimi tehnološkimi sistemi TE Brestanica 
(dovod goriva, priklop na elektro omrežje ...). Izgradnja te kinete 
je bila pogoj za pričetek ene zahtevnejših in obsežnejših aktivno-
sti, in sicer prestavitve številnih energetskih in krmilnih kablovodov 
obstoječih tehnoloških sistemov, ki deloma potekajo tudi na ob-
močju bodoče turbinske zgradbe za nova plinska bloka, zato jih je 
potrebno prestaviti v novo povezovalno kineto. Vzporedno s to ak-
tivnostjo poteka tudi izvedba obsežnih zemeljskih del na območju 
bodoče turbinske zgradbe, ki so trenutno v polnem zamahu. Zaklju-
ček glavnine zemeljskih del je predviden v osrednjem jesenskem 
času, ko se bo pričelo z izvedbo temeljev turbinske zgradbe kakor 
tudi temelja šestega plinskega agregata. Trenutno stanje na grad-
bišču bodoče turbinske zgradbe je prikazano na sliki 1.

Vzporedno potekajo obsežne aktivnosti tudi na ostalih sklopih pro-
jekta. Na področju dobave tehnološke elektro opreme (transfor-

matorji, visokonapetostni kabli …) se zaključuje postopek javnega 
naročanja, saj smo tik pred podpisom pogodbe z izbranim ponu-
dnikom. Na področju pomožnih sistemov (dovod goriv, hladilni sis-
tem …) začenjamo postopek javnega naročanja, saj je v mesecu 
septembru predvidena objava javnega naročila za ta segment. Pri 
glavni tehnološki opremi pa je trenutno v zaključni fazi umeščanje 
le-te v turbinsko zgradbo in izdelava projektne dokumentacije. V 
jesenskem času je predviden pričetek izdelave glavne tehnološke 
opreme, ki bo dobavljena na lokacijo TE Brestanica v spomladan-
skem času naslednjega leta. 

Med glavno tehnološko opremo sodijo plinska turbina, reduktor in 
generator električne energije, ki tvorijo tako imenovani gen-set ozi-
roma skupaj z vsemi pomožnimi sistemi (mazalni sistem, hladilni sis-
tem, dimnik …) plinski blok. Zaradi lažjega razumevanja pojma »plin-
ska turbina« podajamo v nadaljevanju kratek opis plinske turbine.

Plinska turbina je vrsta rotirajočega motorja z notranjim zgoreva-
njem. Glavni sestavni deli so vstop zraka, kompresor, zgorevalna ko-
mora, turbina in izpušni del. Uporablja se za proizvodnjo elektrike 

v elektrarnah, za pogon letal, helikopterjev in marsikje drugje. Za 
razliko od parne turbine kot delovni medij uporablja plin (zrak), od 
tod tudi njeno ime – plinska turbina. Za razliko od parne turbine, ki 
kot delovni medij uporablja paro, so delovni mediji plinskih turbin 
vroči dimni plini, ki nastajajo v primeru TEB z zgorevanjem ekstra 
lahkega kurilnega olja ali zemeljskega plina kot pogonskega goriva. 
Osnovni princip delovanja je ne glede na namen uporabe in gori-
vo enak: okoliški zrak vstopa skozi vstop zraka (kjer so filtri) v kom-
presor, kjer se stiska na višji tlak. V zgorevalni komori se komprimi-
ranemu zraku dodaja gorivo in zmes zgoreva, nastali vroči plini pa 
ekspandirajo v turbinskih stopnjah in pri tem proizvajajo mehan-
sko delo. Velik del (približno 2/3) mehanskega dela, ki ga proizve-
de turbina, se porabi za poganjanje kompresorja, preostali del pa 
za pogon električnega generatorja. Zaradi različnega števila vrtljajev 
sta rotorja generatorja in plinske turbine povezana preko reduktor-
ja. Iz slike 2 je razviden shematski prikaz gen-seta ter plinske turbi-
ne Siemens SGT800, ki bo jedro bodočega šestega plinskega bloka.  

Tudi na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter rav-
nanja z okoljem potekajo številne aktivnosti, saj smo si v TE Bresta-
nica zadali cilj, da bo izvedba projekta potekala varno ter brez nega-
tivnih vplivov na okolje tako v fazi izgradnje kakor v fazi obratovanja 
novega plinskega bloka. K temu nas zavezujejo veljavna zakonoda-
ja in zahteve standardov s področja kakovosti, okolja ter varnosti 
in zdravja pri delu (ISO 9001, ISO 14001 in BS OHSAS 18001), kate-
re smo v družbi prevzeli že pred leti. S pridom koristimo tudi izku-
šnje, pridobljene na preteklih velikih energetskih projektih (HE na 
spodnji Savi …). Dela na projektu potekajo brez poškodb pri delu 
kakor tudi z minimalnimi vplivi na okolje. Slednji se bodo s skorajš-
njim zaključkom obsežnih zemeljskih del še zmanjšali. 

Izvedba projekta poteka skladno z zastavljenim terminskim pla-
nom, po katerem zasledujemo zaključek projekta, ki je predviden 
za prvo polovico leta 2018.

V TE Brestanica so v polnem teku aktivnosti na področju realizacije osrednjega razvojnega projekta Zamenjava plinskih blokov PB 1-3, v sklopu katere bo zgrajen nov, šesti plinski 
agregat, z inštalirano močjo 53 MW, pripravljena pa bo tudi infrastruktura za izgradnjo sedmega agregata. 

CPB 18, 8280 Brestanica

Projekt Zamenjava PB 1-3 - 
izgradnja plinskega bloka GT26

Slika 1: Osrednje gradbišče – strojnice plinskih blokov PB 6 in PB 7 

Slika 2: Shematski prikaz gen-set SGT 800

UREDITVE PRI HE BLANCA IN KRŠKO

Pri HE Blanca je bil za izvedbo povezovalne poti med Brezovim in 
Gobavci izbran izvajalec in opravljena uvedba v delo, zdaj pa se 
pričenja z gradnjo, pravi direktor Infre mag. Vojko Sotošek. Gre 
za večnamensko pot za potrebe tako vzdrževanja kot rekreacije, 
npr. kolesarjenja in pohodništva. 

Pri HE Krško zaključujejo nekatera infrastrukturna dela na obmo-
čju Brestanice. Večji projekt je izvedba kanalizacije v Kantalonu, 
začenja pa se tudi del gradnje čistilne naprave pri naselju Rožno, 
kjer gre za poseg v cestno telo, kar bo končano v kratkem, samo 
čistilno napravo pa bodo po vsej verjetnosti zgradili v naslednjem 
letu. »Zavedamo se, da gre za motenje rabe teh komunikacij, zato 
pričakujemo od občanov, da to sprejmejo z razumevanjem, saj 
bodo, ko bodo te zadeve končane, tudi pogoji bivanja v teh kra-
jih bistveno boljši,« dodaja Sotošek. 

Dokončana je tudi cesta Videm–Sotelsko–Brestanica, za katero v 
kratkem pričakujejo uporabno dovoljenje in jo bodo uradno pre-
dali namenu, pomeni pa veliko pridobitev za občane. V Krškem 
so zaključili tudi urejanje brežine desnega brega Save od mostu 
do stadiona, manjše ureditve pa bodo izvedli tudi na levem bre-
gu, predvsem čiščenja rasti in podrasti ob cesti mimo Vipapa pro-
ti jedrski elektrarni.

ZAKLJUČNA FAZA AB ZA HE BREŽICE

Večje aktivnosti pa so v teku pri projektu HE Brežice, kjer se prib-
ližujejo zaključni fazi izgradnje akumulacijskega bazena, ki naj bi 
ga konec leta že napolnili do začetne kote, tako da bo elektrarna 
lahko začela s testiranjem vgrajene opreme. Ob gradnji akumula-
cijskega bazena potekajo še drugi projekti na suhi strani nasipov, 
predvsem projekti, ki jih zahtevajo pogoji za ohranjanje narave, 
projekti, ki bodo omogočili odvzem vode za potrebe kmetijstva, 
ter nekateri ostali manjši projekti lokalne infrastrukture. Za izbolj-
šanje poplavne varnosti bodo zgrajeni še nekateri manjši doda-
tni nasipi pri naseljih Šentlenart na levem bregu Save ter pri na-

seljih Brege in Mrtvice na drugem bregu Save. 

»Pri HE Brežice se vidijo obrisi visokovodnih nasipov, dobiva se 
občutek, do kje bo segal akumulacijski bazen za elektrarno, ki se 
bo raztezal od HE Brežice do podslapja HE Krškom,« dodaja vod-
ja projekta HE Brežice na Infri Anton Vetrih. V sklopu izgradnje so 

iz Save na začasne deponije odpeljali cca. 450.000 m3 humusne 
zemljine, ki jo bodo uporabili za izboljšavo kmetijskih zemljišč na 
območju Brežic in Krškega. Občina Brežice skupaj z lastniki že iz-
vaja delni razvoz te zemljine v skladu z dogovorom z Ministrstvom 
za kmetijstvo. Posebno pozornost namenjajo, še pravi Vetrih, mo-
nitoringu tako vplivov na okolje kot podtalnice. 

V Brežicah je bila zaključena sanacija mostnega opornika spo-
meniško zaščitenega železnega mostu, sedaj pa izvajajo poglobi-
tev struge v okviru gradnje HE Brežice. »Poteka tudi projektiranje 
protipoplavnih ureditev na območju Krške vasi in ureditev reke 
Krke, ki pa je vezana na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja 
za HE Mokrice, ravno tako pa tudi poglobitev dela reke Save, kar 
bo zagotavljalo poplavno varnost Krške vasi in Velikih Malenc,« 
pojasnjuje Vetrih.

Zaključen je tudi visokovodni razbremenilnik pri Racelandu, ki bo 
omogočal nadzorovano razlivanje vode v levo inodacijo (v Vrbino) 
in njeno vračanje nazaj v Savo nizvodno pod elektrarno. Uredili so 
tudi drenažne kanale in potok Močnik, v sodelovanju z Zavodom 
za varstvo narave in Zavodom za varstvo kulturne dediščine pa je 
v teku ureditev potoka Struga ob brežiškem obzidju.
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Letošnje investicije se zaključujejo
Približuje se konec leta, z njim pa se zaključujejo tudi nekatere Infrine investicije pri izgradnji infrastrukture ob verigi spo-
dnjesavskih hidroelektrarn, od HE Blanca do HE Brežice.

Visokovodni razbremenilnik v bližini Racelanda

Pogled na dolino Save s hidroelektrarno Krško v ozadju
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Spoštovani!

Ste podjetje, v katerem investirate v razvoj, opremo, 
znanje in izvajate različne razvojne projekte, za katere 
potrebujete finančna sredstva? 
Sedaj imate možnost pridobiti odgovor na ta vprašanja 
na srečanju, kjer vam bodo izkušeni strokovnjaki z 
referencami povedali vse, kar potrebujete vedeti o 
pridobitvi nepovratnih oziroma ugodnih povratnih sredstev 
za sofinanciranje posameznih projektov. Še več, podjetja, 
ki so dala ta proces čez, bodo z vami delila svoje izkušnje. 

Zato vas
VABIMO,

da se v ponedeljek, 10. 10. 2016, ob 13.00 uri 
v sejni sobi RRA Posavje, CKŽ 2, Krško

udeležite srečanja na temo:

MOŽNOSTI PRIDOBIVANJA 
(NE)POVRATNIH SREDSTEV

Program srečanja:
1. Uvodni pozdrav 
2. Predstavitev razpisov Slovenskega podjetniškega 

sklada 
3. Predstavitev razpisov SID banke 
4. Predstavitev ostalih zanimivih razpisov na področju 

podjetništva 
5. Primeri dobrih praks – predstavitev osebnih izkušenj 

podjetnikov s prijavami na razpise (g. Marjan 
Cvetkovič, Terme Paradiso in g. Tomislav Bogovič, 
Mizarstvo Bogovič)

6. Predstavitev razpisa Garancijske sheme Posavje za 
pred-financiranje projektov Posavje

7. Povezovanje in priložnosti na hrvaškem trgu

Seminar je brezplačen in bo trajal predvidoma 1,5 ure.

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na e-naslov: agencija@
rra-posavje.si ali na telefonsko številko 07 488 10 40.

Veselimo se srečanja z vami!

Martin Bratanič,
direktor RRA Posavje

BRDO PRI KRANJU, POSAVJE - V okviru Dneva inovativnosti, ki 
je 21. septembra potekal v Kongresnem centru Brdo pri Kran-
ju, je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) že 14. podelila naci-
onalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem 
v podjetjih in javno-raziskovalnih zavodih. Na državnem finalu 
so podelili 14 zlatih, 21 srebrnih in 5 bronastih priznanj, na re-
gionalni ravni pa je sodelovalo 182 inovacij in 768 inovatorjev. 
Posavje sta na med 40 finalisti zastopali podjetji Kovis d.o.o. in 
INO Brežice d.o.o. ter obe prejeli bronasto priznanje - Kovis za 
inovacijo Ležajno ohišje K25L z lepljenimi obrabnimi ploščica-
mi, INO pa za inovacijo Mulčer Boxer. Obe inovaciji sta na junij-
ski podelitvi regijskih priznanj prejeli zlato priznanje.
 P. P./vir: GZS

Bronasti priznanji za Kovis in INO

Če se ozreva na 15-letno ob-
dobje, ko službujete na Kos-
taku, je bil dosežen velik na-
predek. Kako ga ocenjujete?
Res je bil narejen zelo velik 
napredek, a ne le na področju 
ravnanja z odpadki, temveč na 
vseh dejavnostih s področja 
gospodarskih javnih služb, ki 
jih izvajamo v občinah Krško 
in Kostanjevica na Krki. V prvi 
vrsti zaradi zakonodaje, ki se 
je spremenila z vstopom Slo-
venije v EU in sprejetja novih 
direktiv, ki so korenito posegle 
na področje varovanja okolja. 
Pri tem so same po sebi zgo-
vorne tudi številke, če povem, 
da smo v letu 2001 odloži-
li okrog 15.000 ton odpadkov 
na leto, denimo v letu 2009 
7.500, lani 1.000, letos pa jih 
bomo le še 500 ton, vsi ostali 
odpadki pa bodo šli v snovno 
ali energetsko obdelavo. Kljub 
temu da smo med zadnjimi 
slovenskimi občinami v letih 
2002 in 2003 začeli z ločenim 
zbiranjem odpadkov, smo že 
presegli slovensko povprečje. 
Iz gospodinjstev zberemo več 
kot 65 % ločenih odpadkov. V 
letu 2001 denimo nismo imeli 
še nobenega ekološkega otoka, 
sedaj jih imamo 300, tedaj tudi 
nismo imeli posod za zbiranje 
bioloških odpadkov, danes jim 
imamo skoraj 2.000 in okoli 
1.000 posod za zbiranje em-
balaž na območju občin. Naj-
večjo spremembo je ta dejav-
nost doživela konec leta 2015, 
ko so prenehali veljati t. i. od-
pustki za odlaganje, kar pome-
ni, da se lahko odložijo le še 
ustrezno mehansko-biološko 
obdelani odpadki, s čimer so 
do veljave prišli centri za rav-
nanje z odpadki (v nadaljeva-
nju CRO; op. p.). V občini Kr-
ško se je ta v Spodnjem Starem 
Gradu fazno izgrajeval od leta 
2003 dalje in je danes eden iz-
med večjih centrov za obdela-
vo odpadkov v Sloveniji, ki je 
tudi opremljen z najsodobnej-
šimi tehnologijami.

Spričo povedanega: kakšno 
vlogo ima sploh še novome-
ško odlagališče CeROD?
Največji problem CeROD-a je, 
da v njem niso izpolnili svojih 
obvez iz medobčinske pogod-
be, saj v kolikor bi delali v skla-
du s programom, sprejetim s 
strani občin, tudi CRO v takšni 
obliki, kot ga imamo, v občini 
Krško ne bi bilo. Zato je izgra-
dnja CRO pri nas pravzaprav 
odgovor na to, česar v Novem 
mestu niso naredili. Dejstvo 
namreč je, da v kolikor mi ne bi 
zgradili odlagališča, bi bili da-
nes primorani odpadke voziti 
po celi Sloveniji, v tem primeru 
pa bi bila cena za občane nep-
rimerno višja od dosedanje, ki 
je še vedno v slovenskem pov-
prečju, ne glede na to, da so 
stroški odvoza višji kot drug-
je. Upoštevati moramo, da je 
naš teren razgiban, da je ob-
čina Krško po številu naseljih 
največja slovenska občina, da 
tako na severu kot na jugu ob-

Kostak - komunalni paradni konj
KRŠKO - Četudi v družbi Kostak izvajanje komunalnih dejavnosti predstavlja le 20 odstotkov ustvarjenih 
prihodkov, zaseda po prometu prvo mesto med slovenskimi komunalnimi podjetji. Sektor, ki šteje 85 zapo-
slenih, že vrsto let vodi Jože Leskovar, univ. dipl. inž. rudarstva.

čin Krško in Kostanjevica po-
biramo odpadke z nadmorske 
višine 1000 m in da naša vo-
zila opravijo več km kot jih po 
drugih primerljivih občinah. 
Kar se tiče CeROD-a, naj še do-
dam, da se v skladu z direktiva-
mi zmanjšuje oz. znižuje koli-
čina odloženih odpadkov, zato 
je njihova cena visoka in ne od-
raža dejanskega stanja na trgu.

Od kod se vozijo odpadki v 
Krško in kam iz njega?
Naš CRO v Spodnjem Starem 
Gradu ima v tržnem delu dovo-
ljenje za 45.000 ton obdelanih 
mešanih komunalnih odpad-
kov na letni ravni. Trenutno 
se jih obdeluje okoli 25.000 
ton. Poleg Posavja se dovaža-

jo iz Pirana, Sežane, Logatca 
in Trebnjega. Na podlagi ob-
stoječe tehnologije se odloži 
samo še 5 do 10 % sprejetih 
odpadkov, vsi ostali pa gredo 
v snovno in energetsko obde-
lavo. Ob tem obdelujemo tudi 
med 6.000 in 7.000 ton biolo-
ških odpadkov ter okoli 12.000 
ton embalaže. Mi pa na odla-
ganje vozimo med 5 in 10 %  
sprejetih odpadkov, po obde-
lavi iz drugih občin pa se več-
ji del odlaga na odlagališče v 
Trebnje. Gre za odpadke, kate-
rih energetska vrednost znaša 
manj kot 6000 kJ/kg, kar po-
meni, da gre za odpadke z zelo 
majhno energetsko vrednostjo 
in zelo malo aktivnega ogljika.

Občani že v dobršni meri lo-
čujejo odpadke, kje pa je še 
manko?
Po gospodinjstvih zberemo že 
65 % ločenih odpadkov, rezer-
va ali manko pa je še v bloko-
vskih naseljih in pri zbiranju 
od vrat do vrat pri določenih 
vrstah odpadkov. Še dodatno 
bomo morali aktivnosti ok-
repiti pri večstanovanjskih 
objektih, pri čemer naša že-
lja ni kaznovati, temveč izo-
braževati v smeri, da bi ljudje 
razumeli, da tega ne delajo le 
za svoje dobro, temveč tudi za 
zanamce in da je pomembno, 
da se v sive posode odloži čim 
manjše količine. Specifika na-
šega območja je tudi bližina 
meje in veliko število romskih 

prebivalcev, zaradi česar je tež-
ko vzdrževati ustrezno ureje-
nost ekoloških otokov. Nekate-
ra moramo pospraviti tudi po 
dvakrat dnevno, saj za ljud-
mi, ki jemljejo odpadke iz do-
ločenih komunalnih zabojni-
kov, ostane razdejanje, zato bi 
s tega mesta naslovil na obča-
ne prošnjo, da takšna ravnanja 
fotografirajo in nam te posre-
dujejo, da bi z ustreznimi ak-
tivnostmi ali pregonom sku-
šali kar se da zajeziti takšno 
ravnanje.

Kaj pa področje vodooskr-
be? 
V občini Krško znaša pokri-
tost prebivalstva z vodooskrbo 
85 %, v občini Kostanjevica pa 

100 %. V zad-
njih 15 letih 
smo na novo 
v upravlja-
nje prevzeli 
prek 150 km 
vodovodne-
ga omrež-
ja, skupno 
pa upravlja-
mo s 700 km 
omrežja. Zni-
žali smo vod-
ne izgube s 
40 na 26 %, 
neustrezne 
vzorce pitne 
vode zmanj-
šali za pet-
krat, za 25 % 
povečali šte-
vilo merilih 
mest oz. vo-

domerov, ki jih oskrbujemo, in 
prešli s 50 km salonitnih cevi 
na manj kot 10 km, ki bodo 
zamenjane v prihodnjem dve-
letnem obdobju. Področje vo-
dooskrbe se je v dobršni meri 
obnavljajo tudi s pomočjo EU 
sredstev in prek skupnih po-
savskih projektov. Predvsem 
smo veliko dela vložili na po-
dročje racionalizacije omrežja 
in črpališč, saj vsako leto po-
raba pitne vode nekoliko pade 
zaradi osveščanja ljudi pa tudi 
spričo nižje porabe s strani 
industrije. V krški občini je 
še 17 vodovodnih sistemov v 
upravljanju vaških skupnos-
ti, to je sistemov, ki so večji od 
50 prebivalcev, največji med 
njimi so Mali Kamen - Reštanj, 
Slom -Ilovce in Veliki Kamen. 
Tudi na tem področju mora-
jo uporabniki sami spozna-
ti prednosti, ki so jih delež-
ni, v kolikor predajo sistem v 
upravljanje, majhni sistemi so 
namreč zelo občutljivi na po-
manjkanje vodnih virov in za-
gotavljanje kakovosti pitne 
vode. Tudi na ostalih področjih 
smo veliko postorili, med dru-
gim prevzeli v upravljanje ru-
dniško črpališče na Senovem, 
kjer smo postavili tudi ultrafil-
trirno napravo, letos filtrirno 
napravo zgradili še v Kostanje-
vici, ki zelo pozitivno prispe-
va k varni vodooskrbi, saj od 
dneva, ko je začela obratovati, 
ni več potrebe po prekuhava-
nju vode, kar se je prej doga-

jalo ob vsakem večjem ali dol-
gotrajnejšem nalivu. Žal pa že 
dve leti  zaradi mejnih vred-
nosti nitratov in pesticidov, 
predvsem desetilatrazina, ni v 
uporabi glavni vodni vir Drno-
vo - Beli breg. Vloga za uredi-
tev vodovarstvenih območij, ki 
jo imamo na državi, žal gre za 
zelo dolgotrajne postopke, naj 
bi bila rešena še letos, na pod-
lagi te pa bomo lahko vzposta-
vili ustrezen režim na tem ob-
močju. Občani, ki obdelujejo 
zemljišča, še vedno uporablja-
jo preveč gnojnice za zalivanje 
in fitofarmacevtskih proizvo-
dov, saj se vsaka količina od-
raža v zemlji. Glede na to, da 
je globina vodonosnika na 20 
m, pa ta skozi peščena tla hit-
ro preidejo v vodo. S tem na-
menom smo sicer izvedli več 
aktivnosti, tudi izobraževanja 
pridelovalcev, žal pa so med 
njimi še vedno takšni, ki jim je 
za ekologijo in dobrobit ljudi 
malo mar. Pri varovanju vod-
nih virov je pomembno tudi 
odvajanje odpadnih voda. V 
zadnjih 15 letih smo tudi za 
skoraj enkrat povečali dolži-
no kanalskega omrežja, zag-
nali čistilne naprave v Bresta-
nici, Kostanjevici, Podbočju in 
Krškem. Vse naprave, razen pri 
Vipap Vidmu, so v lasti lokalne 
skupnosti in našem upravlja-
nju. Vse dobro obratujejo, po-
membne pa so tudi male čistil-
ne naprave po področjih, kjer 
se kanalizacija ne bo gradila. 
Tudi te imajo dober efekt či-
ščenja in predstavljajo zelo po-
memben korak pri zagotavlja-
nju manjšega obremenjevanja 
okolja s fekalnimi vodami.

Če omeniva še pogrebno-po-
kopališko dejavnost in oživi-
tev tržnice na Vidmu ...
V letu 2009 smo imeli v 
upravljanju eno pokopališče, 
danes jih imamo sedem. Ve-
liko naselij pomeni tudi ve-
liko pokopališč. Tedaj je bilo 
okoli 1.500 grobnih polj, da-
nes jih je 5.000. Pokopali-
šča so se in se urejajo, žal pa 
je za večje posege na razpo-
lago premalo sredstev. Neka-
teri poslovilni objekti so zelo 
lepo urejeni, nekaj jih je bilo 
zgrajenih na novo ali pa so jih 
zgradile krajevne skupnosti, v 
druge se vlaga manj oz. le toli-
ko, kolikor je nujno potrebno. 
Tako še vedno čaka na izgra-
dnjo nove mrliške vežice cen-
tralno pokopališče v Krškem, 
za katerega so projekti prip-
ravljeni, gradnja pa naj bi ste-
kla v roku dveh, treh let. Raz-
širjeno je bilo pokopališče na 
Senovem, v Brestanici je bilo 
razširjeno z žarnim zidom, v 
Krškem je v urejanje prostor 
za raztros, na njem pa smo del 
pokopališča uredili tudi za is-
lamsko skupnost. Kar se tiče 
tržnice na Vidmu, so največje 
investicije z nadkritjem pro-
dajnih mest potekale zadnji 
dve leti, saj želimo na njej po-
večati trend prodaje in ji po-
vrniti nekdanji pomen. Tudi z 

organizacijo dogodkov in pri-
reditev, ki jih na tem prosto-
ru pripravljamo. Zmanjšan 
pomen prodaje na tržnici ni le 
problem ali pojav v Krškem, 
temveč vseh mest, razen več-
jih središč, kot so denimo Ma-
ribor, Ljubljana, Koper, kjer ni 
tolikšne samooskrbe prebival-
stva. Seveda pa je upad proda-
je na tržnicah tudi rezultat iz-
gradnje nakupovalnih centrov 
in ponudbe v njih. 
Želim pa izpostaviti, da vse, 
kar smo v zadnjih letih doseg-
li na področju komunalnih de-

javnostih, vzpostavili, obnovi-
li, zgradili idr., gre namreč za 
področja, ki se dotaknejo sle-
hernega občana, nikakor ne 
bi bilo mogoče brez dobrega, 
tvornega sodelovanja z obči-
nami, občinskimi upravami, 
župani in drugimi akterji, za-
dolženimi za razvoj teh dejav-
nosti. Ne nazadnje tudi sode-
lavcev na Kostaku, ki si želijo 
in imajo vizijo razvoja teh pod-
ročij za dosego želenih in zas-
tavljenih standardov.

 Bojana Mavsar

Jože�Leskovar
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

DIXIE (16355-KK) 
je odrasel mlajši samec srednje 
rasti. Je izredno prijazen in sim-
patičen kuža, pozitivnega karak-
terja, lepo hodi na povodcu in 
uživa v družbi ljudi. Če se nje-
gov prvotni skrbnik ne bo javil, 
bo Dixie iskal nov dom. 

ZORRO (16345-B) 
je odrasel pes večje rasti, elegan-
tne črne barve z daljšo dlako. Je 
prijazen in močan kuža. Potre-
buje aktivnega lastnika, ki mu 
bo nudil prijazen dom. 

Objava javnega naznanila o 
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje 
Savska pot 2, ČAT-19

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. 
US, 76/14 - odl. US in  14/15 – ZUUJFO) župan občine Brežice 
objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19,

ki bo potekala od 7. 10. 2016 do vključno 7. 11. 2016 v času 
uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prosto-
rih Krajevne skupnosti Čatež ob Savi.
Predmet akta se nanaša na ureditev stanovanjske soseske na 
nepozidanem prostoru v severovzhodnem delu naselja Ča-
tež ob Savi. Območje je namenjeno pozidavi enostanovanj-
skih objektov s spremljajočimi stavbami in pripadajočo infra-
strukturo.
Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko 
udeležite v sredo, 19. 10. 2016, ob 16. uri v sejni sobi na Ob-
čini Brežice. 
Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnu-
tek akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo 
pisno v knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali pos-
redujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Ces-
ta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Bre-
žice www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter na 
občinski oglasni deski Oddelka za prostor.

Župan občine Brežice
Ivan Molan

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.

V času Evropskega tedna mo-
bilnosti je potekal tudi dogodek 
Medgeneracijska mobilnost, v 
sklopu katerega so dijaki Gim-
nazije Brežice obiskali Dom sta-
rejših občanov v Brežicah in se s 
stanovalci doma, ki uporabljajo 
invalidske vozičke, odpravili na 

Evropski teden mobilnosti v Brežicah 
Občina Brežice je v sodelovanju s partnerji projekta (po abecednem vrstnem redu: Ekonomska in trgovska šola Breži-
ce, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, Gimnazija Brežice, Integral Brebus Brežice d.o.o., Plesno društvo IMANI, 
Policija, Posavski muzej Brežice, Savaprojekt Krško d.d., Splošna bolnišnica Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice, Zavod za šport Brežice, Zdravstveni dom Brežice) pripravila več aktivnosti, s katerimi želi spodbujati 
zdrav življenjski slog, več gibanja in druženja, uporabo koles, hoje in uporabo javnih prevoznih sredstev. 

sprehod in druženje.  

Program Dneva brez avtomo-
bila je v za promet zaprtem 
mestnem jedru ponujal jutra-
njo vadbo 1000 gibov za vse, 
vadečim se je pridružil tudi žu-
pan občine Brežice Ivan Molan, 

ki je pozdravil zbrane in si ogle-
dal tudi ostale aktivnosti v mes-
tu. Mimoidoči so prejeli jabol-
ka in kresničke,  osnovnošolci iz 
OŠ Brežice in OŠ dr. Jožeta To-
porišiča Dobova pa so se udele-
žili plesne delavnice, telovadbe 
pod vodstvom fizioterapevtke, 

preizkusili so se na kolesarskem 
poligonu, se seznanili s pome-
nom gibanja in zdrave prehra-
ne za zdravje črevesja (program 
Svit), risali na ulici, ogledali so si 
avtobus in električno polnilnico 
ter električni avtomobil, udele-
žili so se tudi različnih ustvarjal-
nic. Projektni partnerji so skupaj 
pripravili in izvedli kar deset raz-
ličnih delavnic. 

V sklopu tedna mobilnosti je 
bila izvedena javna razparava 
ob pripravi Celostne prometne 
strategije Občine Brežice (CPS). 
Predstavniki Občine Brežice in 
izdelovalca CPS, podjetja Sa-
vaprojekt d.d. Krško, so predsta-
vili pomen in pripravo strategi-
je. CPS je strateški dokument, ki 
v času priprave vključuje zainte-
resirano javnost in v prometnem 
sistemu išče rešitve, ki temelji-
jo na trajnostni mobilnosti (pro-
mocija pešačenja, kolesarstva in 
javnega potniškega prometa). V 
uvodnem delu razprave so dija-
ki Ekonomske trgovske šole Bre-
žice – program logisti predstavili 
vpliv prometa na okolje na pri-
meru dveh brežiških križišč, med 
razpravo pa so sodelujoči opo-
zorili na problematiko s prome-
tnega področja v občini Brežice

V sodelovanju s posavskimi ob-
činami (Brežice, Krško, Sev-
nica, Radeče) in Kolesarskim 
društvom Sevnica je v tednu 
mobilnosti že drugič potekalo t. 
i. kolesarsko popotovanje »S ko-
lesom ob Savi« od Radeč do Bre-
žic. Kolesarsko popotovanje je 
hkrati promocija pomembnosti 
gibanja za zdravje in zdravo oko-
lje ter promocija projekta »Sa-
va-Krka bike«, v okviru katerega 
se dolenjske in posavske obči-
ne trudijo vzpostaviti kolesar-
ske poti ob Savi in Krki.

Medgeneracijska mobilnost Mestno jedro je bilo namenjeno pešcem.

Objava javnega naznanila o 
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za gostinski objekt z 
vinsko kletjo – Vrhovska vas

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 
76/14 - odl. US in 14/15 – ZUUJFO) župan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas,

ki bo potekala od 7. 10. 2016 do vključno 7. 11. 2016 v času 
uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prosto-
rih Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki.
Predmet ureditve so objekti za namen turistične dejavnosti - go-
stinski objekt z vinsko kletjo, dva kozolca in objekt za sanitarije. 
Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko 
udeležite v sredo, 2. 11. 2016, ob 16. uri v sejni sobi na Ob-
čini Brežice. 
Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek 
akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno 
v knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali posreduje-
jo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih 
borcev 18, 8250 Brežice.
Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Bre-
žice www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter na 
občinski oglasni deski Oddelka za prostor.

Župan občine Brežice
Ivan Molan
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Izobraževanje in delavnica na temo 
managementa mestnih središč 
Občina Krško v sodelovanju z Zavodom Koper Otok in Mestno ob-
čino Koper ter ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo ter Javne agencije SPIRIT, vabi zainteresirane 
podjetnike, trgovce, gostince in druge deležnike iz mestnega je-
dra na izobraževanje-delavnico na temo managementa mestnih 
središč.

Dogodek bo potekal v torek, 11. oktobra 2016, ob 13:00, v 
Mestnem muzeju Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, Krško.

Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi omejenega števila 
mest pa je potrebna prijava na elektronski naslov janja.jordan@
krsko.si, do 10. oktobra 2016. Več na www.krsko.si.

Evropski šport mladih na krški način
Krško je ob »Evropskem tednu športa« izpeljalo odmevno športno akcijo in upravičilo naziv »Evropsko mesto športa 
2016«. Z izpeljavo posebnega športnega dneva, predstavitvijo društev po šolah, so prvič postavili v središče dogajanja 
naše najbolj dragocene športnike prihodnosti: učence vseh prvih, drugih in tretjih razredov po celotni krški občini.  

V skupni akciji Športne zveze Kr-
ško, občinskih športnih društev, 
vseh občinskih šol in občine so 
na štirih šolah organizirali špor-
tni dan popolnoma drugače kot  
do sedaj! Vsak športni dan je bil 
zastavljen tako, da so otroci po 
metodi obhodne vadbe spozna-
li mnoge športe in društva iz ob-
čine in se med tem tudi sami po-
skusili v vadbi. Tako so na vsaki 
postaji srečali drugačen šport, 
se z njim za pokušino tudi ukvar-
jali in se s takšnim aktivnim, so-
delujočim pristopom na popol-
noma drugačen način soočili 
s športom in njegovo najlepšo 
stranjo: z aktivnostjo, gibanjem 
in vključenostjo! 

Svoje aktivnosti in pestrost kr-
škega športa je predstavilo 16 
športnih društev: Košarkarski 
klub Krško, Šahovski klub Triglav 
Krško, Rokometni klub Krško, 
Nippon klub Krško – Yuki karate, 
Športno društvo Posavje – Tria-
tlonček, Klub sinhronega plava-
nja Krško, Kajak kanu klub Krško 
(gimnastika in kajak), Društvo 
športna šola Posavje (Nogobik-
ci), Plesni klub Lukec, Teniški 
klub Krško, Posavski alpinistični 
klub, Judo klub Krško, Klub bo-
rilnih veščin Dren (karate), Od-
bojkarsko društvo Brestanica, 
Atletska šola HOP2 ter Športno 
društvo Podbočje 75 (košarka).

Jožica Repše, OŠ Leskovec pri 
Krškem: »Na OŠ Leskovec pri 
Krškem in Podružnični šoli Veliki 
Podlog se zahvaljujemo za razgi-
bano prikazane športne aktivno-
sti. Vsa pohvala tudi za izredno 
dobro koordinacijo med društvi 
in našimi skupinami, ki je omo-
gočila hitro in enostavno me-
njavanje skupin po pripravlje-
nih predstavitvah. Veliko uspeha 
vam želimo še naprej.«

Branko Strgar, ravnatelj OŠ 
Podbočje: »Zelo bi pohvalil ide-
jo tovrstnega športnega dne. 
Menim, da bi moralo biti tovr-
stnih popestritev še več. Za v 
prihodnje predlagam vključitev 
še 2. triade. Na naši šoli smo 
tudi starejše otroke povabili k 
ogledu in preizkusu vseh špor-
tnih predstavitev in bili so nav-
dušeni.«

Valentina Gerjevič, ravnateljica 
OŠ Jurij Dalmatin Krško: »Odlič-
na pobuda, odlična izvedba! Ve-
seli me, da smo lahko prispevali 
svoj delež, otroci so tako spoz-
nali bogatstvo športnih možnos-
ti v naši občini!«

Vinko Hostar, ravnatelj OŠ Se-
novo: »To je bil zagotovo naj-
boljši način, da se naši mladi 
spoznajo s športom!« 

Luka Šebek, predsednik ŠZ Kr-
ško: »Pri Športni zvezi smo za-
dovoljni, da so se k izvedbi le-
tošnjih predstavitev vključile 
prav vse osnovne šole v obči-

ni Krško, ki so bile že doslej zelo 
aktivne v organiziranju navdu-
šujočih športnih dogodkov. Pri-
jetno smo bili presenečeni, ko 
so na šolah zainteresirano so-
delovali in nam prijazno pripra-
vili še kako dobrodošlo osveži-
tev. V prihodnje bomo izvedbo 
projekta plemenitili na podlagi 
pridobljenih izkušenj letošnje-
ga leta. Tovrsten projekt je v slo-
venskem prostoru in širše brez 
primere, sodelovalo je 900 ot-
rok, dosegli smo 100 % vključe-
nost otrok prve triade! Največja 
obremenitev tovrstnih dogod-
kov pade na športna društva in 
njihove vaditelje, ki več dni za-
pored navdušujejo otroke za 
raznolike športe. V Evropskem 
tednu športa smo potrdili, da si 
društva zaslužimo ime »Krško – 
evropsko mesto športa 2016«.

Andrej Hovelja, vaditelj iz Teni-
škega kluba Krško: »Pohvala za 
ponovno izvedbo projekta, pri-
pravo in pravočasno obvešča-
nje. Potek športnega dneva po 
vnaprej pripravljenem urniku se 

mi zdi odličen. Osvežitev za tre-
nerje pa je zelo dobrodošla nad-
gradnja od lani.«

Matej Malus, iz Kajak kanu klu-
ba Krško: »Aktivnosti, ki smo jih 
v tednu športa izvajali po osnov-
nih šolah, so res super. Menim, 
da je taka predstavitev špor-
tov smiselna, saj se društva na 
ta način najbolj približajo otro-
kom. Predlagam, da se predsta-
vitev društev po šolah nadaljuje 
tudi v prihodnje, v večjih šolah 
pa se omogoči več časa, da se 
lahko otroci res lahko preizku-
sijo na vseh postajah.«

Veljko Jukič, veteran iz Nippon 
klub Krško in Yuki karate šole: 
»Včasih so mladi sami iskali svoj 
šport od kluba do kluba, sedaj 
je drugače: izbira je veliko več-
ja, težko je spoznati ali najti pra-
vega. Tudi sam sem že leta zago-
vornik, da mora šport med ljudi, 
ta akcija, ki je potekala v okvi-
ru dejavnosti »Krško – evrop-
sko mesto športa 2016«, je bila 
prav idealna oblika spoznava-

Če je prava olimpijada poleti potekala v Riu de Janeiru, pa je šport v občini v okviru dejavnosti »Krško 
– evropsko mesto športa 2016« dobil novo razsežnost na  naši mini olimpijadi - spoznavanja športa 
na vsaki OŠ posebej! Če vsi športniki, trenerji in organizatorji sanjajo(mo) o vrhunskih dosežkih, pa 
je bil tokrat v krški občini ta dosežek usmerjen v drugi smeri – v stik z otroki, v spoznavanje in mno-
žičnost. Tokrat so se zmage štele s številom src, ki smo jih navdušili za kateri koli od naših športov, 
ki jih gojimo v  občini.

Letošnji Evropski teden mobil-
nosti so 22. septembra v Krškem 
zaključili z Dnevom brez avto-
mobila na Hočevarjevem trgu, 
kjer so predstavili idejne rešit-
ve za novo ureditev trga, pode-

lili nagrade najboljšim izdelo-
valcem teh rešitev, ob koncu pa 
izžrebali dobitnico električnega 
kolesa. Uvodoma je župan obči-
ne Krško mag. Miran Stanko je 
poudaril pomen trajnostne mo-

bilnosti in predstavil pridobitve 
letošnjega tedna mobilnosti, 
predvsem nove kolesarske po-
vezave v Brestanici in pa od Le-
skovca pri Krškem do Drnovega.
 
NAGRADILI IDEJNE REŠITEV 
UREDITVE HOČEVARJEVEGA
Romana Pečnik, vodja pro-

jekta Evropski teden mobilno-
sti na Občini Krško, je zbranim 
predstavila potek javnega na-
tečaja za izbor idejne rešitve za 
ureditev Hočevarjevega trga. 
Prejeli so rešitve štirih podje-
tij oziroma organizacij, ki so ko-
misiji svoje ideje tudi predsta-
vili. Komisija pa se je odločila, 

nja športnih možnosti in nepo-
srednega komuniciranja z mla-
dimi.«

Klavdija Mirt, (OŠ Leskovec pri 
Krškem, razredničarka 2. A):  
»Vse pohvale za organizacijo 
športnega dneva. Zelo sem nav-
dušena, ko opazujem otroke in 
vidim, kako veseli so ob preizku-

V Krškem zaključili pester teden mobilnosti 

da prvo nagrado prejme rešitev 
podjetja Jyl iz Ljubljane, drugo 
nagrado društvo Prostor vmes 
in tretjo nagrado podjetje Sa-
vaprojekt. Vse rešitve so si obi-
skovalci na zaključnem dogodku 
lahko tudi ogledali.

Na trgu in na ulici CKŽ so se 
predstavili tudi Kolesarski cen-
ter Krško s ponudbo koles, Bajk 
doktor in Stara šola ter Fakul-
teta za energetiko in dijaki Sre-
dnje šole Krško – Sevnica, ki so 
predstavili v tujini nagrajeni so-
larni avtomobil.  

PODELILI ELEKTRIČNO KOLO
V spremljajočem programu, ki 
ga je v vlogi prižigalca luči Leo-
polda Albe povezoval Boštjan 
Arh, je izmed 641 občank in ob-
čanov, ki so izpolnili ankete o 
prometnih ureditvah v občini v 
sklopu priprave Celostne pro-
metne strategije, v nagradnem 
žrebanju električno kolo pre-
jela Tanja Rep iz Krškega, kolo 
poni pa Marta Zupanc iz Krške-
ga. Dogodek so popestrili čla-
ni trobilnega kvinteta Glasbene 
šole Krško, s koncertom pa so ga 
zaključili člani skupine Bassless.

Zmagovalna idejna rešitev ureditve Hočevarjevega trga podje-
tja Jyl

Utrinek z zaključnega dogodka na Hočevarjevem trgu

Električno kolo je osvojila Tanja Rep iz Krškega.

šanju vseh športov. S tovrstnimi 
aktivnostmi otroke navdihuje-
mo za šport in nasploh gibanje, 
sama bolj spodbujam rekreaci-
jo pred tekmovalnostjo v špor-
tu. Otroci se lahko sprostijo še 
posebej ob dogodkih 'športa za 
vse', kot smo mu bili priča da-
nes.«
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70 LET NA VRTU BESED
KNJIŽNICA BREŽICE: tematske strani Posavskega obzornika, št. 20, 29. september 2016

O ustanovitvi brežiške knjižnice pripoveduje prva knjižničarka Franja Mačkovšek, učiteljica na 
osnovni šoli v Brežicah, tole: »Junija 1945 sem dobila od funkcionarjev na tedanjem okraju v 
Brežicah nalog, naj ustanovim tu knjižnico. Odšla sem takoj na delo. Ker je okupator uničil  
skoro vse slovenske knjige, je bila prostovoljna zbirka teh v letih 45/46 zelo majhna. Nekaj 
dijakov iz pripravljalnih tečajev na gimnaziji, kjer sem takrat poučevala, je nabiralo po 
posameznih hišah v mestu knjige. Nabrali smo zelo malo. Zato sem poklonila knjižnici okoli 15 
leposlovnih in okrog 30 mladinskih knjig, ki so se mi ohranile skrite na podstrešju. Ker s tem še 
ni bilo mogoče začeti knjižnice, sem se obrnila na vse ljubljanske založbe (Učiteljska, Nova 
založba, Državna) s prošnjo za poklonitev slovenskih knjig novoustanovljeni Ljudski knjižnici v 
Brežicah. Vsi so se prošnji odzvali, posamezne založbe so darovale od 15 do 25 novih 
leposlovnih knjig. To je bil temelj sedanji knjižnici.
Istočasno z nabiranjem slovenskih knjig je bila v Brežicah še ena akcija, namreč pobiranje vseh 
nemških knjig, ki jih je pustil okupator. Teh je bilo več kubičnih metrov in so jih z vozički 
privažali z vseh koncev mesta v gimnazijo, kjer sem jih v juniju, juliju in avgustu sortirala na 
znanstvene, leposlovne, mladinske in nacistične. Večino teh knjig so s kamionom odpeljali v 
Ljubljano, kjer je Univerzitetna knjižnica knjige znova pregledala in nerabne izločila za odpad. 
V ljudsko knjižnico ni prišla nobena teh knjig, ker je bila v izseljeniškem pasu parola: nekaj let 
nobene nemške knjige!
Za knjige, ki smo jih odstopili Univerzitetni knjižnici, nas je ta za revanžo napotila s toplim 
priporočilom na Ljudsko knjižnico Celje. Res se je ta izkazala s preko 100 novimi slovenskimi 
knjigami in tako je bila možnost obstoja ljudske knjižnice Brežice zagotovljena. Bila je prva v 
okraju. V zimi 45/46 je že redno izposojala.«

Savica Zorko v Kroniki Ljudske knjižnice Brežice

TOPORIŠIČEVO LETO (11. 10. 2015 – 11. 10. 2016)
Knjižnica Brežice je predstavnica ožjega programskega odbora Toporišičevo leto, oblikovanega 
na predlog Civilne pobude v spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec. Enoletno obdobje smo 
začeli 11. oktobra 2015 z akademikovim 89. rojstnim dnem, slavnostno pa ga bomo zaključili z 
njegovim 90. rojstnim dnem, 11. oktobra letos.
Program je tako lokalni kot vseslovenski. Članom ožjega programskega odbora (Občina Brežice, 
Civilna pobuda v spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec, Posavski muzej Brežice in Knjižnica 
Brežice) so se pridružile številne organizacije, ustanove in posamezniki, ki so bili aktivno 
povezani z akademikovim življenjem in delom. Skupaj tvorimo programski odbor Toporišičevo 
leto, v katerem pripravljamo številne dejavnosti.
Oblikovali smo tudi odbor ambasadorjev Toporišičevega leta, v katerem sodelujejo naše 
rojakinje in rojaki iz Brežic in okolice, tesno povezani z našo prestolnico.
Podrobnejše podatke o programu Toporišičevo leto najdete na spletni strani Knjižnice Brežice v 
zavihku Toporišičevo leto. Spremljate nas lahko tudi na Facebooku.
Z ohranjanjem in predstavljanjem neprecenljive dediščine akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča 
bomo nadaljevali tudi po uradnem izteku Toporišičevega leta. Prizadevamo si za postavitev 
večjega spominskega obeležja na Mostecu in v Ljubljani. Slovenski knjižni jezik bomo vsako 
parno leto ohranjali s strokovnimi posveti, imenovanimi Toporišičev dan, vsako neparno leto pa 
s Pleteršnikovimi dnevi.
Akademika Toporišiča smo v Knjižnici Brežice počastili že za časa njegovega življenja. Ob 
80-letnici je na strokovnem oddelku, kot je sam dejal, dobil svoj kot. Darilo ob 85-letnici pa je 
bila predpremiera oziroma projekcija izvrstnega dokumentarnega filma »Toporišič – Samotni 
hodec skozi neprijazni čas« v izvedbi Slavka Hrena in TV Slovenija. Ob kulturnem prazniku leta 
2015 smo se akademiku poklonili z avtorsko predstavo Toporišič, njegov 90. rojstni dan pa 
bomo v knjižnici obeležili 11. oktobra 2016 s slavnostno proslavo ob uradnem zaključku 
Toporišičevega leta in hkrati 70. obletnici delovanja knjižnice v Brežicah po drugi svetovni vojni. 

Mateja Kus

SEME JE KLILO PO TEŽKIH POVOJNIH ČASIH
Ustvarjamo. 
Rastemo. 
Se povezujemo, širimo in bogatimo.

Te besede ponazarjajo poslanstvo Knjižnice Brežice – knjižnice, 
ki letos obeležuje 70. obletnico delovanja po drugi svetovni 
vojni. Njena ustanovitev je bila samoumevno nadaljevanje 
predvojne knjižnične dejavnosti v Brežicah, ki sta jo razvijali 
predhodnici: Slovenska čitalnica in Sokolska knjižnica.
Knjižnica (p)ostaja neprecenljiv in nepogrešljiv javni prostor, v 
katerem so zrasle, se širile in povezovale že številne generacije. 
Ko se ozrem v preteklost, vidim, da se je z ukinitvijo Zavoda za kulturo, ustanovitvijo 
Knjižnice Brežice ter novim vodstvom začel razcvet v vseh dimenzijah. 
S posodobitvijo in razširitvijo knjižničnih prostorov smo v preteklih letih naredili pomemben 
korak k večji dostopnosti naših storitev. Dodatni prostori nam omogočajo organizacijo 
številnih dejavnosti in projektov. Z dokončanjem celotne naložbe in pridobitvijo večjega 
oddelka za odrasle, samostojnega mladinskega oddelka, prenovljenih prostorov 
domoznanske zbirke ter kolekcij premičnih zbirk poudarjamo širitev bralne pismenosti in 
kulture ter vlogo knjižnice kot knjižničnega informacijskega središča pri tem. Kakovostno 
podpiramo razvoj šolstva in kulture na lokalnem in širšem območju. Razvijamo se tudi kot 
virtualni prostor, ki nas bogati in dopolnjuje ter omogoča še boljšo izrabo naših zmogljivosti, 
uporabo gradiva in drugih storitev.
Zavedamo se, da zadovoljen uporabnik povečuje knjižnici ugled v okolju in spreminja ter 
dopolnjuje njeno vizijo. Slednje smo upoštevali pri pripravi Strateškega načrta Knjižnice 
Brežice za obdobje 2015–2019. V bližnji prihodnosti želimo uporabnikom omogočiti vračanje 
gradiva tudi izven delovnega časa knjižnice s knjigomatom, ki bo deloval 7 dni na teden, 24 
ur na dan. Knjižnično mrežo želimo razširiti s pomočjo bibliobusa ali kolekcij premičnih zbirk 
po lokalnih skupnostih, tiskanje pa z nakupom 3D-tiskalnika. Različne dogodke, ki nas 
navdihujejo, učenje in srečevanje vseh generacij bomo obogatili z digitalizacijo domoznanskih 
vsebin, objavami v Posavskem biografskem leksikonu ter razširitvijo in dopolnitvijo 
elektronskih knjig in podatkovnih baz.
Za skrb in podporo pri trajnostnem razcvetu se zahvaljujem ustanoviteljici Občini Brežice, ki 
nam z zagotavljanjem pogojev za delovanje omogoča, da služimo našim uporabnikom 
oziroma občankam in občanom. Zahvaljujem se še sodelavcem, bivšim zaposlenim, 
uporabnikom, zunanjim izvajalcem, sponzorjem in donatorjem. Samo skupaj lahko 
najučinkoviteje oblikujemo knjižnične prostore, izpolnjujemo poslanstvo naše knjižnice in 
sledimo razvojni viziji.
V šestih desetletjih razvoja smo rasli, se razvijali, vzbrsteli in se razcveteli. Vrt sedmega 
desetletja bogatijo prostori, dejavnosti in različna sodelovanja. V zemlji prihodnosti klijejo 
nova semena.

Mag. Tea Bemkoč, direktorica

SEMENA IZKUŠENJ V ZEMLJI PRIHODNOSTI

Knjižnično rast so spremljale številne selitve in organizacijske oblike. Na fotografiji vidimo današnjo 
podobo Knjižnice Brežice, katere ustanoviteljica je Občina Brežice. Knjižnične storitve pa iščejo 
uporabniki tudi izven občinskih meja. Knjižnica je stičišče poti vseh generacij. Ni le prostor, namenjen 
gradivu, ampak tudi informacijskemu opismenjevanju, razvijanju bralne kulture, domoznanskim 
študijam, vseživljenjskemu učenju, druženju … 

Vabimo vas na proslavo
Tu, tu se žile življenja stekajo, pota vesoljstva tukaj se sekajo,

ki jo ob 70. obletnici delovanja knjižnice v Brežicah
po drugi svetovni vojni pripravljamo

v torek, 11. oktobra 2016, 
ob 18. uri v Dvorani Savice Zorko.

Slavnostna govornica bo državna sekretarka Damjana Pečnik.

Proslava bo hkrati posvečena
uradnemu zaključku Toporišičevega leta in poklon akademiku 

Jožetu Toporišiču, rojaku z Mosteca, ob 90-letnici rojstva.

Ustanova patra Stanislava Škrabca
bo podelila štipendije novi generaciji študentov

s področja slovenistike, slavistike, jezikoslovja in klasične filologije. 

Obiščite nas v knjižnici – 
stičišču preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Na podlagi letos sprejetega pravilnika o podeljevanju štipendij za 
deficitarne poklice Občina Sevnica razpisuje deset štipendij, ki bodo 
namenjene dijakom srednje poklicne ali srednje strokovne izobra-
ževalne smeri za šolsko leto 2016/2017. 

Občinske štipendije za deficitarne poklice bodo podeljene z name-
nom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraše-
vanje delodajalcev, spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraže-
vanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, 
ter tista področja izobraževanja, za katera ni dovolj zanimanja. Pre-
jemniki občinske štipendije po pravilniku ne morejo biti hkrati preje-
mniki državne štipendije, namenjene za podporo deficitarnim pok-
licem.

Gre za štipendiranje izobraževanja za pridobitev izobrazbe za nas-
lednje deficitarne poklice: kamnosek, izdelovalec kovinskih kon-
strukcij, oblikovalec kovin-orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, 
mesar, mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, 
slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar, gastronomske in ho-
telske storitve (kuhar), strojni tehnik in lesarski tehnik. Višina šti-
pendije, ki se bo izplačevala mesečno za 12 mesecev v šolskem letu, 
bo 80 evrov. 

Besedilo javnega razpisa in vloga sta dostopna na spletni strani www.
obcina-sevnica.si oziroma na oddelku za gospodarske dejavnosti. 
Rok za oddajo vloge je do vključno 17. oktobra 2016.

Sredinski del 3. razvojne osi v javni obravnavi
Ena osrednjih točk dnevnega reda nedavne 16. redne seje sevniškega občinskega sveta je bila seznanitev s stanjem 
projekta 3. razvojna os. Za njen sredinski del bo javna razgrnitev študije variant tudi v Sevnici potekala od 4. oktobra 
do 4. novembra 2016, zato je javnost v čim večji meri vabljena k podaji pripomb oziroma pobud. 

V uvodni predstavitvi je bilo po-
udarjeno, da ima državni projekt 
3. razvojne osi več kot desetle-
tje trajajoče ozadje, predvidene 
trase te cestne povezave skozi 
Koroško, Savinjsko dolino, Za-
savje, Spodnje Posavje in jugo-
vzhodno Slovenijo z ostalimi sre-
dišči v državi ter na obeh straneh 
meje pa so se velikokrat spremi-
njale. Da v preteklosti predlaga-
ne variante ne izpolnjujejo po-
treb Sevnice kot pomembnega 
gospodarskega središča, je dr-
žavo kot pripravljavca projekta 
Občina Sevnica skozi leta stalno 
opozarjala in vztrajala k pripra-
vi bolj optimalne trase v smereh 
Sevnica–Radeče in Sevnica–
Trebnje, ki bi se središču sevniš-
ke občine čim bolj približala. Ka-
kovostna prometna povezava je 
namreč pogoj tako za trenutne 
potrebe gospodarstva kot ves 

nadaljnji razvoj in s tem delova-
nje lokalne skupnosti.

Potem ko je bil julija letos na po-
budo županov občin Hrastnik, 
Laško, Radeče in Sevnica skli-
can delovni sestanek v Zidanem 
Mostu, so se pričeli nadaljevati 
postopki za sprejem državnega 
prostorskega načrta. Od 4. okto-
bra do 4. novembra 2016 tako 
Ministrstvo za okolje in prostor 
ter Ministrstvo za infrastrukturo 
Republike Slovenije organizirata 
javno razgrnitev študije variant 
s predlogom najustreznejše va-
riante in okoljskega poročila za 
cesto med AC A1 Maribor–Lju-
bljana in AC A2 Ljubljana–Obrež-
je pri Novem mestu, poimenova-
no sredinski del 3. razvojne osi. 

Občinski svet Občine Sevnica 
se je na seji seznanil z doseda-

njim potekom projekta in doslej 
dostopnim gradivom za javno 
razgrnitev. Soglasno so se stri-
njali, da predlagana rešitev ni 
optimalna. Tretjo razvojno os 
je potrebno zaradi gospodar-
skih učinkov približati Sevnici, 
saj je to največje gospodarsko 
središče na relaciji predvide-
ne trase osi med Celjem in No-
vim mestom, ki se mu predla-

gana varianta izogne. Prometna 
povezava se mora na avtoces-
to Ljubljana–Zagreb priključeva-
ti v smeri Trebnjega, zaradi pre-
težnega prometa prav v smeri 
Sevnica–Trebnje. Cilj je v pros-
tor umestiti štiripasovno cesto, 
predlagana dvopasovna varian-
ta po mnenju občinskega sveta 
glede na potrebe in razvoj pro-
meta ni zadostna. 

AC A1

AC A2

S

2km 4km 6km0Izsek iz povzetka za javnost – ogled je možen na spletni strani Ob-
čine Sevnica. 

Vabilo na javno razgrnitev študije variant za 
sredinski del 3. razvojne osi

Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo 
Republike Slovenije obveščata o javni razgrnitvi študije variant s 
predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto 
med AC A1 Maribor–Ljubljana in AC A2 Ljubljana–Obrežje pri No-
vem mestu, poimenovano kot sredinski del 3. razvojne osi. Gra-
divo bo od 4. oktobra do 4. novembra 2016 javno razgrnjeno 
tudi v prostorih Občine Sevnica, na Oddelku za okolje in prostor. 
V okviru javne razgrnitve lahko javnost na pripravljenem obrazcu 
daje pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer pisno 
na mestih javne razgrnitve oziroma na naslov Ministrstva za oko-
lje in prostor. Javna obravnava bo v Sevnici 18. oktobra v Kultur-
ni dvorani Sevnica, s pričetkom ob 18. uri. Celotno besedilo jav-
nega naznanila, povzetek za javnost in povezave so objavljeni tudi 
na spletni strani Občine Sevnica.

Letošnji teden mobilnosti je Ob-
čina Sevnica vsebinsko preplet-
la z izdelavo Celostne prometne 
strategije, strateškega dokumen-
ta vzpostavitve trajnostnega na-
črtovanja prometa na obmo-
čju občine in v mestu Sevnica, 
ki ima status mestnega nase-
lja. Tako strategija kot vsebina 
tedna mobilnosti imata skupen 
cilj: zagotoviti čim več možnosti 
in močno spodbujati povečanje 
uporabe trajnostnih in cenov-
no ugodnejših oblik prometa, 
od peš-prometa ali kolesarjenja 
do večje uporabe javnega potni-
škega prometa in vseživljenjskih 
sprememb potovalnih navad na-
sploh.

Sevniški in boštanjski osnovno-
šolci so v prometnem središču, 
Sevnici z Boštanjem, opazovali 
pogoje trajnostnih oblik prome-
ta in prometno varnost. Učen-
ci so skupaj z mentorji na te-
renskem ogledu beležili varne 
in predvsem tiste nevarne toč-
ke, ki jih je po njihovem mne-
nju čim prej potrebno odpraviti, 
med njimi primere nepreglednih 
ovinkov, manjkajoče znake, ogle-
dala in prehode za pešce, manj-
kajoče pločnike in kolesarske ste-
ze, avtobusne postaje in druge.

Prireditev je bila priložnost, da 
so učenci skupaj z mentorji in 
ob prisotnosti ravnateljic Mirja-
ne Jelančič in Vesne Vidic Jeraj 
opažanja podali na okrogli mizi, 
ki je potekala v odlični organi-
zaciji Osnovne šole Sava Klad-
nika Sevnica skupaj z občino in 
pripravljavcem strategije, pod-
jetjem Savaprojekt. Župan Sreč-
ko Ocvirk jim je skupaj s sode-
lavci podrobno prisluhnil ter jih 
pohvalil za res natančno opazo-
vanje, odgovorno sooblikovanje 
potreb prostora in aktivno drža-
vljanstvo. Kot je poudaril, je ved-
no želja in interes urediti čim 
več, pri tem pa je potrebno sle-
diti prioritetam in zmožnostim. 

Prometa je vedno več, in vsi so 
se strinjali, da za višjo prome-
tno varnost niso dovolj zgolj za-
dostne tehnične rešitve. Nujno 
je odgovorno obnašanje vseh 
udeležencev v prometu po zgle-
du sobivanja, kar je trajen vzgoj-
ni in učni proces. Pobude učen-
cev bodo natančno preučene, saj 
so po mnenju župana tudi mla-
di tisti, ki lahko s svojim razmi-
šljanjem in opazovanjem ključ-
no vplivajo na prihodnost, s tem 
pa dodajajo vrednost bivanja v 
svojih krajih.

Okrogli mizi je sledila priredi-
tev na prostem, ki so jo z nasto-
pi obogatili raper Trkaj in šolarji. 

Ob tej priložnosti so bile na pod-
lagi žrebanja podeljene nagrade 
sodelujočim v anketi, ki je pote-
kala v sklopu izdelave Celostne 
prometne strategije, ter učen-
cem, ki so pridno in vestno opa-
zovali promet. Aktivno pa so se 
načelom trajnostne mobilnosti 
pridružili tudi najmlajši – otroci 
iz vrtca so namreč v tem tednu 
obudili akcijo »Smeško Kisko«, s 
katero so ob sprehodu po mestu 
in okolici ocenjevali ustreznost 
uporabe parkirnih mest. 

Prireditev se je zaključila z otvo-
ritvijo nove kolesarnice pri sev-
niški šoli. Novo pridobitev so 
namenu predali predsednik Ko-
lesarskega društva Sevnica Ro-
bert Kosaber ter izjemno uspe-
šna kolesarja, člana sevniške 
tekmovalne ekipe in učenca sev-
niške šole, Drejc Bedek in Gaber 
Vandur. 

17. septembra je pod okriljem 
posavskih občin in Kolesarske-
ga društva Sevnica potekalo še 
kolesarjenje od Radeč do Brežic. 
Kolesarska karavana se je na svo-
ji poti ustavila tudi pred sevniško 
občino, kjer je udeležence poz-
dravil župan Srečko Ocvirk. 

Zaključna prireditev sevniškega tedna mobilnosti

Odprtje kolesarnice

Odprt je javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohra-
njanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2016, 
in sicer za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. 

Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, 
študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po 
končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči 
prevzemniki. Cilj je hkrati povečati strokovno usposobljenost nosil-
cev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih 
znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje. Upravičenec do štipendi-
je mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica in živeti na kmeti-
ji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Sevnica.
Višina razpisanih sredstev je 14.280 evrov. Besedilo javnega razpisa 
in vloga sta dostopna na spletni strani www.obcina-sevnica.si ozi-
roma na oddelku za gospodarske dejavnosti. Rok za oddajo vloge je 
do vključno 17. oktobra 2016.

Namen javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo v občini Sevnica je spodbuditi upravljav-
ce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in 
loviščem. 

Sofinancirane bodo aktivnosti, ki so se izvajale v letih 2014 in 2015. 
Med njimi so ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov, iz-
delava in vzdrževanje vodnih habitatov, vzdrževanje gozdnih robov, 
pasišč in remiz, nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču pri-
mernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst ter krmljenje divja-
di, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.

Sofinancirani bodo tudi biotehnični ukrepi, med njimi izdelava, po-
stavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež, os-
tali sofinancirani ukrepi pa so še drugi ukrepi varstva okolja in nara-
ve: čistilne akcije občine, čiščenje divjih odlagališč, izobraževanja in 
obveščanja občanov o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi ter 
gozdnem bontonu, postavitev prometne signalizacije in nabava pre-
ventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi. Rok 
za prijavo na razpis s kvoto 5.360 evrov je 5. oktober 2016.

Na »dan brez avtomobila«, po čemer je poznan 22. september, je bilo z izvedbo osrednje zaključne prireditve ob ted-
nu mobilnosti pestro tudi v Sevnici, na Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica. 

Občina Sevnica razpisuje 10 štipendij 
za deficitarne poklice

Štipendije tudi za bodoče prevzemnike kmetij

Sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo

www.obcina-sevnica.si
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70 LET NA VRTU BESED
KNJIŽNICA BREŽICE: tematske strani Posavskega obzornika, št. 20, 29. september 2016

O ustanovitvi brežiške knjižnice pripoveduje prva knjižničarka Franja Mačkovšek, učiteljica na 
osnovni šoli v Brežicah, tole: »Junija 1945 sem dobila od funkcionarjev na tedanjem okraju v 
Brežicah nalog, naj ustanovim tu knjižnico. Odšla sem takoj na delo. Ker je okupator uničil  
skoro vse slovenske knjige, je bila prostovoljna zbirka teh v letih 45/46 zelo majhna. Nekaj 
dijakov iz pripravljalnih tečajev na gimnaziji, kjer sem takrat poučevala, je nabiralo po 
posameznih hišah v mestu knjige. Nabrali smo zelo malo. Zato sem poklonila knjižnici okoli 15 
leposlovnih in okrog 30 mladinskih knjig, ki so se mi ohranile skrite na podstrešju. Ker s tem še 
ni bilo mogoče začeti knjižnice, sem se obrnila na vse ljubljanske založbe (Učiteljska, Nova 
založba, Državna) s prošnjo za poklonitev slovenskih knjig novoustanovljeni Ljudski knjižnici v 
Brežicah. Vsi so se prošnji odzvali, posamezne založbe so darovale od 15 do 25 novih 
leposlovnih knjig. To je bil temelj sedanji knjižnici.
Istočasno z nabiranjem slovenskih knjig je bila v Brežicah še ena akcija, namreč pobiranje vseh 
nemških knjig, ki jih je pustil okupator. Teh je bilo več kubičnih metrov in so jih z vozički 
privažali z vseh koncev mesta v gimnazijo, kjer sem jih v juniju, juliju in avgustu sortirala na 
znanstvene, leposlovne, mladinske in nacistične. Večino teh knjig so s kamionom odpeljali v 
Ljubljano, kjer je Univerzitetna knjižnica knjige znova pregledala in nerabne izločila za odpad. 
V ljudsko knjižnico ni prišla nobena teh knjig, ker je bila v izseljeniškem pasu parola: nekaj let 
nobene nemške knjige!
Za knjige, ki smo jih odstopili Univerzitetni knjižnici, nas je ta za revanžo napotila s toplim 
priporočilom na Ljudsko knjižnico Celje. Res se je ta izkazala s preko 100 novimi slovenskimi 
knjigami in tako je bila možnost obstoja ljudske knjižnice Brežice zagotovljena. Bila je prva v 
okraju. V zimi 45/46 je že redno izposojala.«

Savica Zorko v Kroniki Ljudske knjižnice Brežice

TOPORIŠIČEVO LETO (11. 10. 2015 – 11. 10. 2016)
Knjižnica Brežice je predstavnica ožjega programskega odbora Toporišičevo leto, oblikovanega 
na predlog Civilne pobude v spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec. Enoletno obdobje smo 
začeli 11. oktobra 2015 z akademikovim 89. rojstnim dnem, slavnostno pa ga bomo zaključili z 
njegovim 90. rojstnim dnem, 11. oktobra letos.
Program je tako lokalni kot vseslovenski. Članom ožjega programskega odbora (Občina Brežice, 
Civilna pobuda v spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec, Posavski muzej Brežice in Knjižnica 
Brežice) so se pridružile številne organizacije, ustanove in posamezniki, ki so bili aktivno 
povezani z akademikovim življenjem in delom. Skupaj tvorimo programski odbor Toporišičevo 
leto, v katerem pripravljamo številne dejavnosti.
Oblikovali smo tudi odbor ambasadorjev Toporišičevega leta, v katerem sodelujejo naše 
rojakinje in rojaki iz Brežic in okolice, tesno povezani z našo prestolnico.
Podrobnejše podatke o programu Toporišičevo leto najdete na spletni strani Knjižnice Brežice v 
zavihku Toporišičevo leto. Spremljate nas lahko tudi na Facebooku.
Z ohranjanjem in predstavljanjem neprecenljive dediščine akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča 
bomo nadaljevali tudi po uradnem izteku Toporišičevega leta. Prizadevamo si za postavitev 
večjega spominskega obeležja na Mostecu in v Ljubljani. Slovenski knjižni jezik bomo vsako 
parno leto ohranjali s strokovnimi posveti, imenovanimi Toporišičev dan, vsako neparno leto pa 
s Pleteršnikovimi dnevi.
Akademika Toporišiča smo v Knjižnici Brežice počastili že za časa njegovega življenja. Ob 
80-letnici je na strokovnem oddelku, kot je sam dejal, dobil svoj kot. Darilo ob 85-letnici pa je 
bila predpremiera oziroma projekcija izvrstnega dokumentarnega filma »Toporišič – Samotni 
hodec skozi neprijazni čas« v izvedbi Slavka Hrena in TV Slovenija. Ob kulturnem prazniku leta 
2015 smo se akademiku poklonili z avtorsko predstavo Toporišič, njegov 90. rojstni dan pa 
bomo v knjižnici obeležili 11. oktobra 2016 s slavnostno proslavo ob uradnem zaključku 
Toporišičevega leta in hkrati 70. obletnici delovanja knjižnice v Brežicah po drugi svetovni vojni. 

Mateja Kus

SEME JE KLILO PO TEŽKIH POVOJNIH ČASIH
Ustvarjamo. 
Rastemo. 
Se povezujemo, širimo in bogatimo.

Te besede ponazarjajo poslanstvo Knjižnice Brežice – knjižnice, 
ki letos obeležuje 70. obletnico delovanja po drugi svetovni 
vojni. Njena ustanovitev je bila samoumevno nadaljevanje 
predvojne knjižnične dejavnosti v Brežicah, ki sta jo razvijali 
predhodnici: Slovenska čitalnica in Sokolska knjižnica.
Knjižnica (p)ostaja neprecenljiv in nepogrešljiv javni prostor, v 
katerem so zrasle, se širile in povezovale že številne generacije. 
Ko se ozrem v preteklost, vidim, da se je z ukinitvijo Zavoda za kulturo, ustanovitvijo 
Knjižnice Brežice ter novim vodstvom začel razcvet v vseh dimenzijah. 
S posodobitvijo in razširitvijo knjižničnih prostorov smo v preteklih letih naredili pomemben 
korak k večji dostopnosti naših storitev. Dodatni prostori nam omogočajo organizacijo 
številnih dejavnosti in projektov. Z dokončanjem celotne naložbe in pridobitvijo večjega 
oddelka za odrasle, samostojnega mladinskega oddelka, prenovljenih prostorov 
domoznanske zbirke ter kolekcij premičnih zbirk poudarjamo širitev bralne pismenosti in 
kulture ter vlogo knjižnice kot knjižničnega informacijskega središča pri tem. Kakovostno 
podpiramo razvoj šolstva in kulture na lokalnem in širšem območju. Razvijamo se tudi kot 
virtualni prostor, ki nas bogati in dopolnjuje ter omogoča še boljšo izrabo naših zmogljivosti, 
uporabo gradiva in drugih storitev.
Zavedamo se, da zadovoljen uporabnik povečuje knjižnici ugled v okolju in spreminja ter 
dopolnjuje njeno vizijo. Slednje smo upoštevali pri pripravi Strateškega načrta Knjižnice 
Brežice za obdobje 2015–2019. V bližnji prihodnosti želimo uporabnikom omogočiti vračanje 
gradiva tudi izven delovnega časa knjižnice s knjigomatom, ki bo deloval 7 dni na teden, 24 
ur na dan. Knjižnično mrežo želimo razširiti s pomočjo bibliobusa ali kolekcij premičnih zbirk 
po lokalnih skupnostih, tiskanje pa z nakupom 3D-tiskalnika. Različne dogodke, ki nas 
navdihujejo, učenje in srečevanje vseh generacij bomo obogatili z digitalizacijo domoznanskih 
vsebin, objavami v Posavskem biografskem leksikonu ter razširitvijo in dopolnitvijo 
elektronskih knjig in podatkovnih baz.
Za skrb in podporo pri trajnostnem razcvetu se zahvaljujem ustanoviteljici Občini Brežice, ki 
nam z zagotavljanjem pogojev za delovanje omogoča, da služimo našim uporabnikom 
oziroma občankam in občanom. Zahvaljujem se še sodelavcem, bivšim zaposlenim, 
uporabnikom, zunanjim izvajalcem, sponzorjem in donatorjem. Samo skupaj lahko 
najučinkoviteje oblikujemo knjižnične prostore, izpolnjujemo poslanstvo naše knjižnice in 
sledimo razvojni viziji.
V šestih desetletjih razvoja smo rasli, se razvijali, vzbrsteli in se razcveteli. Vrt sedmega 
desetletja bogatijo prostori, dejavnosti in različna sodelovanja. V zemlji prihodnosti klijejo 
nova semena.

Mag. Tea Bemkoč, direktorica

SEMENA IZKUŠENJ V ZEMLJI PRIHODNOSTI

Knjižnično rast so spremljale številne selitve in organizacijske oblike. Na fotografiji vidimo današnjo 
podobo Knjižnice Brežice, katere ustanoviteljica je Občina Brežice. Knjižnične storitve pa iščejo 
uporabniki tudi izven občinskih meja. Knjižnica je stičišče poti vseh generacij. Ni le prostor, namenjen 
gradivu, ampak tudi informacijskemu opismenjevanju, razvijanju bralne kulture, domoznanskim 
študijam, vseživljenjskemu učenju, druženju … 

Vabimo vas na proslavo
Tu, tu se žile življenja stekajo, pota vesoljstva tukaj se sekajo,

ki jo ob 70. obletnici delovanja knjižnice v Brežicah
po drugi svetovni vojni pripravljamo

v torek, 11. oktobra 2016, 
ob 18. uri v Dvorani Savice Zorko.

Slavnostna govornica bo državna sekretarka Damjana Pečnik.

Proslava bo hkrati posvečena
uradnemu zaključku Toporišičevega leta in poklon akademiku 

Jožetu Toporišiču, rojaku z Mosteca, ob 90-letnici rojstva.

Ustanova patra Stanislava Škrabca
bo podelila štipendije novi generaciji študentov

s področja slovenistike, slavistike, jezikoslovja in klasične filologije. 

Obiščite nas v knjižnici – 
stičišču preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
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VRTOVI PRETEKLOSTI IN SEDANJOSTI
Čeprav te dni obeležujemo častitljivo obletnico knjižnice v Brežicah, je vendarle treba poudariti, da začetki 
knjižničarstva v Brežicah segajo v daljno leto 1890. Pomembni mejniki v razvoju so še:

1946  Začetek izposoje v učilnici osnovne šole s 342 zvezki; ustanovitelj Mestni ljudski odbor
1948  Prvo izposojevališče v Bolnici Brežice (na splošnem oddelku)
1949  Drugo izposojevališče v Bolnici Brežice (pljučni oddelek)
1953  Knjižnica pridobi čitalnico
1954  Pri Ljudski knjižnici ustanovljena Izposojevalnica odrskih del
1955  Nov prostor na Cesti prvih borcev 21 (23 m²)
1959/1960 Prvi potujoči kovček
1963  Ljudska knjižnica se preimenuje v Občinsko matično knjižnico
1964  Knjižnica postane ena izmed enot Zavoda za kulturo
1965  Odprtje novih prostorov v Prosvetnem domu
1967  Čopova diploma za izredne uspehe v knjižničarstvu Savici Zorko
1979  Potujoči kovček v Domu upokojencev Brežice
1980  Odprtje knjižnice na novi lokaciji Trg izgnancev 12 b
1981  Izposojevališče v Pišecah
1988  Uvedba izposoje videokaset
1990  Začetek računalniške izposoje (VIR)
1991  Začetek obdelave knjižničnega gradiva (VIR)
  Po ukinitvi Zavoda za kulturo knjižnica postane samostojna
1992  Preimenovanje v Knjižnico Brežice
1996  Obdelava gradiva v COBISS-u
1997  Izposoja gradiva v COBISS-u
1998  Avtomatizirana izposoja v učnem centru Slovenske vojske Cerklje ob Krki
2003  Selitev v spodnje prostore, preurejanje zgornjih prostorov
2004  Oddelek Cerklje ob Krki se odpira javnosti
2005  Začetek gradnje prizidka Knjižnice Brežice
  Odprtje mladinskega oddelka
2006  Odprtje prizidka Knjižnice Brežice z Dvorano Savice Zorko, Toporišičevim kotom in e-knjižnico
  Srečanje mladinskih knjižničarjev
  Začetek projekta Center vseživljenjskega učenja Posavje
  Prehod na COBISS3/Zaloga
2007  Prehod na COBISS3/Medknjižnična izposoja
2008  Uvedba samostojne izposoje knjižničnega gradiva s knjigomatom in uvedba RFID-tehnologije
  Strokovno srečanje in festival potujočih knjižnic »Na pragu novih izzivov«
2010  Knjižnica Brežice na spletnem portalu najlepših knjižnic Evrope
  Ustvarjen Facebook Knjižnice Brežice
  Prenovljena spletna stran Knjižnice Brežice
2011  Snemanje TV Slovenija za pripravo dokumentarnega filma o akademiku prof. dr. Jožetu
  Toporišiču in oddajo Slovenski magazin, v kateri je predstavljena arhitektura knjižnice
  Predpremiera dokumentarnega filma »Toporišič − Samotni hodec skozi neprijazni čas«
2012  Bralni krožek Lastovke v Domu upokojencev Brežice
  Začetek informacijskega opismenjevanja za starejše občane občine Brežice Migam z@ računalnikom
2013  Odprtje avtomatizirane izposoje oddelka Knjižnice Brežice v Pišecah
2014  Odprtje razširjenih prostorov oddelka Knjižnice Brežice v Cerkljah ob Krki in Mavrične sobe
  Knjižnica Brežice prvič na Podjetniško-obrtnem in kmetijskem sejmu (POK)
2015  Prehod na COBISS3/Katalogizacijo 
  Sodelovanje v zagovorniški kampanji »Knjižnice povezujejo – Vloga knjižnic na 
  področju socialnega vključevanja«
2015/2016 Knjižnica Brežice aktivna predstavnica ožjega programskega odbora Toporišičevo leto
2016  Odprtje prenovljenih prostorov domoznanske zbirke Knjižnice Brežice
  Prehod na COBISS3/Izposojo

Osnovni namen domoznanske dejavnosti je zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega 
gradiva, ki govori o zgodovinskem, geografskem, družbenem, etnološkem in kulturnem utripu občine Brežice v 
preteklosti in danes. Domoznansko gradivo dopolnjujemo z nakupi in darovi. Pri svojem delu se povezujemo s 
sorodnimi ustanovami, sodelujemo z uporabniki, društvi in različnimi inštitucijami.
20. aprila letos smo slavnostno odprli prenovljene prostore domoznanske zbirke. V njih smo vitrino posvetili prvi 
upraviteljici ljudske knjižnice v Brežicah Savici Zorko, ki je temelje domoznanske zbirke postavila z izrezovanjem 
časopisnih člankov, ki jih hranimo še danes. Predalnik s članki smo hudomušno poimenovali kar »brežiški Google«. 
Domoznanska zbirka je v letošnjem jubilejnem letu bogatejša za dva zvezka originalnega Pleteršnikovega 
Slovensko-nemškega slovarja in tretji album štajerskih vedut z naslovom Slovenještajerske vedute Carla Reicherta, 
za kar se zahvaljujemo Občini Brežice in Kulturnemu društvu Pleteršnikova domačija Pišece. 
Ob vstopu v knjižnico uporabnike nagovori oglasna deska Pridih brežiškega v medijih. Razstavljeni članki 
predstavljajo običajne dnevne dogodke ter beležijo vsakdanji utrip krajev in ljudi na območju brežiške občine. 
Razstava je pomemben del domoznanske zbirke – zakladnice mnogoterih vsebin. Posebno mesto v domoznanski 
zbirki imata Zbirka del jezikoslovca akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča, domačina z Mosteca, tudi častnega 
občana Brežic, in razstava Šest desetletij Knjižnice Brežice, ki je vsebinsko vezana na šestdeset let delovanja 
knjižnice. 
Pomembna pridobitev je tudi predstavitveni zaslon, ki z domoznanskimi vsebinami, zgodbami in novicami 
uporabnike vabi v srce knjižnice. Domoznanska zbirka skrbi, da se ustvarjalnost domačinov ohranja in prenaša iz 
roda v rod ter je dostopna širši javnosti. Kot partnerji jo bomo ohranjali z dodajanjem opisov pomembnih 
brežiških osebnosti v Posavski biografski leksikon. Sodelovali bomo pri različnih domoznanskih projektih, na 
portalu Kamra objavljali domoznanske zgodbe in z različnimi akcijami spodbujali k objavljanju na Albumu 
Slovenije. 
Domoznansko gradivo dokazuje, kdo smo in kakšno pot smo prehodili.

Mag. Sabina Stanič

Leta 1946 ustanovljena knjižnica s 342 zvezki

Potujoči kovček

˝Brežiški Google˝

Prenovljeni prostori domoznanske zbirke

KNJIŽNIČNI VRTOVI
Uporabniki lahko med branjem knjig, časopisov in revij ali študijem prijetne urice preživite v knjižnični čitalnici, 
ki ima 130 sedežev, ali na terasah. Za individualno delo sta na voljo prostora za tiho delo.
Dvorana Savice Zorko je namenjena različnim prireditvam za otroke in odrasle, ki jih organiziramo sami ali v 
sodelovanju z društvi in zavodi. Dvorano dajemo v uporabo tudi zunanjim uporabnikom in tako knjižnični 
prostori predvsem popoldne dihajo v sožitju s plesom, jogo, raznimi športnimi vadbami in drugimi 
predstavitvami.
Uporabnikom vseh knjižničnih oddelkov omogočamo brezplačen in brezžičen dostop do spleta, različnih 
podatkovnih baz ter uporabo 21 računalnikov, računalniške tablice in optičnega čitalnika.
Posebnost mladinskega oddelka je stalna razstava Mini Bologna – razstava mladinske literature v tujih jezikih in 
raznih pisavah. Na oddelku sta svoj prostor našli še dve stalni razstavi, in sicer z Zlato hruško nagrajeno 
kakovostno otroško in mladinsko leposlovje ter razstava lažje berljivega gradiva. S posebnim trakom na hrbtu so 
označene knjige, ki so prijazne dislektikom, osebam s težavami pri branju, pisanju in črkovanju. 
Da bi počastili razne osebe in dogodke, na vseh oddelkih knjižnice občasno razstavljamo knjige na določeno temo.

Lučka Novosel

VRT SE ŠIRI
Knjižnica Cerklje ob Krki deluje v prijetnih prostorih Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki. Oddelek na pobudo 
takratnega poveljnika deluje že od leta 1992. Takrat je knjižnica s 500 leposlovnimi deli dopolnila zbirko gradiva 
učnega centra Slovenske vojske. Knjižnično gradivo je bilo namenjeno le pripadnikom Slovenske vojske, izposojal 
pa ga je zaposleni vojak. Knjižničar brežiške knjižnice je začel knjižnično dejavnost v prostorih Vojašnice opravljati 
leta 1997. Oddelek je ponovno zaživel z vključitvijo v računalniški knjižni sistem COBISS. Krajani Cerkelj ob Krki 
in okolice imajo dostop do obogatene zbirke knjižničnega gradiva od 4. novembra 2004, ko je Vojašnica svojo 
knjižnico odprla tudi za javnost. Zbirka obsega knjižno gradivo, revije, avdio-vizualno gradivo in zbirko knjig, ki 
pripadajo Vojašnici. Na voljo je tudi računalniško mesto za uporabnike in dostop do svetovnega spleta. 
24. aprila 2014 je knjižnica v Cerkljah ob Krki razširila svoje prostore. Nekdanjo Rusjanovo sobo smo preuredili v 
Mavrično sobo in tako ustvarili prostor za branje, ustvarjanje in druženje. Mavrična soba odpira vrata še 
bogatejšim virom znanja in modrosti ter dokazuje, da je lahko med knjižnico in vojašnico veliko skupnega. Posebej 
veselo je, ko nas med bibliopedagoškimi urami obiščejo otroci iz vrtca in osnovne šole v Cerkljah ob Krki.

Knjižnica Pišece je povezana s šolsko knjižnico v Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece in od 10. oktobra 2013 
omogoča avtomatizirano izposojo. Svetel prostor v prvem nadstropju šole je hkrati tudi učilnica za pouk 
slovenščine, zato je med knjižnimi policami vedno živahno. Knjižnica ima prehod v multimedijsko učilnico, kar 
učencem, zaposlenim v vrtcu in šoli ter krajanom omogoča dodatno iskanje gradiv, informacij in sodelovanje v 
knjižničnih projektih. Šola je Unescovo središče za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino, zato je v knjižnici tudi nekaj 
gradiva iz drugih slovenskih in nekaterih tujih Unescovih šol.

Kolekciji premičnih zbirk sta za otroke priročen in prijeten prostor za branje, ustvarjanje, učenje in druženje, 
odraslim pa pestra paleta gradiva za širjenje obzorij, znanja in védenja ter prostor za klepet ob izbranih knjigah. 
Obiskovalci lahko dobijo tudi vsa promocijska gradiva in vabila Knjižnice Brežice.

Andreja Dvornik

VRT TISOČERIH ČUDES
V preteklih letih se je izrazito povečala ponudba raznolikih programov za vse starostne skupine. Leta 2005 smo 
pripravili 127 dogodkov knjižne in knjižnične vzgoje za mladino in odrasle, ki se jih je udeležilo 2.445 
obiskovalcev; leta 2015 smo to številko povečali za več kot petkrat – imeli smo 629 izvedb, ki se jih je udeležilo 
13.735 obiskovalcev.
Knjižnica Brežice že dolgo ni več tih in zaprt prostor, kjer izposojamo knjižnično gradivo, pač pa skrbimo za 
vzgojo bralcev za vse življenje, ponujamo možnosti za poučno in ustvarjalno preživljanje prostega časa, udeležbo 
na raznih kulturnih dogodkih in uporabo elektronskih informacij. Naši člani in uporabniki v knjižnico prihajajo po 
znanje, razvedrilo in zabavo.
Knjižnica Brežice je znana kot gostiteljica številnih dogodkov. Povezujemo se s kulturnimi in izobraževalnimi 
ustanovami ter raznimi društvi in založbami v občini Brežice in izven nje. Izobražujemo, ozaveščamo in širimo 
obzorja naših uporabnikov. Z organizacijo kulturnih prireditev se vključujemo tudi v lokalna, regionalna in 
nacionalna prizadevanja za aktivno, ustvarjalno in kakovostno preživljanje prostega časa.
Zakladnico bralnega opismenjevanja, tako na začetku bralnega obdobja kot v nadaljevanju, ko bralno kulturo in 
bralne sposobnosti vzdržujemo in razvijamo, tvorijo: Bralna mavrica, Pravljica z ustvarjalnico, Knjižničarka na 
obisku, Kako dobro poznam Andersena?, Mini Bologna, Lov za knjižnim zakladom, Franceta Prešerna knjižnični 
žur, Čarobni svet preteklosti, Kekčeva bralna pot, Knjižna uganka, Berem kužku, Preživimo uro v domoznanski 
zbirki, Posavci beremo skupaj, Bralni krožek za odrasle, Bralni krožek v Domu upokojencev Brežice.
Ob začetku oziroma zaključku bralnih programov ter ob raznih mednarodnih in svetovnih dnevih organiziramo 
literarne prireditve. Predstavitve avtorjev, njihovih knjig in pogovor z njimi so uveljavljena oblika spodbujanja 
bralne kulture. 
S srednješolci se pogovarjamo o perečih temah, s katerimi se srečujejo vsakodnevno. Predavatelji strokovnih in 
poljudnih vsebin predstavljajo raznolika področja (vzgoja in izobraževanje, zdrava prehrana, vrtnarjenje, 
ekologija, umetnost, zgodovina, psihologija, medosebni odnosi itd.) ter nam posredujejo svoja znanja in izkušnje. 
Ob svetovnem dnevu knjig za otroke in v Noči z Andersenom v knjižnici zdaj že tradicionalno tudi prespimo. 
Pestro ponudbo smo obogatili in nadgradili z izobraževalnimi tečaji, delavnicami in drugimi srečanji. Na 
knjižničnem parketu so tako na tečaju kaligrafije že večkrat zaplesale črke. Obiskovalci, katerih slovenščina ni 
materni jezik, so spoznavali in se učili slovenski jezik. Posamezniki so se sporazumevali v esperantu, spet drugi pa 
so se zabavali in sprostili med ustvarjanjem z glino, prikazom peke kruha, izdelavo venčkov in aranžmajev. Na 
potopisnih predavanjih spoznavamo svetovne zakladnice, lokalne oziroma domoznanske pa v sodelovanju z 
ustvarjalci, ki živijo v Brežicah z okolico ali so kako drugače povezani s tem območjem.
Pod mentorskim vodstvom in s projektoma Center vseživljenjskega učenja Posavje ter Simbioz@ e-pismena 
Slovenija so člani in uporabniki Knjižnice Brežice vstopili v svet informacijskega opismenjevanja. Znanje 
nadgrajujejo v projektu Migam z@ računalnikom. Po svetu brezpapirnega branja, elektronskih knjig in 
vzajemnega kataloga COBISS/OPAC se sprehajamo na delavnicah Poveži, naloži, beri … e-knjige. Mladostniki 
informacijsko opismenjevanje spoznavajo v programih Rastem s knjigo in Elektronski viri.
Dobre prakse svojega delovanja delimo z javnostjo na raznih posvetih in strokovnih srečanjih, predstavljamo pa 
se tudi na bazarjih in drugih dogodkih.
Pestrost, raznovrstnost in kakovost dogodkov ostajajo naše vodilo tudi v prihodnje. O njih vas bomo sproti 
obveščali v tiskanih medijih ter na spletni strani in Facebooku Knjižnice Brežice. 
Spremljajte nas in sooblikujte naš vrt tisočerih čudes.

Mateja Kus

Severna terasa

Dvorana Savice Zorko

E-knjižnica

Leposlovni in strokovni oddelek
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VRTOVI PRETEKLOSTI IN SEDANJOSTI
Čeprav te dni obeležujemo častitljivo obletnico knjižnice v Brežicah, je vendarle treba poudariti, da začetki 
knjižničarstva v Brežicah segajo v daljno leto 1890. Pomembni mejniki v razvoju so še:

1946  Začetek izposoje v učilnici osnovne šole s 342 zvezki; ustanovitelj Mestni ljudski odbor
1948  Prvo izposojevališče v Bolnici Brežice (na splošnem oddelku)
1949  Drugo izposojevališče v Bolnici Brežice (pljučni oddelek)
1953  Knjižnica pridobi čitalnico
1954  Pri Ljudski knjižnici ustanovljena Izposojevalnica odrskih del
1955  Nov prostor na Cesti prvih borcev 21 (23 m²)
1959/1960 Prvi potujoči kovček
1963  Ljudska knjižnica se preimenuje v Občinsko matično knjižnico
1964  Knjižnica postane ena izmed enot Zavoda za kulturo
1965  Odprtje novih prostorov v Prosvetnem domu
1967  Čopova diploma za izredne uspehe v knjižničarstvu Savici Zorko
1979  Potujoči kovček v Domu upokojencev Brežice
1980  Odprtje knjižnice na novi lokaciji Trg izgnancev 12 b
1981  Izposojevališče v Pišecah
1988  Uvedba izposoje videokaset
1990  Začetek računalniške izposoje (VIR)
1991  Začetek obdelave knjižničnega gradiva (VIR)
  Po ukinitvi Zavoda za kulturo knjižnica postane samostojna
1992  Preimenovanje v Knjižnico Brežice
1996  Obdelava gradiva v COBISS-u
1997  Izposoja gradiva v COBISS-u
1998  Avtomatizirana izposoja v učnem centru Slovenske vojske Cerklje ob Krki
2003  Selitev v spodnje prostore, preurejanje zgornjih prostorov
2004  Oddelek Cerklje ob Krki se odpira javnosti
2005  Začetek gradnje prizidka Knjižnice Brežice
  Odprtje mladinskega oddelka
2006  Odprtje prizidka Knjižnice Brežice z Dvorano Savice Zorko, Toporišičevim kotom in e-knjižnico
  Srečanje mladinskih knjižničarjev
  Začetek projekta Center vseživljenjskega učenja Posavje
  Prehod na COBISS3/Zaloga
2007  Prehod na COBISS3/Medknjižnična izposoja
2008  Uvedba samostojne izposoje knjižničnega gradiva s knjigomatom in uvedba RFID-tehnologije
  Strokovno srečanje in festival potujočih knjižnic »Na pragu novih izzivov«
2010  Knjižnica Brežice na spletnem portalu najlepših knjižnic Evrope
  Ustvarjen Facebook Knjižnice Brežice
  Prenovljena spletna stran Knjižnice Brežice
2011  Snemanje TV Slovenija za pripravo dokumentarnega filma o akademiku prof. dr. Jožetu
  Toporišiču in oddajo Slovenski magazin, v kateri je predstavljena arhitektura knjižnice
  Predpremiera dokumentarnega filma »Toporišič − Samotni hodec skozi neprijazni čas«
2012  Bralni krožek Lastovke v Domu upokojencev Brežice
  Začetek informacijskega opismenjevanja za starejše občane občine Brežice Migam z@ računalnikom
2013  Odprtje avtomatizirane izposoje oddelka Knjižnice Brežice v Pišecah
2014  Odprtje razširjenih prostorov oddelka Knjižnice Brežice v Cerkljah ob Krki in Mavrične sobe
  Knjižnica Brežice prvič na Podjetniško-obrtnem in kmetijskem sejmu (POK)
2015  Prehod na COBISS3/Katalogizacijo 
  Sodelovanje v zagovorniški kampanji »Knjižnice povezujejo – Vloga knjižnic na 
  področju socialnega vključevanja«
2015/2016 Knjižnica Brežice aktivna predstavnica ožjega programskega odbora Toporišičevo leto
2016  Odprtje prenovljenih prostorov domoznanske zbirke Knjižnice Brežice
  Prehod na COBISS3/Izposojo

Osnovni namen domoznanske dejavnosti je zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega 
gradiva, ki govori o zgodovinskem, geografskem, družbenem, etnološkem in kulturnem utripu občine Brežice v 
preteklosti in danes. Domoznansko gradivo dopolnjujemo z nakupi in darovi. Pri svojem delu se povezujemo s 
sorodnimi ustanovami, sodelujemo z uporabniki, društvi in različnimi inštitucijami.
20. aprila letos smo slavnostno odprli prenovljene prostore domoznanske zbirke. V njih smo vitrino posvetili prvi 
upraviteljici ljudske knjižnice v Brežicah Savici Zorko, ki je temelje domoznanske zbirke postavila z izrezovanjem 
časopisnih člankov, ki jih hranimo še danes. Predalnik s članki smo hudomušno poimenovali kar »brežiški Google«. 
Domoznanska zbirka je v letošnjem jubilejnem letu bogatejša za dva zvezka originalnega Pleteršnikovega 
Slovensko-nemškega slovarja in tretji album štajerskih vedut z naslovom Slovenještajerske vedute Carla Reicherta, 
za kar se zahvaljujemo Občini Brežice in Kulturnemu društvu Pleteršnikova domačija Pišece. 
Ob vstopu v knjižnico uporabnike nagovori oglasna deska Pridih brežiškega v medijih. Razstavljeni članki 
predstavljajo običajne dnevne dogodke ter beležijo vsakdanji utrip krajev in ljudi na območju brežiške občine. 
Razstava je pomemben del domoznanske zbirke – zakladnice mnogoterih vsebin. Posebno mesto v domoznanski 
zbirki imata Zbirka del jezikoslovca akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča, domačina z Mosteca, tudi častnega 
občana Brežic, in razstava Šest desetletij Knjižnice Brežice, ki je vsebinsko vezana na šestdeset let delovanja 
knjižnice. 
Pomembna pridobitev je tudi predstavitveni zaslon, ki z domoznanskimi vsebinami, zgodbami in novicami 
uporabnike vabi v srce knjižnice. Domoznanska zbirka skrbi, da se ustvarjalnost domačinov ohranja in prenaša iz 
roda v rod ter je dostopna širši javnosti. Kot partnerji jo bomo ohranjali z dodajanjem opisov pomembnih 
brežiških osebnosti v Posavski biografski leksikon. Sodelovali bomo pri različnih domoznanskih projektih, na 
portalu Kamra objavljali domoznanske zgodbe in z različnimi akcijami spodbujali k objavljanju na Albumu 
Slovenije. 
Domoznansko gradivo dokazuje, kdo smo in kakšno pot smo prehodili.

Mag. Sabina Stanič

Leta 1946 ustanovljena knjižnica s 342 zvezki

Potujoči kovček

˝Brežiški Google˝

Prenovljeni prostori domoznanske zbirke

KNJIŽNIČNI VRTOVI
Uporabniki lahko med branjem knjig, časopisov in revij ali študijem prijetne urice preživite v knjižnični čitalnici, 
ki ima 130 sedežev, ali na terasah. Za individualno delo sta na voljo prostora za tiho delo.
Dvorana Savice Zorko je namenjena različnim prireditvam za otroke in odrasle, ki jih organiziramo sami ali v 
sodelovanju z društvi in zavodi. Dvorano dajemo v uporabo tudi zunanjim uporabnikom in tako knjižnični 
prostori predvsem popoldne dihajo v sožitju s plesom, jogo, raznimi športnimi vadbami in drugimi 
predstavitvami.
Uporabnikom vseh knjižničnih oddelkov omogočamo brezplačen in brezžičen dostop do spleta, različnih 
podatkovnih baz ter uporabo 21 računalnikov, računalniške tablice in optičnega čitalnika.
Posebnost mladinskega oddelka je stalna razstava Mini Bologna – razstava mladinske literature v tujih jezikih in 
raznih pisavah. Na oddelku sta svoj prostor našli še dve stalni razstavi, in sicer z Zlato hruško nagrajeno 
kakovostno otroško in mladinsko leposlovje ter razstava lažje berljivega gradiva. S posebnim trakom na hrbtu so 
označene knjige, ki so prijazne dislektikom, osebam s težavami pri branju, pisanju in črkovanju. 
Da bi počastili razne osebe in dogodke, na vseh oddelkih knjižnice občasno razstavljamo knjige na določeno temo.

Lučka Novosel

VRT SE ŠIRI
Knjižnica Cerklje ob Krki deluje v prijetnih prostorih Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki. Oddelek na pobudo 
takratnega poveljnika deluje že od leta 1992. Takrat je knjižnica s 500 leposlovnimi deli dopolnila zbirko gradiva 
učnega centra Slovenske vojske. Knjižnično gradivo je bilo namenjeno le pripadnikom Slovenske vojske, izposojal 
pa ga je zaposleni vojak. Knjižničar brežiške knjižnice je začel knjižnično dejavnost v prostorih Vojašnice opravljati 
leta 1997. Oddelek je ponovno zaživel z vključitvijo v računalniški knjižni sistem COBISS. Krajani Cerkelj ob Krki 
in okolice imajo dostop do obogatene zbirke knjižničnega gradiva od 4. novembra 2004, ko je Vojašnica svojo 
knjižnico odprla tudi za javnost. Zbirka obsega knjižno gradivo, revije, avdio-vizualno gradivo in zbirko knjig, ki 
pripadajo Vojašnici. Na voljo je tudi računalniško mesto za uporabnike in dostop do svetovnega spleta. 
24. aprila 2014 je knjižnica v Cerkljah ob Krki razširila svoje prostore. Nekdanjo Rusjanovo sobo smo preuredili v 
Mavrično sobo in tako ustvarili prostor za branje, ustvarjanje in druženje. Mavrična soba odpira vrata še 
bogatejšim virom znanja in modrosti ter dokazuje, da je lahko med knjižnico in vojašnico veliko skupnega. Posebej 
veselo je, ko nas med bibliopedagoškimi urami obiščejo otroci iz vrtca in osnovne šole v Cerkljah ob Krki.

Knjižnica Pišece je povezana s šolsko knjižnico v Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece in od 10. oktobra 2013 
omogoča avtomatizirano izposojo. Svetel prostor v prvem nadstropju šole je hkrati tudi učilnica za pouk 
slovenščine, zato je med knjižnimi policami vedno živahno. Knjižnica ima prehod v multimedijsko učilnico, kar 
učencem, zaposlenim v vrtcu in šoli ter krajanom omogoča dodatno iskanje gradiv, informacij in sodelovanje v 
knjižničnih projektih. Šola je Unescovo središče za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino, zato je v knjižnici tudi nekaj 
gradiva iz drugih slovenskih in nekaterih tujih Unescovih šol.

Kolekciji premičnih zbirk sta za otroke priročen in prijeten prostor za branje, ustvarjanje, učenje in druženje, 
odraslim pa pestra paleta gradiva za širjenje obzorij, znanja in védenja ter prostor za klepet ob izbranih knjigah. 
Obiskovalci lahko dobijo tudi vsa promocijska gradiva in vabila Knjižnice Brežice.

Andreja Dvornik

VRT TISOČERIH ČUDES
V preteklih letih se je izrazito povečala ponudba raznolikih programov za vse starostne skupine. Leta 2005 smo 
pripravili 127 dogodkov knjižne in knjižnične vzgoje za mladino in odrasle, ki se jih je udeležilo 2.445 
obiskovalcev; leta 2015 smo to številko povečali za več kot petkrat – imeli smo 629 izvedb, ki se jih je udeležilo 
13.735 obiskovalcev.
Knjižnica Brežice že dolgo ni več tih in zaprt prostor, kjer izposojamo knjižnično gradivo, pač pa skrbimo za 
vzgojo bralcev za vse življenje, ponujamo možnosti za poučno in ustvarjalno preživljanje prostega časa, udeležbo 
na raznih kulturnih dogodkih in uporabo elektronskih informacij. Naši člani in uporabniki v knjižnico prihajajo po 
znanje, razvedrilo in zabavo.
Knjižnica Brežice je znana kot gostiteljica številnih dogodkov. Povezujemo se s kulturnimi in izobraževalnimi 
ustanovami ter raznimi društvi in založbami v občini Brežice in izven nje. Izobražujemo, ozaveščamo in širimo 
obzorja naših uporabnikov. Z organizacijo kulturnih prireditev se vključujemo tudi v lokalna, regionalna in 
nacionalna prizadevanja za aktivno, ustvarjalno in kakovostno preživljanje prostega časa.
Zakladnico bralnega opismenjevanja, tako na začetku bralnega obdobja kot v nadaljevanju, ko bralno kulturo in 
bralne sposobnosti vzdržujemo in razvijamo, tvorijo: Bralna mavrica, Pravljica z ustvarjalnico, Knjižničarka na 
obisku, Kako dobro poznam Andersena?, Mini Bologna, Lov za knjižnim zakladom, Franceta Prešerna knjižnični 
žur, Čarobni svet preteklosti, Kekčeva bralna pot, Knjižna uganka, Berem kužku, Preživimo uro v domoznanski 
zbirki, Posavci beremo skupaj, Bralni krožek za odrasle, Bralni krožek v Domu upokojencev Brežice.
Ob začetku oziroma zaključku bralnih programov ter ob raznih mednarodnih in svetovnih dnevih organiziramo 
literarne prireditve. Predstavitve avtorjev, njihovih knjig in pogovor z njimi so uveljavljena oblika spodbujanja 
bralne kulture. 
S srednješolci se pogovarjamo o perečih temah, s katerimi se srečujejo vsakodnevno. Predavatelji strokovnih in 
poljudnih vsebin predstavljajo raznolika področja (vzgoja in izobraževanje, zdrava prehrana, vrtnarjenje, 
ekologija, umetnost, zgodovina, psihologija, medosebni odnosi itd.) ter nam posredujejo svoja znanja in izkušnje. 
Ob svetovnem dnevu knjig za otroke in v Noči z Andersenom v knjižnici zdaj že tradicionalno tudi prespimo. 
Pestro ponudbo smo obogatili in nadgradili z izobraževalnimi tečaji, delavnicami in drugimi srečanji. Na 
knjižničnem parketu so tako na tečaju kaligrafije že večkrat zaplesale črke. Obiskovalci, katerih slovenščina ni 
materni jezik, so spoznavali in se učili slovenski jezik. Posamezniki so se sporazumevali v esperantu, spet drugi pa 
so se zabavali in sprostili med ustvarjanjem z glino, prikazom peke kruha, izdelavo venčkov in aranžmajev. Na 
potopisnih predavanjih spoznavamo svetovne zakladnice, lokalne oziroma domoznanske pa v sodelovanju z 
ustvarjalci, ki živijo v Brežicah z okolico ali so kako drugače povezani s tem območjem.
Pod mentorskim vodstvom in s projektoma Center vseživljenjskega učenja Posavje ter Simbioz@ e-pismena 
Slovenija so člani in uporabniki Knjižnice Brežice vstopili v svet informacijskega opismenjevanja. Znanje 
nadgrajujejo v projektu Migam z@ računalnikom. Po svetu brezpapirnega branja, elektronskih knjig in 
vzajemnega kataloga COBISS/OPAC se sprehajamo na delavnicah Poveži, naloži, beri … e-knjige. Mladostniki 
informacijsko opismenjevanje spoznavajo v programih Rastem s knjigo in Elektronski viri.
Dobre prakse svojega delovanja delimo z javnostjo na raznih posvetih in strokovnih srečanjih, predstavljamo pa 
se tudi na bazarjih in drugih dogodkih.
Pestrost, raznovrstnost in kakovost dogodkov ostajajo naše vodilo tudi v prihodnje. O njih vas bomo sproti 
obveščali v tiskanih medijih ter na spletni strani in Facebooku Knjižnice Brežice. 
Spremljajte nas in sooblikujte naš vrt tisočerih čudes.

Mateja Kus

Severna terasa

Dvorana Savice Zorko

E-knjižnica

Leposlovni in strokovni oddelek
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VISEČI VRTOVI VIRTUALNE KNJIŽNICE
Portal Biblos, prva slovenska e-knjižnica in e-knjigarna, je v Knjižnici Brežice zaživel julija 2013. Takrat so si naši 
člani prvič izposodili e-knjige. Ker želimo biti v koraku s časom, še danes ostajamo del te spletne knjižnice. 
Izbiramo aktualne naslove. Danes lahko v Knjižnici Brežice brezplačno izbirate med 356 naslovi različnih zvrsti. 
Za vse, ki se želite pobliže spoznati z virtualnim branjem, pa pri tem morda potrebujete pomoč, organiziramo 
delavnice Poveži, naloži, beri … e-knjige.
Julija letos je v Knjižnici Brežice zaživela zanimiva zbirka PressReader, ki obsega časopise in revije z vsega sveta. 
Izbirate lahko med več kot 4.000 naslovi dnevnega časopisja in revij iz več kot 100 držav in v več kot 60 
svetovnih jezikih. V slovenščini so na voljo Večer, Dnevnik in Nedeljski dnevnik. Nove številke so dostopne še 
istega dne, ko izidejo v tiskani obliki. Pogoj za brezplačno prebiranje novic v knjižnici ali v udobju vašega doma 
je samo ta, da ste član knjižnice (številka članske izkaznice je vaše uporabniško ime) in imate v kartonu zavedeno 
geslo, s katerim drugače dostopate tudi do storitve Moja knjižnica. 
Spletni portal Dobreknjige.si je namenjen promociji dobrega branja in je od leta 2014 dostopen širši javnosti, ki 
jo povezuje želja po »res dobrem branju«, kot pravijo njegovi ustanovitelji. Gre za priporočilni seznam »dobre 
literature«, ki ga soustvarja večina slovenskih splošnih knjižnic v sodelovanju z literarnimi kritiki ter bralkami in 
bralci. 
Namen slovenskega knjižnega portala Bližjiknjigi.si je povezati celotno slovensko knjižno verigo – avtorje, 
prevajalce, ilustratorje, fotografe, urednike, oblikovalce, založbe, knjigarne, knjižnice, kritike in antikvariate. 
Preverite lahko, kateri naslovi so se pred dvema letoma najbolj izposojali, katere knjižne nagrade podeljujemo v 
Sloveniji in še mnogo več.
Na spletni strani knjižnice lahko preberete več o elektronskih virih, do katerih lahko dostopate tudi na daljavo – 
od doma. S pomočjo svojega uporabniškega imena COBISS (številke vaše članske izkaznice) ter COBISS-gesla 
(dobite ga pri knjižničarju) se prijavite ter pričnete z raziskovanjem še neodkritih znanj. Ti elektronski viri so: 
Tax-Fin-Lex, Ebscho Host, Britannica – public library edition, D-lib, Kamra, Europeana ter zbirka časopisov in revij 
PressReader. Do spletnih časopisov (Delo, Finance, Moje finance, Knjižničarske novice, Dnevnik, Manager, Uradni 
list, Revija VIP, Digitalna kamera, Sodobna pedagogika, Dolenjski list) lahko dostopate v prostorih knjižnice. Za 
kakršno koli pomoč in svetovanje pri njihovi uporabi vam svetujejo knjižničarke strokovnega oddelka.
Storitev Moja knjižnica članom omogoča pregled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposojenega gradiva ter 
naročanje, rezerviranje in preklic naročenega oziroma rezerviranega gradiva s pomočjo spletnega servisa, pa tudi 
medknjižnično izposojo, pregled neporavnanih terjatev, spreminjanje gesla ter izbiranje načina elektronskega 
obveščanja iz knjižnice (SMS-sporočila ali e-pošta). COBISS/OPAC je knjižnični informacijski sistem za vpogled v 
lokalni katalog in kataloge ostalih slovenskih knjižnic.
mCOBISS je virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah z dostopom do informacij oz. gradiva v več kot 
400 slovenskih knjižnicah. 

VRTNARJENJE S PRIJATELJI
Na spletni strani Knjižnice Brežice http://www.knjiznica-brezice.si/ najdete sprotne podatke o vsem, kar je 
povezano s Knjižnico: zgodovino Knjižnice, cenik knjižničnih storitev, različna obvestila, napovednike dogodkov, 
foto- in videogalerijo ter utrinke s prireditev, sezname mesečnih knjižnih novosti, e-vpisnico, opise dejavnosti 
posameznega oddelka, seznam elektronskih virov, seznam kulturnih, izobraževalnih ter drugih ustanov in društev, 
s katerimi se povezujemo, ter tudi seznam, dobrodošel za iskalce zaposlitve, saj vsebuje povezave na spletne strani 
ponudnikov zaposlitev. Preverite, zagotovo najdete kaj koristnega zase.
Naši začetki na družbenem omrežju Facebook segajo v leto 2010. Tako kot na spletni strani tudi tu objavljamo 
aktualne dogodke, vezane na Knjižnico Brežice, in ostala dogajanja, povezana s knjigo in branjem. Raziskava 
»Vpliv družbenih omrežij na slovenske knjižnice«, predstavljena oktobra 2012, je pokazala, da je imela Knjižnica 
Brežice takrat na Facebooku med vsemi slovenskimi knjižnicami največ članov (»všečkov« oziroma 
»prijateljev«). Veseli nas, da smo med prvimi še danes, ko nas spremlja že 4.958 prijateljev. Postanite naš 
virtualni prijatelj tudi vi!
Na spletnem portalu YouTube so dostopne tudi vsebine oziroma posnetki knjižne in knjižnične vzgoje Knjižnice 
Brežice. Nič ne de, če ste »preskočili« katero izmed zanimivih predavanj oziroma predstavitev. Vsebine so trajno 
zapisane na tem virtualnem mediju. Malce pobrskajte in uživajte v ogledu.

Lučka Novosel

BREZPLAČNA ČLANARINA IN DARILNI BONI
Vsako leto v tednu, ko obeležujemo slovenski kulturni praznik                
(8. februar) ter dan slovenskih splošnih knjižnic (20. november), v 
Knjižnici Brežice poteka brezplačen vpis novih članov. 
Letošnja novost v Knjižnici Brežice so darilni boni, s katerimi lahko 
svojim najdražjim podarite vpis v knjižnico ali pa podaljšate letno 
članarino.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA je storitev, namenjena našim 
članom. Zagotavlja splošno dostopnost knjižničnega gradiva. Iz drugih 
knjižnic lahko naročimo gradivo, ki ga v svoji zalogi nimamo ali je 
izposojeno, vi pa ga potrebujete. 

Knjižnica vedno bolj postaja TRETJI ŽIVLJENJSKI PROSTOR, 
prostor zbiranja in druženja vseh generacij. Nekateri radi posedijo v 
časopisni čitalnici na strokovnem oddelku, drugi na udobnih vrečah za 
sedenje, ki kar vabijo na mladinskem oddelku, spet tretji pa v osrednjem 
prostoru leposlovnega oddelka. Pri knjižničarju za osrednjim pultom si 
lahko izposodite šah in s prijateljem odigrate partijo. 

DOSTAVA GRADIVA NA DOM
Če vi ali vaši najbližji zaradi ostarelosti, dolgotrajne bolezni ali 
invalidnosti ne morete priti v knjižnico, vam na območju občine Brežice 
v desetih delovnih dneh od podane prošnje na dom brezplačno 
dostavimo različno knjižnično gradivo. Ob naslednjem obisku bo 
knjižničarka vrnila gradivo v knjižnico. 
Pokličite nas na telefonsko številko 07 49 62 649 ali svoje želje pisno 
sporočite na e-naslov andreja.dvornik@knjiznica-brezice.si. Kontaktna 
oseba: Andreja Dvornik.

PODARITE KNJIGO KNJIŽNICI IN DELITE VESELJE
Bivajo pri vas doma knjige, ki so vas bogatile skozi določeno obdobje 
življenja, a je prišel čas, da se poslovite od zaklada, ki ga ne želite 
spremeniti zgolj v star papir? Prinesite ga v našo zakladnico znanja. 
Kakršnih koli darov, naj še dišijo po novem ali se z njih dviga prah, naj 
bodo z mehkimi ali trdimi platnicami, bomo v knjižnici veseli – mi in naši 
uporabniki.

IZ STARE SKRINJE V KNJIŽNIČNI ZAKLAD
Naša domoznanska zbirka se povečuje z nakupi in darovi. Veseli bomo 
vsake knjige, brošure, biltena, diplomske naloge in drugega gradiva z 
lokalnega področja, ki bo obogatilo našo zakladnico. 
Če v starih skrinjah na podstrešju najdete razglednice in stare fotografije, 
ki prikazujejo znamenitosti občine Brežice, življenje v preteklosti, znane 
Brežičane, nam jih prinesite. Vključili jih bomo v domoznansko zbirko, 
jih strokovno obdelali in ustrezno arhivirali. Na vašo željo lahko 
prineseno digitaliziramo, izvirnike pa vrnemo. Če fotografijo spremlja 
tudi kakšna zgodba ali anekdota, jo bomo z veseljem zapisali.
Za več informacij o zbiranju domoznanskega gradiva pokličite na 
telefonsko številko 07 49 62 649 ali pišite na e-naslov 
sabina.stanic@knjiznica-brezice.si. Kontaktna oseba: Sabina Stanič.

 

 

 

 
vabiva vse osnovnošolce od 2. do 5. razreda, 

da se nama pridružite pri novi dejavnosti spodbujanja branja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIJAVA IN DODATNE INFORMACIJE 
Dejavnost je brezplačna. Obvezna je predhodna prijava na mladinskem oddelku 

Knjižnice Brežice, e-naslovu andreja.dvornik@knjiznica-brezice.si  
ali telefonski številki 07 49 62 649. Kontaktna oseba: Andreja Dvornik. 

 

 

 

 

 

OTROKOM, 
OSNOVNOŠOLCEM, DIJAKOM 

IN ISKALCEM ZAPOSLITVE 
 

nudimo 
 

BREZPLAČNO ČLANARINO 
 

Do 18. leta starosti je članarina brezplačna. 
 

Iskalci zaposlitve morate ob vpisu oziroma podaljšanju članstva  
predložiti potrdilo o brezposelnosti. 

 
 
 
 
 
 
 

V knjižničnih prostorih je na voljo tudi brezplačno brezžično omrežje. 

 … in zgodbe o knjižnici in knjigah se bodo nadaljevale. Pustimo jim, da rastejo in nam ob naslednji obletnici pričarajo nova spoznanja.

Tematske strani 70 LET NA VRTU BESED

Uredili: mag. Tea Bemkoč, Mateja Kus in Kristijan Benkoč Kolman

Lektorirala: Mimica Kostanjšek Božin

Oblikovala: Leon Zakrajšek in Marko Lupšina

Fotografiral: Aleksander Lilik

70. obletnico Knjižnice Brežice podpirajo:

KDO?  

OSNOVNOŠOLCI OD 4. DO 9. RAZREDA. 

 
 

KJE? 
V KNJIŽNICI BREŽICE. 

 

 

KDAJ?  
TAKOJ – KONEC DOLOČITE SAMI.  

 

 

KAKO? 
BERETE KNJIGE PO LASTNI IZBIRI  

      (IZBOR PRILAGODITE STAROSTI).  
          ZA VSAKO PREBRANO KNJIGO NAPIŠETE KRATKO 

        MNENJE/VSEBINO IN TAKO PRIDOBITE ŽIG. 

 
 

NAGRADE 
LIČNA BELEŽKA 
ZA 3 PREBRANE KNJIGE. 

 

 
 

                                                                LONČEK BARVIC S ŠILČKOM 
ZA 6 PREBRANIH KNJIG. 

 

foto
molan
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VISEČI VRTOVI VIRTUALNE KNJIŽNICE
Portal Biblos, prva slovenska e-knjižnica in e-knjigarna, je v Knjižnici Brežice zaživel julija 2013. Takrat so si naši 
člani prvič izposodili e-knjige. Ker želimo biti v koraku s časom, še danes ostajamo del te spletne knjižnice. 
Izbiramo aktualne naslove. Danes lahko v Knjižnici Brežice brezplačno izbirate med 356 naslovi različnih zvrsti. 
Za vse, ki se želite pobliže spoznati z virtualnim branjem, pa pri tem morda potrebujete pomoč, organiziramo 
delavnice Poveži, naloži, beri … e-knjige.
Julija letos je v Knjižnici Brežice zaživela zanimiva zbirka PressReader, ki obsega časopise in revije z vsega sveta. 
Izbirate lahko med več kot 4.000 naslovi dnevnega časopisja in revij iz več kot 100 držav in v več kot 60 
svetovnih jezikih. V slovenščini so na voljo Večer, Dnevnik in Nedeljski dnevnik. Nove številke so dostopne še 
istega dne, ko izidejo v tiskani obliki. Pogoj za brezplačno prebiranje novic v knjižnici ali v udobju vašega doma 
je samo ta, da ste član knjižnice (številka članske izkaznice je vaše uporabniško ime) in imate v kartonu zavedeno 
geslo, s katerim drugače dostopate tudi do storitve Moja knjižnica. 
Spletni portal Dobreknjige.si je namenjen promociji dobrega branja in je od leta 2014 dostopen širši javnosti, ki 
jo povezuje želja po »res dobrem branju«, kot pravijo njegovi ustanovitelji. Gre za priporočilni seznam »dobre 
literature«, ki ga soustvarja večina slovenskih splošnih knjižnic v sodelovanju z literarnimi kritiki ter bralkami in 
bralci. 
Namen slovenskega knjižnega portala Bližjiknjigi.si je povezati celotno slovensko knjižno verigo – avtorje, 
prevajalce, ilustratorje, fotografe, urednike, oblikovalce, založbe, knjigarne, knjižnice, kritike in antikvariate. 
Preverite lahko, kateri naslovi so se pred dvema letoma najbolj izposojali, katere knjižne nagrade podeljujemo v 
Sloveniji in še mnogo več.
Na spletni strani knjižnice lahko preberete več o elektronskih virih, do katerih lahko dostopate tudi na daljavo – 
od doma. S pomočjo svojega uporabniškega imena COBISS (številke vaše članske izkaznice) ter COBISS-gesla 
(dobite ga pri knjižničarju) se prijavite ter pričnete z raziskovanjem še neodkritih znanj. Ti elektronski viri so: 
Tax-Fin-Lex, Ebscho Host, Britannica – public library edition, D-lib, Kamra, Europeana ter zbirka časopisov in revij 
PressReader. Do spletnih časopisov (Delo, Finance, Moje finance, Knjižničarske novice, Dnevnik, Manager, Uradni 
list, Revija VIP, Digitalna kamera, Sodobna pedagogika, Dolenjski list) lahko dostopate v prostorih knjižnice. Za 
kakršno koli pomoč in svetovanje pri njihovi uporabi vam svetujejo knjižničarke strokovnega oddelka.
Storitev Moja knjižnica članom omogoča pregled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposojenega gradiva ter 
naročanje, rezerviranje in preklic naročenega oziroma rezerviranega gradiva s pomočjo spletnega servisa, pa tudi 
medknjižnično izposojo, pregled neporavnanih terjatev, spreminjanje gesla ter izbiranje načina elektronskega 
obveščanja iz knjižnice (SMS-sporočila ali e-pošta). COBISS/OPAC je knjižnični informacijski sistem za vpogled v 
lokalni katalog in kataloge ostalih slovenskih knjižnic.
mCOBISS je virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah z dostopom do informacij oz. gradiva v več kot 
400 slovenskih knjižnicah. 

VRTNARJENJE S PRIJATELJI
Na spletni strani Knjižnice Brežice http://www.knjiznica-brezice.si/ najdete sprotne podatke o vsem, kar je 
povezano s Knjižnico: zgodovino Knjižnice, cenik knjižničnih storitev, različna obvestila, napovednike dogodkov, 
foto- in videogalerijo ter utrinke s prireditev, sezname mesečnih knjižnih novosti, e-vpisnico, opise dejavnosti 
posameznega oddelka, seznam elektronskih virov, seznam kulturnih, izobraževalnih ter drugih ustanov in društev, 
s katerimi se povezujemo, ter tudi seznam, dobrodošel za iskalce zaposlitve, saj vsebuje povezave na spletne strani 
ponudnikov zaposlitev. Preverite, zagotovo najdete kaj koristnega zase.
Naši začetki na družbenem omrežju Facebook segajo v leto 2010. Tako kot na spletni strani tudi tu objavljamo 
aktualne dogodke, vezane na Knjižnico Brežice, in ostala dogajanja, povezana s knjigo in branjem. Raziskava 
»Vpliv družbenih omrežij na slovenske knjižnice«, predstavljena oktobra 2012, je pokazala, da je imela Knjižnica 
Brežice takrat na Facebooku med vsemi slovenskimi knjižnicami največ članov (»všečkov« oziroma 
»prijateljev«). Veseli nas, da smo med prvimi še danes, ko nas spremlja že 4.958 prijateljev. Postanite naš 
virtualni prijatelj tudi vi!
Na spletnem portalu YouTube so dostopne tudi vsebine oziroma posnetki knjižne in knjižnične vzgoje Knjižnice 
Brežice. Nič ne de, če ste »preskočili« katero izmed zanimivih predavanj oziroma predstavitev. Vsebine so trajno 
zapisane na tem virtualnem mediju. Malce pobrskajte in uživajte v ogledu.

Lučka Novosel

BREZPLAČNA ČLANARINA IN DARILNI BONI
Vsako leto v tednu, ko obeležujemo slovenski kulturni praznik                
(8. februar) ter dan slovenskih splošnih knjižnic (20. november), v 
Knjižnici Brežice poteka brezplačen vpis novih članov. 
Letošnja novost v Knjižnici Brežice so darilni boni, s katerimi lahko 
svojim najdražjim podarite vpis v knjižnico ali pa podaljšate letno 
članarino.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA je storitev, namenjena našim 
članom. Zagotavlja splošno dostopnost knjižničnega gradiva. Iz drugih 
knjižnic lahko naročimo gradivo, ki ga v svoji zalogi nimamo ali je 
izposojeno, vi pa ga potrebujete. 

Knjižnica vedno bolj postaja TRETJI ŽIVLJENJSKI PROSTOR, 
prostor zbiranja in druženja vseh generacij. Nekateri radi posedijo v 
časopisni čitalnici na strokovnem oddelku, drugi na udobnih vrečah za 
sedenje, ki kar vabijo na mladinskem oddelku, spet tretji pa v osrednjem 
prostoru leposlovnega oddelka. Pri knjižničarju za osrednjim pultom si 
lahko izposodite šah in s prijateljem odigrate partijo. 

DOSTAVA GRADIVA NA DOM
Če vi ali vaši najbližji zaradi ostarelosti, dolgotrajne bolezni ali 
invalidnosti ne morete priti v knjižnico, vam na območju občine Brežice 
v desetih delovnih dneh od podane prošnje na dom brezplačno 
dostavimo različno knjižnično gradivo. Ob naslednjem obisku bo 
knjižničarka vrnila gradivo v knjižnico. 
Pokličite nas na telefonsko številko 07 49 62 649 ali svoje želje pisno 
sporočite na e-naslov andreja.dvornik@knjiznica-brezice.si. Kontaktna 
oseba: Andreja Dvornik.

PODARITE KNJIGO KNJIŽNICI IN DELITE VESELJE
Bivajo pri vas doma knjige, ki so vas bogatile skozi določeno obdobje 
življenja, a je prišel čas, da se poslovite od zaklada, ki ga ne želite 
spremeniti zgolj v star papir? Prinesite ga v našo zakladnico znanja. 
Kakršnih koli darov, naj še dišijo po novem ali se z njih dviga prah, naj 
bodo z mehkimi ali trdimi platnicami, bomo v knjižnici veseli – mi in naši 
uporabniki.

IZ STARE SKRINJE V KNJIŽNIČNI ZAKLAD
Naša domoznanska zbirka se povečuje z nakupi in darovi. Veseli bomo 
vsake knjige, brošure, biltena, diplomske naloge in drugega gradiva z 
lokalnega področja, ki bo obogatilo našo zakladnico. 
Če v starih skrinjah na podstrešju najdete razglednice in stare fotografije, 
ki prikazujejo znamenitosti občine Brežice, življenje v preteklosti, znane 
Brežičane, nam jih prinesite. Vključili jih bomo v domoznansko zbirko, 
jih strokovno obdelali in ustrezno arhivirali. Na vašo željo lahko 
prineseno digitaliziramo, izvirnike pa vrnemo. Če fotografijo spremlja 
tudi kakšna zgodba ali anekdota, jo bomo z veseljem zapisali.
Za več informacij o zbiranju domoznanskega gradiva pokličite na 
telefonsko številko 07 49 62 649 ali pišite na e-naslov 
sabina.stanic@knjiznica-brezice.si. Kontaktna oseba: Sabina Stanič.

 

 

 

 
vabiva vse osnovnošolce od 2. do 5. razreda, 

da se nama pridružite pri novi dejavnosti spodbujanja branja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIJAVA IN DODATNE INFORMACIJE 
Dejavnost je brezplačna. Obvezna je predhodna prijava na mladinskem oddelku 

Knjižnice Brežice, e-naslovu andreja.dvornik@knjiznica-brezice.si  
ali telefonski številki 07 49 62 649. Kontaktna oseba: Andreja Dvornik. 

 

 

 

 

 

OTROKOM, 
OSNOVNOŠOLCEM, DIJAKOM 

IN ISKALCEM ZAPOSLITVE 
 

nudimo 
 

BREZPLAČNO ČLANARINO 
 

Do 18. leta starosti je članarina brezplačna. 
 

Iskalci zaposlitve morate ob vpisu oziroma podaljšanju članstva  
predložiti potrdilo o brezposelnosti. 

 
 
 
 
 
 
 

V knjižničnih prostorih je na voljo tudi brezplačno brezžično omrežje. 

 … in zgodbe o knjižnici in knjigah se bodo nadaljevale. Pustimo jim, da rastejo in nam ob naslednji obletnici pričarajo nova spoznanja.

Tematske strani 70 LET NA VRTU BESED

Uredili: mag. Tea Bemkoč, Mateja Kus in Kristijan Benkoč Kolman

Lektorirala: Mimica Kostanjšek Božin

Oblikovala: Leon Zakrajšek in Marko Lupšina

Fotografiral: Aleksander Lilik

70. obletnico Knjižnice Brežice podpirajo:

KDO?  

OSNOVNOŠOLCI OD 4. DO 9. RAZREDA. 

 
 

KJE? 
V KNJIŽNICI BREŽICE. 

 

 

KDAJ?  
TAKOJ – KONEC DOLOČITE SAMI.  

 

 

KAKO? 
BERETE KNJIGE PO LASTNI IZBIRI  

      (IZBOR PRILAGODITE STAROSTI).  
          ZA VSAKO PREBRANO KNJIGO NAPIŠETE KRATKO 

        MNENJE/VSEBINO IN TAKO PRIDOBITE ŽIG. 

 
 

NAGRADE 
LIČNA BELEŽKA 
ZA 3 PREBRANE KNJIGE. 

 

 
 

                                                                LONČEK BARVIC S ŠILČKOM 
ZA 6 PREBRANIH KNJIG. 

 

foto
molan

Na zunanjih ureditvah elektrarne se zaključujejo dela na kamnitih 
oblogah brežin, izvedena je bila tudi asfaltacija mostu čez potok 
Struga vse do jezovne zgradbe elektrarne.

V strojnici se nadaljujejo pleskarska in keramičarska dela, mon-
taža strojnih in elektro instalacij ter montaža kovinskih konstruk-
cij. Nosilna konstrukcija steklene fasade objekta je pripravljena za 
nadaljevanje del.

Zaključena je montaža hidravličnih napeljav in elektro instalacij 
za vodenje radialnih zapornic, pričelo se je testiranje že vgraje-
ne opreme. 

Na prvem agregatu se izvaja montaža statorja generatorja in pri-
padajoče opreme, rotor je že na gradbišču in se bo pričel vgra-
jevati konec meseca septembra. Na drugem agregatu je v teku 
montaža vodilnih ležajev in na tretjem montaža turbinske gredi 
ter cevovodov.

Na elektro opremi ter sistemih zaščite in vodenja se poleg mon-
taže izvajajo tudi testiranja opreme. V izvajanju so zagonski preiz-
kusi na sistemih 10,5 kV stikališča, radialnih zapornicah prelivnih 
polj, 110 kV GIS stikališču, na pripravi tehnološke vode in kompri-
miranega zraka. 

V obratovanju so že 20 kV stikališče, transformator lastne porabe 
20/0,4 kV, razdelilnik nizkonapetostne lastne porabe elektrarne, 
sistem enosmerne lastne porabe elektrarne, diesel električni agre-
gat, drenaža pretočnih prostorov in drenaža strojnice.

Aktivnosti so v polnem teku tudi na akumulacijskem bazenu, ki jih 
izvaja družba Infra d.o.o., na izvedbi tesnilnih zaves, izkopih in na-
sipih ter kamnitih zložbah. 

Načrtovan dvig vode v akumulacijskem bazenu je predviden no-
vembra 2016, jeseni leta 2017 pa tehnični pregled in začetek po-
skusnega obratovanja. 

V septembru se je intenzivna izgradnja HE Brežice in s tem tudi preusmeritev reke Save sko-
zi prelivna polja nadaljevala. Dobavitelj hidromehanske opreme je z remontnimi zaporni-
cami že zaprl eno prelivno polje in omogočil nadaljevanje del na izgradnji pragov. Dela so 
se nadaljevala tudi na nadvišanju nasipa čez obtočni kanal.

HE Brežice – nadaljevanje del na montaži 
hidromehanske, strojne in elektro opreme

www.he-ss.si

KRŠKO - Pred devetimi leti je Hranilnica LON iz Kranja od-
prla poslovno enoto v Brežicah, tej pa se je kot druga na ob-
močju Posavja in 15. enota v verigi hranilnic 22. septembra 
pridružila še enota v Krškem, ki ima poslovne prostore v Ho-
telu City. Vodja obeh enot je Robert Žerjav.

Kot je dejal ob otvoritvi predsednik uprave Hranilnice LON dr. 
Jaka Vadnjal, hranilnica vse od ustanovitve v letu 1992 beleži 
rast, stalen razvoj in povečuje obseg poslovanja, s ponudbo cele 
palete bančnih storitev pa je uspešna in konkurenčna večjim ban-
čnim sistemom, saj vsa leta gradi poslovanje na medsebojnem za-
upanju s strankami na Ljubezniv, Oseben Način, kar je tudi slo-
gan in kratica hranilnice (v stari slovenščini sicer 'lon' pomenil 
posojilo; op.p). Ob poslovnem prihodu v Krško so to izkazali tudi 
z donatorsko gesto, saj so Društvu za cerebralno paralizo Sonček 
Posavje donirali 1.500 evrov. V njem bodo sredstva, kot je dejala 
predsednica društva Nataša Solomun, porabili za aktivno pre-
življanje prostega časa njihovih članov oziroma za izvedbo njim 
prilagojenih športnih aktivnosti za ohranjanje in razvijanje mo-
toričnih in gibalnih sposobnosti. 
Otvoritveni program je povezovala Bernarda Žarn, z glasbenim 
programom sta ga popestrila vokalistka Maja Weiss in instru-
mentalist Robert Petan, uspešno poslovanje v Krškem pa je ob 
tej priložnosti uslužbencem hranilnice zaželela tudi krška podžu-
panja Ana Somrak, ki je s predsednikom uprave dr. Jako Vadnja-
lom tudi prerezala otvoritveni trak.
 B. M. 

Hranilnica LON tudi v Krškem

Ob�predaji�donacije�(z�desne):�Robert�Žerjav,�Nataša�Solomun�
in�dr.�Jaka�Vadnjal�
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BREŽICE – Jože Šterk, član 
Društva likovnikov Breži-
ce, je do 25. septembra v avli 
Upravne enote Brežice posta-
vil na ogled samostojno likov-
no razstavo. Avtor je razsta-
vo naslovil Zapeljivke, ki jih 
je ustvaril v akvarelni tehniki. 
Tako je obiskovalce, uporabni-
ke Poslovnega centra Gasa za-
peljevalo šest portretov zape-
ljivk.� N.�J.�S.�

Zapeljivke Jožeta Šterka

KRŠKO - Stari prijatelji in novi znanci Pevske skupine Naša pe-
sem pod vodstvom Marka Železnika so nas 3. septembra zve-
čer potegnili v poletno zamaknjenost, nostalgične spomine na 
šumenje morja, gozdov, vetra. V prijetnem zavetju atrija Mestne-
ga muzeja Krško so zvenele pesmi poletnih melodij s španskim 
pridihom in temperamentnim plesom flamenka. Številna publi-
ka, ki se je stisnila v objem očarljivega atrija Valvasorjeve hiše, je 
v večernem mraku z navdušenjem prisluhnila mladim glasbeni-
kom, ki so s svojim nastopom nagradili zveste poslušalce. Nasto-
pajoči so bili: Anja Žabkar (vokal), Željka Smičibrada (vokal), 
Tamara Kos (vokal), Živa Heričko (plesalka flamenka), Nika 
Tkalec (klavir), Jernej Železnik (vokal), Miha Koretič (kitara) 
Mirjana Marinčič (beseda), Andrej Resnik (tonski mojster) in 
Marko Železnik (vokal), ki že vrsto let na koncertih zbira mla-
de glasbene talente.� M.�Marinčič

Una noche de verano

Nastopajoči�na�koncertu

Pot poteka skozi Krško (Boho-
rič, Dalmatin, Valvasor), Pišece 
(Pleteršnik) in Mostec (Topo-
rišič). V sklopu Pleteršnikovih 
dnevov, ki jih organizira Dru-
štvo za varovanje materne-
ga jezika, naravne in kultur-
ne dediščine Maks Pleteršnik 
Pišece, so ta dan v kulturnem 
domu v Pišecah predstavili 
tudi sedmo knjigo s pišeških 
simpozijev, ki je posvečena 
začetniku Pleteršnikovih dne-
vov, vodji prvih dveh simpo-
zijev in uredniku prvih dveh 
monografij akademiku prof. 
dr. Jožetu Toporišiču. Mono-
grafijo z naslovom Toporišiče-
vo leto je predstavil njen ure-
dnik prof. dr. Marko Jesenšek, 
sicer tudi predsednik Strokov-
nega odbora za slovenski jezik 
Maksa Pleteršnika in nadalje-
valec Pleteršnikovih dnevov v 
Pišecah. V monografiji je ob-
javljenih 19 prispevkov do-

Toporišiču namenili monografijo
PIŠECE - 13. septembra so v sklopu Toporišičevega leta v Slavističnem društvu Posavja uresničili velik cilj, 
ki so si ga zadali v lanskem letu, ko so društvo preselili v Pišece - v celoto so povezali vse velike posavske 
jezikoslovce in odprli jezikoslovno učno pot z naslovom Korenine jezika. 

mačih in tujih avtorjev z lan-
skoletnega Pleteršnikovega 
simpozija »Spomin na Jožeta 
Toporišiča«. V knjigi so zbra-
ni osebni spomini Toporišiče-
vih sopotnikov in učencev na 
srečanja z njim in njegovim je-
zikoslovjem, predstavljena je 
Toporišičeva jezikoslovna de-
diščina in vprašanje učnega je-

zika v visokem šolstvu - Jesen-
šek je ostro kritiziral namero, 
da se bodo v prihodnje preda-
vanja na slovenskih univerzah 
lahko izvajala tudi v tujem je-
ziku - ter začrtani jezikoslovni 
sklopi za Toporišičeve dneve, 
ki bodo v prihodnosti potekali 
vsako drugo (parno) leto izme-
njaje s Pleteršnikovimi dnevi 
(neparno leto). Kot je poudaril 
Jesenšek, je knjiga poklon vse-
mu, kar je Toporišič naredil za 
slovenski jezik. V naslednjih 
letih sledi še več monografij 
o Toporišiču, ki bodo temelji-
le bolj na znanstvenem vidiku 
njegovega dela.

Predstavitev monografije je 
bil zaključek predstavitvene-
ga ogleda posavske jezikoslov-
ne učne poti, o kateri je pred-
sednik Slavističnega društva 
Posavja David Križman po-
vedal, da njeno odprtje po-

meni tudi možnost povabila 
osnovnim in srednjim šolam, 
da kak kulturni dan izkoristijo 
z ogledom te poti, ali pa jo ko-
lektivi izkoristijo za strokovne 
ekskurzije. Na vsaki od posto-
jank so na voljo tudi delavni-
ce. Na predstavitvi monogra-
fije so nastopili Pleteršnikovi 
ljudski pevci, dijaki Gimnazi-
je Brežice in učenci OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece. Zbrane so 
pozdravili predsednik Društva 
za varovanje maternega jezika, 
naravne in kulturne dediščine 
Maks Pleteršnik Pišece Mar-
tin Dušič, brežiška podžupa-
nja Katja Čanžar, ravnateljica 
pišeške šole Nuška Ogorevc, 
eden od avtorjev v monografiji 
Janez Dular in direktorica Po-
savskega muzeja Brežice, brez 
pomoči katerega monografija 
ne bi nastala in kjer jo je mož-
no tudi kupiti, Alenka Černe-
lič Krošelj. Rok Retelj

Urednik�monografije�o�Topo-
rišiču� je�prof.� dr.�Marko� Je-
senšek.

KRŠKO - »Kultura je brezča-
sna in brezprostorna,« je de-
jal krški župan mag. Miran 
Stanko, ko je 13. septembra v 
Galeriji Krško odprl razstavo 
»Ivan Napotnik (1888 – 1960), 
Izbor kiparskih del iz stalne 
zbirke Vile Mayer v Šoštanju«. 

Razstava je nastala s sodelova-
njem Kulturnega doma Krško, 
enoto Galerija Krško, Občino 
Šoštanj, Vilo Mayer ter Muze-
jem Velenje. Izbor zajema 17 

Napotnikovih del, ki segajo od 
njegovih ustvarjalnih začetkov 
do poznejšega obdobja. Avto-
rica postavitve razstave je ku-
stosinja Barbara Drev iz Mu-
zeja Velenje, ki je zbranim tudi 
predstavila umetniška dela 
rojaka, akademskega kiparja 
Napotnika, ki je bil eden po-
membnejših kiparjev v sloven-
skem umetniškem prostoru v 
prvi polovici 20. stoletja ter se 
je pri ustvarjanju osredotočal 
na les in pri obdelavi postal 

pravi virtuoz. Ustvarjal je tudi v 
času krškega rojaka Vladimir-
ja Štovička, je dodala muzejska 
svetovalka dr. Helena Rožman 
iz Galerije Krško, ki je priredi-
tev tudi povezovala ter k be-
sedi povabila tako direktorico 
Kulturnega doma Krško Darjo 
Planinc kot šoštanjskega žu-
pana Darka Meniha. Glasbeni 
program sta oblikovala klari-
netista Peter Gabrič in Robert 
Pirc. Razstava bo na ogled do 
16. oktobra.  M. Hrvatin

Predstava, ki jo je režiral Ro-
bert Kaše, scenarij zanjo pa je 
pripravil Emil Stopar, prika-
zuje odnose med glavnimi in 
stranskimi osebami, ki vse živ-
ljenje čakajo, da se nekaj spre-
meni, a sami niso pripravljeni 
sprejeti postopne spremem-
be. Gre za zgodbo o neuresni-
čenih sanjah in neizpolnjenih 
življenjih. 

Čas v igri, ki ima štiri dejanja, 
je omejen na nekaj dni, odvi-
ja pa se na posestvu upoko-
jenega profesorja Aleksandra 
Vladimiroviča Serebjakova, ki 
želi prodati zemljišče s počitni-
ško hišo vred. Omenjeno pre-
moženje je podedoval po svo-
ji pokojni ženi, s katero je imel 
hčer Sofijo Aleksejevno. Profe-
sorjeva hči, ki so jo klicali So-
nja, je skrbela za vikend skupaj 
s stricem Ivanom Petrovičem 
Vojnickim, ki so ga klicali stri-
ček Vanja. Sonja in njen stric 
prodaji nista bila naklonjena. 
Ob tem je Sonjin stric, človek 

Striček Vanja na odrskih deskah
SEVNICA - Gledališka skupina Društva Trg Sevnica, ki je v letošnjem juniju na sevniškem gradu in v šen-
tjanški kulturni dvorani navdušila s predstavo Striček Vanja, bo nadaljevala z nastopi tudi v prihajajoči gle-
dališki sezoni.

v poznih srednjih letih, spoz-
nal, da je 25 let vestno delal na 
kmetiji, da bi se Serebjakov v 
tem času lahko posvetil pisa-
nju, a Serebjakov v resnici ni-
koli ni bil strokovnjak, kot se je 
predstavljal - nihče ga ni obču-
doval in nikoli ni bil slaven za-
radi svojih zapisov. Ko je Vanja 
to ugotovil, se je počutil ogo-

ljufanega, a hkrati se je začel 
zavedati, da bi lahko svoje živ-
ljenje preživel tudi na druga-
čen način, lahko bi si tudi on 
našel ženo in imel otroke. Ko 
izpove ljubezen profesorjevi 
mladi ženi Jeleni, ga le-ta za-
vrne, saj je gojila skrite simpa-
tije do podeželskega zdravni-
ka, a čustvom se je uprla tako, 

da je kmalu odšla s starim mo-
žem s posestva. Nežna čustva 
do zdravnika Mihaila Lavovi-
ča Astrova zaman goji profe-
sorjeva hči. 

V gledališki igri, ki je prireje-
na po literarni predlogi ruske-
ga pisatelja Antona Pavloviča 
Čehova, se predstavljajo sev-
niški in radeški igralci - Emil 
Stopar kot Ivan Petrovič Voj-
nicki, Franci Gros kot ostare-
li profesor, Katja Čeč kot pro-
fesorjeva žena Jelena in Tanja 
Pavlič kot profesorjeva hči So-
nja. Domen Sladič je Teljegin, 
nesrečni mladenič s kozavim 
obrazom. Zapitega podežel-
skega zdravnika Astrova upo-
doblja Jur Kmetič, lik nezgo-
vorne Marje ustvarja Karmen 
Sladič, Katja Sever pa se od-
lično znajde v vlogi medicin-
ske sestre Marine. Gledališki 
predstavi dajejo poseben čar 
poleg razkrivanja medosebnih 
odnosov in čustev tudi scena 
in kostumi.  S. Radi

Sevniška�gledališka�skupina,�ki�je�v�svojo�sredo�povabila�še�
radeške�kolege,�bo�v�novi�sezoni�nadaljevala�z�gledališko�
predstavo�Striček�Vanja.

Na ogled Napotnikova kiparska dela

PRIREDITVE V OKTOBRU
PRAVLJIČNE URICE

• v sredo, 12. oktobra 2016, in v sredo, 26. oktobra 2016, 
ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

• v torek, 18. oktobra 2016,  
ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL
Jože Barachini

• od sobote, 1. oktobra 2016, do konca oktobra

Dobrodelno potopisno predavanje
ZA DVA GROŠA FANTAZIJE,  

NEPAL PO POTRESU - Manca Čujež
• v četrtek, 6. oktobra 2016, ob 18. uri

Predstavitev knjig 
O GROFIH IN KNEZIH CELJSKIH - Ivan Sivec

Gosta: Rafko Irgolič in Jože Barachini
• v torek, 18. oktobra 2016, ob 17. uri

 
Predavanje in predstavitev knjige

BELJAKOVINE ZA ŽIVLJENJE IN SMRT
Dr. Iztok Ostan

• v sredo, 26. oktobra 2016, ob 17. uri
Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 

Vljudno vabljeni!
Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304 Razstavo�je�odprl�župan�mag.�

Miran Stanko. 
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Četrtek, 29. 9.

• v Galeriji Železnina na CKŽ 19 
Krško: razstava Maje Ivanišin 
»Tudi škatla je lahko vitrina«, 
na ogled do 31. 10.

• ob 11.00 v predavalnici ZD 
Sevnica: predavanje Mojce 
Vidmar na temo »Povišane 
maščobe v krvi« ob svetov-
nem dnevu srca

• ob 15.00 v MT Senovo: vrtič-
kanje/druženje na prostem

• ob 18.00 na Banovi domačiji 
v Artičah: Skupaj za dediščino 
okoli nas - predstavitev pro-
cesa obnove in rekonstrukci-
je Banove domačije

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predavanje Jane-
za Weissa »Dolga pot prevoda 
Slave vojvodine Kranjske«

Petek, 30. 9.

• od 14.00 do 21.00 na Fakul-
teti za turizem v Brežicah: Noč 
raziskovalcev 2016 - dan od-
prtih vrat in druženje z razi-
skovalci, odprtje razstave iz-
delkov otrok vrtca Mavrica 
Brežice, predstavitev družbo-
slovnega eksperimenta, pot 
na Šentvid skozi opazovanje, 
voden sprehod po Brežicah, 
okrogla miza »Kaj dela razi-
skovalec, znanstvenik?«

• ob 16.00 ob spomeniku na po-
čivališču Zaloke-sever: odkrit-
je informativne table v spomin 
na bitko v Krakovskem gozdu

• ob 17.00 v MT Senovo: mla-
dinsko druženje

• ob 17.00 v MT Raka: kaj po-
meni moje ime?

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
ustvarjalne delavnice

• ob 18.00 v KD Krško: otvori-
tev mednarodnega filmskega 
festivala za otroke in mlade 
Film na oko, otvoritveni film 
»Moja revolucija«

• ob 18.00 v avli UE Brežice: 
otvoritev razstave »Energijske 
slike« s kulturnim programom 

• ob 19.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: koncert Društva za 
zdravje srca in ožilja Slovenije 
- podružnice Posavje ob sve-
tovnem dnevu srca

• ob 20.00 v večnamenski dvo-
rani MC Brežice: stand-up 
predstava Tadeja Toša

• ob 21.30 v MC Krško: klubski 
maraton - Memowu in Blue 
town's radio

Sobota, 1. 10.

• v odpiralnem času v Knji-
žnici Sevnica: razstava likov-
nih del Jožeta Barachinija (do 

konca oktobra)
• od 9.00 do 13.00 v Posavskem 

muzeju Brežice: Leto posavske 
nesnovne dediščine 2016 - 
osrednja prireditev in sejem 
rokodelskih znanj; ob 9.00: 
odprtje sejma in Posavske mu-
zejske vitrine »Lončarstvo na 
Krškem polju, sodarstvo v Po-
savju«

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
in parku MC Brežice: sobot-
ni živ žav

• od 9.00 do 13.00 na vrtu MT 
Senovo: delavnica »Sadimo le-
pšo prihodnost z najmlajšimi«

• od 10.00 do 12.00 v Mencin-
gerjevi hiši Krško: delavnica 
oblikovanja gline na lončar-
skem vretenu

• ob 10.00 v MT Raka: okrasi-
mo prostor

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
športne igre

• ob 10.00 v Svetu energije v 
Vrbini: Tehnogenij 2016

• ob 19.00 v kulturni dvorani 
Šentjanž: otroška gledališka 
predstava »Izgubljeni zajčki« v 
izvedbi članov KUD Budna vas

Nedelja, 2. 10.

• ob 9.00 izpred gradu Podsre-
da: pohod po kozjanskih sa-
dovnjakih

• ob 15.00 izpred Mestnega mu-
zeja Krško: Dnevi evropske 
kulturne dediščine 2016 - De-
diščina okoli nas - pohod »Skri-
ta in odkrita krška dediščina«

Ponedeljek, 3. 10.

• od 8.00 dalje na OŠ Cerklje ob 
Krki: dan odprtih vrat

• ob 17.00 na mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: pravljična urica pri 
Vili Rozalki

Torek, 4. 10.

• ob 17.00 na Drnovem: Skupaj 
za dediščino okoli nas - Nevio-
dunum – sprehod po rimskem 
mestu z Jano Puhar in Mijo To-
pličanec 

• ob 17.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: pravljična uri-
ca pri Kostanjevem škratu

• ob 19.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev fotografske razsta-
ve Tomaža Bukovinskega

Sreda, 5. 10.

• ob 10.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: informativno 
srečanje »Govorimo angleško«

• ob 16.30 na mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 

kam v posavju
Krško: igralne urice za otroke

• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: 
srečanje bralnega krožka za 
odrasle na temo Richard Bach: 
Jonathan Livingston Galeb

• ob 17.30 v MC Krško: arhitek-
turni nasvet - brezplačno sve-
tovanje

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
gradu Brežice: koncert uči-
teljev ob 70-letnici Glasbene 
šole Brežice

Četrtek, 6. 10.

• ob 17.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: tematsko preda-
vanje »Manj je več«

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: pravljična urica pri Med-
vedku sladkosnedku

• ob 17.00 na brežiškem poko-
pališču: Skupaj za dediščino 
okoli nas - sprehod in vode-
nje po brežiškem pokopališču

• ob 18.00 v dvorani A Občine 
Krško: predavanje ob začetku 
študijskega leta »Srce ve, gla-
va dvomi«, vstop prost

• ob 18.00 v cerkvi sv. Ane v 
Leskovcu pri Krškem: 4. Anin 
glasbeni večer - Oktet Jurij 
Dalmatin

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
dobrodelno potopisno pre-
davanje Mance Čujež »Za dva 
groša fantazije, Nepal po po-
tresu«

• ob 19.00 v Domu krajanov v 
Podsredi: 4. Aškerčev večer, 
posvečen pesniku Srečku Ko-
sovelu

Petek, 7. 10.

• od 9.00 do 17.00 na dvori-
šču gradu Brežice: predstavi-
tev starodobnih vozil v sode-
lovanju z društvom ljubiteljev 
starodobnih vozil – Oldtimer 
klub Škofljica, vodeni ogledi 
po razstavi ob 10.00 in 16.00 

• ob 18.00 v KD Krško: 
brezplačna predstava za otro-
ke »Gusarsko gledališče kapi-
tana Dade«

• ob 18.00 v Slovensko-bavar-
ski hiši v Podsredi: odprtje 
razstav »Stare sorte jabolk« in 
»Slapovi biosfernega območja 
Kozjansko in Obsotelje«

• ob 19.00 v MC Krško: potopi-
sno predavanje o Gruziji, Ar-
meniji in Azerbajdžanu

• ob 20.00 v dvorani MC Breži-
ce: koncert »Dobrodelna bit-
ka bendov«

Sobota, 8. 10.

• od 9.00 do 17.00 na dvori-
šču gradu Brežice: predstavi-
tev starodobnih vozil v sode-
lovanju z društvom ljubiteljev 
starodobnih vozil – Oldtimer 
klub Škofljica, vodeni ogledi 
po razstavi ob 10.00 in 16.00 

• od 9.00 do 12.00 v MC Breži-
ce: sobotni živ žav

• od 10.00 do 12.00 v malem 
avditoriju Posavskega muzeja 
Brežice: ustvarjalna delavnica 
za otroke, družine in medge-
neracijsko druženje v okviru 
akcije Z igro do dediščine 

• ob 10.00 v Športni dvorani 
Sevnica: Rokometni šiht - ro-
kometno druženje ljubiteljev 
rokometne žoge

• od 10.00 do 20.00 na trgu 

v Podsredi: Praznik kozjan-
skega jabolka - sejem regio-
nalnih produktov; ob 10.00: 
slavnostno odprtje, podeli-
tev naziva Carjevič leta 2016 
in blagovne znamke Sožitje 
- Kozjanski park, ob 11.00: 
odprtje razstave gob in no-
gometni turnir mladincev, 
ob 12.00: tekmovanje v peki 
'štrudla' za naziv Štrudlmoj-
str-ca, ob 17.00: nogometni 
turnir veteranov; od 20.00 
dalje: program z ansamblom 
Toplar

• od 10.00 do 17.00 v Gaju pri 
Cerkljah ob Krki: dan odpr-
tih vrat s predstavitvami PGD 
Cerklje ob Krki, PGD Pirošica, 
AMD Gaj in AŠ 2005

• od 10.30 ob 12.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestani-
ci: Z igro do dediščine 2016 
- brezplačna delavnica »Rast 
naselij ob gradovih«

• od 17.00 do 19.00 v delav-
nicah nekdanje tehnične šole 
Krško: projekcija filma in de-
lavnica »Kako smo zaščiti-
li predmete in ohranili spo-
mine?«

• ob 19.00 v dvorani gasilske-
ga doma Cerklje ob Krki: osre-
dnja prireditev ob prazniku 
KS Cerklje ob Krki

• ob 21.30 v MC Krško: koncert 
skupine Metalikka

Nedelja, 9. 10.

• od 10.00 do 18.00 na trgu 
v Podsredi: Praznik kozjan-
skega jabolka - sejem regio-
nalnih produktov; ob 10.30: 
predstavitev starodobnih ko-
les in družabno kolesarjenje; 
ob 11.00: rekreativni tek na 
grad Podsreda; ob 14.00: ve-
seloigra »Kozja resnica o koz-
janskem zmaju«

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: Z igro do dediščine 
2016 - brezplačna delavnica 
»Dialog z umetninami« 

Ponedeljek, 10. 10.

• ob 17.00 na mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: pravljična urica pri 
Vili Rozalki

• ob 17.30 v MC Sevnica: Duh 
predanosti - predavanje po-
tujočega duhovnega učitelja 
Alexa Akrure

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: uvodno predavanje o 
transcendentalni meditaciji z 
možnostjo vpisa na tečaj

Torek, 11. 10.

• ob 15.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
zaključek Toporišičevega leta

• ob 17.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: pravljična uri-
ca pri Kostanjevem škratu

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: pri-
reditev ob 70. obletnici Knji-
žnice Brežice

• ob 18.00 v Mencingerjevi hiši 
Krško: odprtje gostujoče raz-
stave Slovenskega šolskega 
muzeja »Šolski vrt«

Sreda, 12. 10.

• ob 16.30 na mladinskem od-

V moj, naš kraj Brežice in v njeno celotno občino tiho 
prihaja oktober. Ves pisan in žareč, prepreden z jutra-
njimi meglicami, ki se znajo obdržati še dlje od ju ter, 
ko so med vlažnimi vejami s še kljubojočim listjem 
pajki spredli lepljive mreže; po vrtovih, sadovnjakih, 
vinogradih in v skritih kotičkih se nam mreže lepi-
jo okoli glav in še bolj občutljivih nosov. Oktober nas 
še vedno počasti s trakci žarkov, tudi rumeno sonč-
no kroglo, srebrno zaveso dežja, lužami in lužicami. 
Še vedno sveže trave se bleščijo v rosi, pozdrav nam 
namenjajo jesenske rože, krizanteme raznolikih barv, 
zapozneli bledo rdeči paradižniki … Oktober je lep v 
svoji jesenski razkošnosti. Posebej še, ko mu povelju-
je mir.

Praznujemo občinski praznik, pravimo mu »Brežiški 
oktober«. Praznujemo ga v spomin na tisto hudo ob-
dobje, ko so se naših prednikov, kraja in dežele na-
sploh v celoti hoteli polastiti tisti zblazneli umi, ki 
jim tu niti po pomoti ni bilo mesto. Mladi fantje, brez 
dvoma s podporo zavednih, so se v prvih vrstah blaz-
nosti silovito uprli. In mnogi od njih so zgnili v zemlji 
v ljubezni do svoje zemlje in domovine. Za svobodo. 
Zato, v močnem upanju želim(o) praznik, »Brežiški 
oktober«, praznovati za spomin in v opomin.

Tisti, ki so si ogledovali kraje daleč od našega, se res 
vračajo domov s prenekaterimi vtisi, vendar znajo 
povedati, da imamo tu doma več, kot bi »zategnjeni« 
kdaj koli hoteli priznati. Imamo šole in mladi ima-
jo možnost izvenšolskih dejavnosti, kjer se naši upi 
lahko kalijo po svojih sposobnostih in prizadevanjih. 
Ali v svojih šolah ali izven njih. Skupine občanov so 
ustanovile zares številna društva, ki skupaj ustvar-
jajo, se predstavljajo in nam bogatijo skupna druže-
nja. V druženjih spoznavamo manj znano, saj nam s 
svojim delovanjem posredujejo nova vedenja. Kar je 
tudi način spoštovati drug drugega. In vsa ta števil-
na društva bodo v svojih krajih na svoj način želela 
obeležiti naš skupni praznik. Upam(o), da vsaj z izre-
čeno ali zapisano vrstico spomina »zakaj sploh pra-
znik?!« Posameznik ali katera od skupin bo za svoj 
prispevek k lepši občinski skupnosti prejel, prejela 
oktobrsko priznanje. 

Na razstavi »Dobrodošli v Brežicah 3000« so likovni-
ki ob svojih delih ponudili še avtorski futuristični za-
pis k ustvarjeni sliki. Bili so izvirni in posebej me je 
pritegnil brežiški simbol, vodovodni stolp, z zapisom 
Janeza Klavžarja: »V letu 3000 bodo Brežice bogato 
turistično mesto. Mestne oblasti se bodo zato odloči-
le, da sedanjemu vodovodnemu stolpu podarijo bra-
ta dvojčka. Nova gradbena znanost bo omogočala, da 
bodo novega 'dvojčka' zgradili obrnjenega s streho v 
zemlji in teraso ter lokalom zgoraj s čudovitim pog-
ledom. Se vidimo na kavi na novi terasi čez slabih 
1000 let!«

Jaz pa pričakujem, da bodo mestne oblasti omogočile 
mojemu duhu pedalčkanje brez kraterjev po mestnih 
ulicah. Se pravi, omogočile kolesarjenje po ulicah 
brez lukenj. Ker se nam, ki pedalčkamo v letu 2016, 
dvigajo skalpi ob nevrotičnem hupanju tistih v glo-
maznih mašinah (po možnosti še z mobilcem na uše-
su), ki kraterjev ne vidijo in ne občutijo, mi pa se jim 
nevarno ogibamo v velikih lokih. Da ne rečem nobene 
o čudno speljanih krožiščih … 

In seveda želim(o), da bi današnja civilizacija osta-
la shranjena na straneh Posavskega obzornika, ki že 
skoraj dvajset let dokumentira dogodke, med njimi 
vsekakor tudi »brežiške oktobre«. Vsa pisno izražena 
čustva civilizacijskega leta 2016 (vseh let nazaj in še 
naprej) v našem skupnem obzorniku pa bodo shranje-
na v Posavskem muzeju. Ali na zgodovinskih oddel-
kih posavskih knjižnic. Oh, Brežice, mesto moje mla-
dosti, še dotaknila se vas nisem dobro … 

Oktober

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

FILM NA OKO
30. 9. - 4. 10.

Kud Ljud: GUSARSKO GLEDALIŠČE 
KAPITANA DADE
petek, 7. 10., ob 18. uri

brezplačna predstava za otroke

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

delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: igralne urice za otroke

• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: 
pravljična urica

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici v Krškem: predstavitev 
knjige »Ogenj, rit in kače niso 

za igrače«
• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 

potopis Pie Peršič in Andreja 
Martinčiča »S kolesom NaTu-
ro po slovenski turnokolesar-
ski poti«
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ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI, 1.A SRL
Rezultati – Trebnje : Dobova 
29:26, Dobova : Krka 31:28, 
Loka : Dobova 24:20
Lestvica – 1. Koper 6, 8. Dobo-
va 2

ČLANI, 1.B SRL
Rezultati – Šmartno : Radeče 
27:28, Rudar : Sevnica 29:21, 
Brežice : Krško 31:30, Radeče 
: Slovan 26:27, Krško : Krim-
 Olimpija 31:30, Sevnica : Bre-
žice 27:29
Lestvica – 1. Sviš 4, 3. Brežice 4, 
8. Krško 2, 9. Radeče 2

MLADINCI, 1.A SRL
Rezultat 1. kroga – Ribnica : Kr-
ško 38:34

KADETI
Rezultati – Sevnica : Rudar 
20:40, Dol : Dobova 34:30, Kr-
ško : Brežice 38:19, Rudar : Do-
bova 45:14, Brežice : Sevnica 
33:35, Celje : Krško 32:26, Do-
bova : Brežice 25:32, Sevnica : 
Krško 14:40
Lestvica – 1. Rudar 6, 3. Krško 
4, 4. Brežice 2, 7. Sevnica 2, 8. 
Dobova 0

KADETINJE
Rezultati – Krško : Celje 10:29, 
Zagorje : Krško 20:26
Lestvica – 1. Žalec 4, 5. Krško 2

NOGOMET

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SKL – Triglav : Krško 1:1; Le-
stvica SKL - 1. Maribor 16, 5. 
Krško 11
SML – Triglav : Krško 2:1, Kr-
ško : Domžale 0:0; Lestvica 
SML - 1. Maribor 15, 9. Krško 8
Skupna lestvica – 1. Maribor 
31, 5. Krško 19

STAREJŠI DEČKI, 1. SNL
Rezultati – Drava : Krško 1:3, 
Veržej : Krško 0:2
Lestvica – 1. Maribor 24, 5. Kr-
ško 18

KOŠARKA

MLADINCI – kvalifikacije za 
1. SKL
Rezultati – Krško : Olimpija 
beli 72:62, Olimpija beli : Kr-
ško 82:65

MLADINKE, 1. SKL
Rezultat 1. kroga - Podbočje : 
Črnomelj 70:38

ODBOJKA 

MLADINKE - območno
Rezultati – Brestanica : Krško 
0:2, Krško : Volleyball Ljublja-
na 0:2, Brestanica : ŽOK Novo 
mesto 2:0; Volleyball Ljubljana 
in Krško v 1/8 finala

POSAVJE - Na Logu pri Brezovi-
ci je potekala prva letošnja tek-
ma jesenskega dela državnega 
prvenstva v športnem plezanju. 
Tekmovalci, med njimi dva čla-
na Posavskega alpinističnega 
kluba, so se pomerili v zahtev-
nih balvanskih problemih. Prvič 
je v disciplini balvanov nastopil 
starejši deček Kajetan Voglar 
in že takoj na uvodu pokazal, da 
gre nanj še računati. Preplezal 
je polovico zastavljenih proble-
mov, kar je zadostovalo za spod-
budno 12. mesto. Izkušeni kadet 
Aljaž Motoh pa je ponovil zelo 
dobro predstavo z junijske bal-
vanske preizkušnje in znova os-
vojil 5. mesto. Rezultat je, ob dej-
stvu, da se poleti ni pripravljal specifično na to disciplino, zelo 
dober.
Z jesenskim delom državnega prvenstva se v Brestanici in Bre-
žicah znova začenjajo plezalne vadbe za otroke. Vsi, ki bi želeli 
slediti zgledu Aljaža, Kajetana in številnih drugih mladih nade-
budnih posavskih plezalcev, vabljeni k vpisu.
� Vir:�PAK

Dober jesenski uvod plezalcev 

Kajetan�v�previsu�(foto:�An-
drej�Trošt)

KOSTANJEVICA NA KRKI 
- Športno društvo Kosta-
njevica na Krki je 11. sep-
tembra pripravilo že 31. 
kostanjeviški tek, po no-
vem tudi memorial Polde-
ta Bučarja. Na 9 km dolgo 
progo se je podalo 80 teka-
čev in tekačic. Med moški-
mi je bil najhitrejši Miha 
Povšič (AK Sevnica) s ča-
som 33:32 pred Bojanom 
Vidmarjem (DTP Trebnje) 
s časom 34:02 in Darija-
nom Cirnskim (Slovenska 
vojska) s časom 34:15. Pri 
ženskah je v cilj prva prišla 
Marjeta Stržinar (RD Re-
voz) s časom 39:36, druga 

je bila Tina Leščanec (TKD Bela krajina) s časom 41:44, tretja 
pa Marta Plahuta (ŠD Artiče) s časom 41:53. Na razdaljah 250, 
500 in 1000 metrov se je pomerilo 51 otrok. Kostanjeviški tek, 
katerega posebnost je štartni signal - topovski strel v izvedbi pur-
gergarde, je del dolenjskega pokala v tekih, ki se bo 16. oktobra 
tradicionalno zaključil s tekom po vinski cesti v Bušeči vasi, na-
povedan tek v Krškem pa odpade.� P.�P.,�foto:�Danijel�Rapuš

Najhitrejša Povšič in Stržinarjeva

Zmagovalec�Miha�Povšič,�sicer�tu-
di vodilni v dolenjskem tekaškem 
pokalu

SEVNICA - Ob začetku evropskega tedna športa in 25-letni-
ci delovanja Športne zveze Sevnica je 16. septembra na no-
vem travnatem igrišču pri športnem domu v Sevnici pote-
kal nogometni turnir dobrodelne narave. 

Športni dogodek so s prijateljsko tekmo začeli najmlajši nogome-
taši NK Športikum Sevnica in se pomerili z vrstniki iz Radeč, nato 
so se na osrednjem turnirju pomerile štiri ekipe, ki so tekmovale 
v barvah logotipa Športne zveze Sevnica. Župan Srečko Ocvirk 
je bil kapetan rumene ekipe, sestavljali pa so jo parlamentarni 
poslanci Tomaž Lisec, Ivan Hršak, Igor Zorčič, občinski svetnik 
Janoš Janc in drugi. V ekipi »zelenih« so igrali gospodarstveni-
ki, za modro ekipo Športne zveze Sevnica so igrali predstavni-
ki domačih športnih društev, v značilni beli barvi pa so se borili 
igralci OZ RK Sevnica. V sistemu na izpadanje so v napetem fi-
nalu na koncu z minimalno prednostjo sevniški gospodarstveni-
ki premagali predstavnike sevniške športne zveze, sevniška OZ 
RK pa je osvojila 3. mesto. Udeleženci nogometnega turnirja so 
prijavnino in prostovoljne prispevke na predlog OZ RK Sevnica 
namenili trem socialno ogroženim družinam iz sevniške občine, 
z dogodkom pa so hoteli pokazati pomembnost gradnje večna-
menskega stadiona z atletsko stezo in nogometnim igriščem za 
razvoj športa v občini. 

Vzporedno z dogajanjem na nogometni zelenici so atleti Atlet-
skega kluba Sevnica gledalcem demonstrirali tekaški trening in 
tako opozorili na akcijo Atletske zveze Slovenije, ki je ob podpori 
Unescovega sklada za preprečevanje dopinga v športu, Olimpij-
skega komiteja Slovenije in Zavoda za šport Planica izvedla ak-
cijo »Začni mlad, tekmuj pošteno«. Namenjena je bila promoci-
ji teka, gibanja in zdravega udejstvovanja v športu za najmlajše. 

 Vir:�ŠZ�Sevnica,�foto:�S.�R.

Dobrodelni nogometni turnir

Na�travnatem�igrišču�pri�sevniškem�športnem�domu,�kjer�naj�
bi�nekoč�stal�stadion,�se�je�v�dežju�odvijal�dobrodelni�nogo-
metni�turnir.

DOBOVA - 10. septembra so v Turističnem društvu Dobova us-
pešno izvedli 17. kolesarski maraton po vaseh KS Dobova. Priča-
kalo jih je s soncem obsijano jutro. Udeležba je bila zelo raznoli-
ka, od otrok in mladostnikov do veteranov. Med 40 udeleženci je 
bila tudi kolesarka iz Zagreba, pa kolesarji iz sosednje občine Kr-
ško, iz Brežic, Bojsnega in vasi KS Dobova. Trasa rekreativnega 
maratona v dolžini 20 km je vodila skozi vse vasi KS Dobova. Po-
stanek za okrepčilo in dodatno energijo je bil na Malem Obrežu, 
zaključek z malico pa pri brodu na Mostecu. Udeleženci so preje-
li spominske majice z letnico maratona. Razšli so se z obljubo, da 
se spet vidijo na maratonu leta 2018.  R.�R.,�vir:�TD�Dobova

S kolesi po vaseh KS Dobova

Udeleženci�17.�kolesarskega�maratona�po�vaseh�KS�Dobova�
(foto:�TD�Dobova)

PIŠECE - S prvim turnirjem v Beogradu, ki bo potekal na prvi 
oktobrski dan, bo luč sveta ugledala EX-YU badmintonska liga. Gre 
za novoustanovljeno ligo, v kateri bodo v sezoni 2016/17 turnir-
ji potekali na širšem območju bivše države. V tekmovalni sistem 
se je vključilo več kot 50 klubov iz treh držav. Poleg beograjskega 
bodo turnirji še v Sarajevu, Pišecah (turnir bratstva in enotnos-
ti 28. januarja 2017), Zagrebu, Ljubljani in Varaždinu, kjer bo fi-
nalni turnir in podelitev nagrad najboljšim v ligi. Namen organi-
zatorjev je šport oz. badminton predstaviti širši javnosti na zelo 
visokem nivoju, kot šport, ki ima v prihodnosti lepše in bolj pisa-
ne čase, ter obenem ponuditi možnost predstavitve kraja oz. nje-
gove lokalne znamenitosti. Na turnirjih tako ne bodo igrali samo 
badmintona, ampak bo v ospredju povezanost med športom in 
druženjem. S tako potezo želijo narediti veliko promocijo za bad-
minton in šport v tej regiji. Vodja lige je predsednik Badminton 
kluba Pišece Tadej Škof. BK Pišece hkrati vabi na 16. tradicional-
ni turnir za pokal Pišec, ki bo 15. oktobra v športni dvorani Gim-
nazije Brežice in na katerem bo sodelovalo 60 tekmovalcev iz 20 
klubov.  R. R.

Start EX-YU badmintonske lige

Tekma 9. kroga Prve lige Tele-
kom Slovenije med Krškim in 
Mariborom je privabila 1600 
gledalcev, ki so spet pripravili 
odlično vzdušje, na koncu pa 
kljub malce nesrečnemu pora-
zu Krčanov z 1:2 slednjim na-
menili aplavz, saj so se enako-
vredno kosali s favoriziranimi 
Štajerci in bi si zaslužili vsaj 
točko. Mariborčani so prišli v 
vodstvo v 12. minuti, ko je po 
podaji Erika Janže zadel Dare 
Vršič. Mariborski vratar Jas-
min Handanović je »kapi-
tuliral« v 36. minuti, ko ga je 
daleč z leve strani presenetil 
Klemen Šturm, ki je poslal vi-
soko žogo v kazenski prostor, 
ta je Handanovića preletela in 
končala v mreži. Zadetek, vre-
den večkratnega ogleda! Kr-
čani so bili v drugem polčasu 
enakovreden tekmec gostom 
in imeli kar nekaj nevarnih 

Hud poraz pred tekmo z Olimpijo
KRŠKO, BREŽICE - Od izida zadnje številke našega časopisa so krški nogometaši odigrali tri tekme, na kate-
rih so dosegli zmago in dva poraza, brežiški pa so na dveh dvobojih iztržili zmago in poraz. Najodmevnejše 
je bilo seveda gostovanje Maribora na krškem stadionu 17. septembra.

poskusov, in ko je že kaza-
lo, da bodo izvlekli točko, je 
v prvi minuti sodniškega do-
datka na veliko razočaranje 
domačih navijačev za zmago 
Maribora zadel Marwan Ka-
bha, ki je s približno 20 me-

trov močno sprožil, žoga se je 
pred krškim čuvajem mreže 
Markom Zalokarjem odbila 
in mimo njega zletela v mrežo. 
Po tekmi je gostujoči strateg 
Darko Milanič javno pohva-
lil kolega na krški klopi To-
maža Petroviča in njegov sis-
tem dela v Krškem. Nuklearci 
so nato med tednom igrali še 
eno domačo tekmo proti Ru-
darju iz Velenja, s katero so za-
čeli drugo četrtino prvenstva. 
Po dokaj bledi igri so ob kon-
cu, v 87. minuti, vendarle priš-

li do zmage, in sicer je s pra-
vim evrogolom zanjo poskrbel 
Filip Dangubić. Naporen ri-
tem tekem so Krčani nada-
ljevali 24. septembra na go-
stovanju v Domžalah, kjer so 
doživeli pravo malo katastro-
fo, saj so po slabi igri, ki sta ji 
botrovali utrujenost in posle-
dično nezbranost, izgubili kar 
z 0:5. S petim porazom v sezo-
ni so spet padli na 8. mesto na 
lestvici (12 točk), v nedeljo ob 
16.55 pa na Gubca prihaja vo-
dilna Olimpija.

Nogometaši NK Brežice - Ter-
me Čatež so po osmih odi-
granih tekmah v 2. SNL na 5. 
mestu, vse pa je v znamenju 
številke 12 - imajo 12 točk in 
gol razliko 12:12. V 7. krogu 
so na gostovanju v Ankaranu 
zmagali s 3:1, strelca sta bila 
dvakrat Nikola Gatarić in Ju-
rica Jeleć. Minuli vikend so na 
domačem stadionu pred 250 
gledalci gostili Roltek Dob in 
morali priznati premoč z 0:2. 
Brežičani v naslednjem krogu 
gostujejo v Veržeju.

 R. Retelj

Slavje�krških�nogometašev�po�spektakularnem�golu�Klemna�
Šturma�(v�ospredju)



Posavski obzornik - leto XX, številka 20, četrtek, 29. 9. 2016 23ŠPORTNO POSAVJE

Kako si doživljal že svoje če-
trte igre in Brazilijo?
Na igre smo pripotovali kakšen 
teden pred začetkom in ostali 
tam prav do konca. Za nas je lo-
gistika potovanj precej bolj te-
žavna, več je prtljage, tako da je 
lažje in tudi cenovno ugodne-
je, da potujemo skupaj. Tako 
sem imel tudi več časa po svo-
jem nastopu za obisk raznih 
turističnih točk v Riu. Tempe-
rature so v tem letnem času v 
Braziliji kar znosne, okoli 25 
do 30 stopinj, saj je tam de-
jansko zima. Vsaka reprezen-
tanca dobi na uporabo kombi, 
prilagojen za invalide, in vozilo 
za gibanje po mestu. Svoje četr-
te igre sem doživel izjemno po-
zitivno, domačini prijazni, or-
ganizacija zagotovo najboljša 
doslej. Otvoritev je potekala v 
fantastičnem vzdušju na stadi-
onu Maracana, ki sprejme več 
kot 70.000 gledalcev z vsemi 
ceremonijami. 

Kako je potekal tvoj tekmo-
valni del na igrah?
S svojim streljanjem in rezulta-
tom nisem zadovoljen in tudi 
ne pretirano razočaran. V polo-
žajih stoje in sede sem obakrat 
zasedel 21. mesto. V položaju 
stoje sem bil celo diskvalifici-
ran zaradi neustrezne opre-
me. Tu je bila nenavadna zgod-

ba, saj na prvotnem uradnem 
pregledu opreme niso ugoto-
vili nepravilnosti, na ponov-
nem pregledu pred tekmo pa 
so ugotovili napako na stoja-
lu. Dejansko je težava z opre-
mo vplivala name, zaupanja v 
lastne sposobnosti ni več bilo.
V obeh mojih disciplinah je 
nastopilo 40 strelcev in strelk, 
saj je konkurenca tu združe-
na in zelo izenačena. Sam sem 
streljal enako kot na prejšnjih 
olimpijadah, je pa prišlo od 
zadnjih iger do sprememb 
pravil. Prehod na elektronske 
tarče je omogočil, da se štejejo 
tudi decimalke. Sedaj ni dovolj, 
da ustreliš le desetko, za fina-
le je bilo treba imeti povprečje 
okoli 10,6 kroga na strel. V moji 
disciplini smo Slovenci odnesli 

kar dve medalji. Zlato je pripa-
dlo Veselki Pevec, srebro je os-
vojil Franc Gorazd Tiršek.

Kako je potekala tvoja 
priprava na paraolimpijado?
Priprave na tekmovanja pote-
kajo predvsem na domačem 
strelišču v Leskovcu, kjer se še 
vedno trudimo na klasične tar-
če »na špago«, kjer ti menjava-
nje tarč vzame koncentracijo 
in strelske občutke. Sicer se re-
prezentanca vsak vikend dobi 
na streliščih v Ljubljani, kjer 
imamo digitalizirane tarče. 

Kolikšen vpliv ima trener na 
tebe kot izkušenega strelca?
Z državno trenerko Polono 
Sladič delam že od reprezen-
tančnih začetkov in vodi tudi 

najboljšo slovensko strelko 
Živo Dvoršak. Ker večina mo-
jih treningov poteka v Leskov-
cu, se slišimo po telefonu, če 
nastopi kakšen problem oz. 
če kaj ne gre. Ne smem poza-
biti na mojega prvega trener-
ja Jožeta Arha, ki me je vpeljal 
v svet streljanja, mi dal osno-
ve, opremo in naredil vse za 
mene. Tudi kasneje in še sedaj 
sem deležen številnih nasve-
tov in Jože je eden najbolj za-
služnih za vse uspehe.

Kakšna bo tvoja strelska pri-
hodnost?
Mislim nadaljevati še vsaj en 
olimpijski ciklus, saj sem še 
vedno konkurenčen. Moram 
pa imeti zaupanje v opremo. 
Upam, da se bodo uredile za-
deve na strelišču v Leskovcu, 
kjer res potrebujemo elektron-
ske tarče. Ob tej priložnosti bi 
se rad zahvalil Strelskemu dru-
štvu Leskovec za vso pomoč 
skozi leta. Posebno mesto nosi-
jo pri meni navijači iz moje vasi 
Brezovska Gora, ki me sprem-
ljajo od samih začetkov. Brez 
posluha pri mojem delodajal-
cu podjetju Elektro Celje prav 
tako ne bi šlo, saj mi nudi pre-
potrebne dodatne proste dne-
ve, ki jih narekujejo večdnevne 
priprave in tekmovanja.
 � Luka�Šebek   

PRILIPE - AMD Brežice prireja 9. oktobra zadnjo letošnjo dirko 
pokalnega prvenstva SLO, na kateri bo nastopilo kar nekaj doma-
čih voznikov, ki igrajo letos vidno vlogo v svojih kategorijah. Ma-
tic Žitnik je trenutno vodilni voznik v PP OPEN R2, Luka Frigelj 
je v isti kategoriji trenutno tretji. Razlike med prvimi tremi voz-
niki so minimalne, zato lahko pričakujemo ostre boje za končni 
naslov v tej kategoriji. Prav tako uspešno nastopa pet brežiških 
voznikov v kategoriji Amater. Z minimalnim zaostankom za vodil-
nim je 2. Boštjan Milat, 5. je David Babič, 8. Aleksander Jelčič, 
17. Aljaž Žnideršič, 23. pa novinec Klemen Popovič. V kategori-
ji R3 bo nastopil še Benjamin Vuk. Na dirki bo nastopil tudi Kle-
men Gerčar in nekateri vozniki iz drugih držav. Dirka bo v sklo-
pu občinskega praznika in v sklopu praznovanja 70 let delovanja 
AMD Brežice. Prve vožnje se pričnejo ob 11. uri.  M.�J.

Motokrosisti 9. oktobra na Prilipah

Program za oktober
Petek, 30. 9. 2016, ob 21.30
Klubski maraton 2016: 
MEMOWU in BLUE TOWN´S RADIO

Sreda, 5. 10. 2016, od 17.30 do 18.30
ARHITEKTURNI NASVET – brezplačno svetovanje
Obvezne prijave na: arhnasvet.si/svetovalnice

Petek, 7. 10. 2016, ob 19.00
POTOPISNO PREDAVANJE:
Gruzija, Armenija, Azerbajdžan

Sobota, 8. 10. 2016, ob 21.30
Samostojni koncert skupine METALIKKA

Četrtek, 13. 10. 2016, ob 16.00
USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA 
VODENJE PREVENTIVNIH DELAVNIC
Prijave: Miša (mihaela.kovacic@mc-krsko.si)
Organizatorja: MC Krško in ZPTM Brežice
Delavnica bo potekala v MC Brežice

Torek, 18. 10. 2016, ob 16.00
USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA
VODENJE PREVENTIVNIH DELAVNIC 
Prijave: Miša (mihaela.kovacic@mc-krsko.si)
Organizatorja: MC Krško in ZPTM Brežice
Delavnica bo potekala v MC Krško

Četrtek, 20. 10. 2016, ob 8.00
V Posavju žuramo brez drog in alkohola
Delavnica na Osnovni šoli Podbočje

Sobota, 22. 10. 2016, ob 21.00
KONCERT: HAIKU GARDEN IN ORAL SEA

Vsak ponedeljek ob 17.00
Turnir v namiznem tenisu

Že četrtič na paraolimpijadi
BREZOVSKA GORA, RIO – Damjan Pavlin se je udeležil že svojih četrtih paraolimpijskih iger. Po Atenah, 
Pekingu in Londonu je zastopal Slovenijo tudi v brazilskem Riu. V pogovoru nam je razkril svoje videnje 
iger in ozadje ukvarjanja s streljanjem, brez katerega njegovo življenje ne bi bilo tako polno.

Ob�vrnitvi�so�mu�domačini�pripravili�sprejem.
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na muhi ...

Komandir� Policijske� posta-
je� Sevnica� Daniel� Žniderič,�
ki�ga�je�mogoče�najpogoste-
je�videti�v�službeni�obleki,�se�
je� nasmejan� in� dobre� volje�
udeležil�dobrodelnega�nogo-
metnega�turnirja�za�družine�
v�stiski�iz�sevniške�občine.�V�
vlogi nogometnega vratar-
ja�se�je�dobro�znašel,�včasih�
pa�je�celo�stekel�na�pomoč�so-
igralcem�na�razmočeni�zele-
nici.�(S.�R.)

Odrske�deske�so�njun�drugi�dom�-�Katja�Čeč�in�Franc�Gros�sta�
dolgoletna�člana�Gledališkega�društva�Radeče.�Oba�sta�na-
stopila�že�v�mnogih�različnih�vlogah,�hkrati�pa�svoje�znanje�
in�izkušnje�z�veseljem�prenašata�na�mlajše�generacije.�Katja�
uspešno�vodi�Cici�skupino�najmlajših�radeških�gledališčnikov,�
pogosto�pa�se�preizkuša�tudi�v�vlogi�režiserke.�Franc�je�pred�
štirimi�leti�prejel�za�svoje�večletno�delovanje�na�področju�lju-
biteljske�kulture�priznanje�Ivana�Pešca,�ki�je�v�Radečah�posta-
vil�trdne�temelje�gledališke�ustvarjalnosti.�(S.�R.)

Le�kaj�je�Ivan�Urbanč,�gonilna�sila�tamkajšnjega�vinogradni-
ško-turističnega�društva,�prišepnil�Toniju�Sotošku,�enemu�od�
članov�strokovne�komisije�na�reviji�ženskih�narodnozabavnih�
ansamblov�v�Gadovi�peči?�Težko�bi�rekli,�da�je�poskušal�vpli-
vati�na�delo�komisije,�morda�mu�je�le�namignil,�katera�od�har-
monikark�najbolje�raztegne�meh�ali�katera�pevka�ima�najve-
čjo�'pljučno�kapaciteto'�…�Moške�teme�pač.�(P.�P.)

Kostanjevičan�Marjan�Jerele,�
znan�po�vzdevku�»balonar«,�
čeprav�bi�mu�zadnje�čase�bolj�
upravičeno�rekli�»čolnar«,�je�
iz�Krke�potegnil�zanimiv�kos�
vrbovega�debla,�na�katerem�
je�dobro�vidna�oblika�obra-
za.�»Pravim�mu�kar�kostanje-
viški�povodni�mož,«�je�dejal�
Marjan.�Tako�mu�ne�preosta-
ne�drugega,�kot�da�najde�še,�
kje se skriva kostanjeviška 
Urška�…�(P.�P.)

Kopanje kjerkoli in kadarkoli že od 4 EUR ...
Predprodaja vstopnic v Termah Krka | 1. 10. do 30. 11. 2016

Vstopnice lahko koristite v Termah Šmarješke Toplice, Termah Dolenjske Toplice in v  
Talasu Strunjan. Veljajo vse dni v tednu, vključno z vikendi in prazniki (do 15. 12. 2017).

Terme Šmarješke Toplice
Terme Dolenjske Toplice 

Talaso Strunjan 

Redne cene 
(sobote, nedelje, 

prazniki) 

Cena v 
predprodaji 

Od 12. do 14. ure ali od 19. do 21. ure ---- 4,00 EUR 
Otroci – celodnevna bazeni 8,00 EUR - 11,00 EUR 4,50 EUR 
Odrasli – celodnevna bazeni 10,00 EUR - 13,00 EUR 5,90 EUR 

Savne celodnevna 17,00 EUR - 19,00 EUR 11,20 EUR 
Bazeni in savne – celodnevna 20,00 EUR - 23,00 EUR 12,90 EUR 

Klasična masaža celega telesa (40 min.) 38,00 EUR  29,90 EUR
Po preteku veljavnosti vstopnice ni mogoče podaljšati ali zamenjati. 

Pogoji nakupa: minimalna količina nakupa je 20 vstopnic oz. 5 masaž, 
ponudba velja ob naročilu in takojšnjem plačilu med 1. 10.-30. 11. 2016

Informacije: T: (07) 39 42 515 | E: predprodaja@terme-krka.si | www.terme-krka.si

»Ženske�na�sprehod,�moški�pa�pred�štedilnik,«�bi�se�lahko�gla-
sila�parola�ekipe�Trije�hudi�gurmani,�ki�je�bila�sicer�sesta-
vljena�iz�treh�moških,�a�je�imela�na�golažijadi�v�Artičah�tu-
di�močno�žensko�podporo.�Tri�dame�na�fotografiji�so�očitno�
znale�svoje�kuharje�temeljito�oborožiti�z�vsem�potrebnim�ku-
harskim�znanjem,�saj�je�ekipa�po�mnenju�strokovne�žirije�sku-
hala�najokusnejši�golaž.�Medtem�ko�so�oni�kuhali,�so�si�sim-
patične�gurmanke�lahko�vzele�čas�zase�in�nedeljsko�sončno�
dopoldne�izkoristile�za�brezskrbno�druženje�na�pohodu.�Naj-
brž�si�želijo�še�čim�več�takšnih�dni�…�(K.�K.)

S�prisotnostjo�sta�otvoritev�krške�enote�Hranilnice�LON�med�
drugimi�počastili�dve�podjetnici�iz�Brežic,�ki�sta�ob�tej�prilož-
nosti�poklepetali�tudi�s�krško�podžupanjo�Ano�Somrak�(na�
sredini).�Prva�je�Marjana�Kostanjšek�Božič�(levo),�investicij-
ska�svetovalka�in�direktorica�družbe�Nerthus,�druga�pa�Da-
ja�Šetinc,�direktorica�in�solastnica�družbe�Intell�Brežice.�Ob�
tem,�da�so�vse�tri�ženske�»na�položaju«,�jim�je�skupno�tudi�to,�
da�v�prostem�času�ohranjajo�vitalnost�preko�športnih�aktiv-
nosti.�Kostanjšek�Božičeva�in�Šetinčeva�brusita�noge�in�linijo�
s�tekom,�medtem�ko�Somrakova�rada�poganja�pedala.�(B.�M.)
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Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Urška Selko, Orehovec - 

dečka,
• Petra Požin, Brezovica na 

Bizeljskem - dečka,
• Martina Tarčakova, 

Namestovo (Slovaška) - 
deklico,

• Tatjana Žnideršič, Brod v 
Podbočju - deklico,

• Maja Orožen, Brestanica - 
dečka,

• Jelka Guzej, Olimje - dečka,
• Leunora Aliu, Kerpimeh 

(Kosovo) - dečka,
• Maja Dušič, Dednja vas - 

deklico,
• Adrijana Levičar, Senovo 

- deklico,
• Simona Povh, Ponikve - 

dečka,
• Mojca Polajžer, Libna - 

dečka,
• Tinka Vukič, Brežice - 

deklico,
• Mateja Blatnik, Drušče - 

dečka,
• Marjetka Brašnić, Krško 

- dečka,
• Sandra Hervol, Senovo - 

deklico,

rojstva

poroke

• Aleš Franko in Nastja 
Grubar, oba iz Ribnice,

• Peter Kožar iz Dečnega 
sela in Ankica Jurkić iz 
Tržiča,

• Robert Žveglič s Senovega 
in Natalija Zmazek iz 
Arnovega sela,

• Slavko Bizjak in Ana 
Divjak, oba iz Krškega,

• Robert Grojzdek z Vrhulj 
in Barbara Šoštar s Šedma.

ČESTITAMO!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

moja poroka

Sonja�Bizjak�iz�Kočnega�in�Matjaž�Pezdirc�iz�Spodnje-
ga�Starega�Gradu,�20.�avgust�2016,�Koper�(foto:�Seba-
stian�Kohl)

• Urška Švigelj, Gornje 
Pijavško - dečka,

• Andrejka Jazbec, 
Brezovska Gora - deklico,

• Helena Dolinšek, Raka - 
dečka,

• Anita Kostanjšek, 
Curnovec - deklico,

• Janja Budna Leban, 
Senovo - deklico,

• Besiana Veselaj, Krško - 
deklico,

• Klaudija Preskar, Škarnice 
- deklico,

• Katarina Černelič, Pišece - 
dečka.

ČESTITAMO!

SEVNICA - 39 nekdanjih učenk 
in učencev OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, dobra polovica tis-
tih, ki so osemletko v treh od-
delkih končali pred 50 leti, se 
je na srečanju na drugo sep-
tembrsko soboto, ki so ga za-
čeli pred temeljito posodoblje-

no in precej večjo šolo od tiste, 
ki so jo zapustili z novimi zna-
nji, razveselilo ponovnega sni-
denja sošolk in sošolcev, tudi 
iz tujine. Svoje spomine na šol-
ska leta so podoživljali družno 
z nekdanjo priljubjeno učitelji-
co Branko Bogovič. Nove pro-

store eko šole in tudi številne 
zanimive pedagoške prijeme 
ter pridobitve, vključno z ele-
ktronsko tablo, pa je radoved-
nim bivšim osemletkarjem na-
zorno predstavila ravnateljica 
šole Mirjana Jelančič. 
 P.�P.,�foto:�Zdravko�Walland

Srečanje�po�petdesetih�letih�zaključka�osnovne�šole�je�obudilo�mnogo�lepih�spominov.

Srečanje sošolcev po 50 letih

»MANJ JE VEČ« - tematsko predavanje

• četrtek, 6. oktober, ob 17. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Predavatelja Tjaša Štruc in Robi Špiler bosta spregovo-
rila o svojem načinu življenja v »obilju« male hiške, brez 
tekoče vode, hladilnika in televizije, o čaru sobivanja z 
naravo in o izkušnjah s pridelovanjem hrane na lastnem 
vrtu. V parku pred knjižnico bo ob tej priložnosti na og-
led  razstava buč avtorice Urške Fric.

OGENJ, RIT IN KAČE NISO ZA IGRAČE – 
predstavitev knjige

• sreda, 12. oktober, ob 19. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Pisateljica, novinarka in raziskovalka preteklosti Milena 
Miklavčič nam bo predstavila svojo knjigo, v kateri je 
skozi številne zapisane zgodbe skušala prikazati intimno 
življenje, higieno in tudi ostale navade Slovencev, ki so 
tvorile vsakdanjik v preteklosti.

PRAVLJIČNE URICE

• ob ponedeljkih ob 17.00 –  
Mladinski oddelek v Krškem

• ob torkih ob 17.00 –  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

• ob četrtkih ob 17.00 – Knjižnica Senovo

Tudi v tem šolskem letu bodo od 30. septembra do ap-
rila potekale pravljične urice Pri Vili Rozalki v Krškem, 
Pri Kostanjevem škratu v Kostanjevici in Pri Medved-
ku sladkosnedku na Senovem.

IGRALNE URICE

• ob sredah,  od 16.30 dalje –  
Mladinski oddelek v Krškem 

Od oktobra do aprila boste otroci v igralnih uricah skupaj 
s knjižničarko skozi igro spoznavali knjižnico, otroško li-
teraturo, bonton, pravljične junake in še vrsto zanimi-
vosti.

PONEDELJKOVI POHODNIKI

• ponedeljek, 24. oktober, ob 9. uri -  
pred knjižnico v Kostanjevici na Krki

Ponedeljkovi pohodniki na čelu s Francem Bakšičem se 
bodo tudi letos podajali po brezpotjih okoli Kostanjevice 
vsak zadnji ponedeljek v mesecu. Začnemo konec oktobra 
in nato vsak zadnji ponedeljek v mesecu do konca junija. 

GOVORIMO ANGLEŠKO –  
informativno srečanje

• sreda, 5. oktober 2016, ob 10. uri -  
knjižnica Kostanjevica na Krki 

Tečaj osnov angleškega jezika je namenjen vsem, ki želi-
jo obnoviti znanje jezika. Mentorica, profesorica Julija-
na Kosinac, je izkušena in pripravljena pot v babilonski 
stolp jezikov narediti čimbolj položno in prijazno. Sre-
čevali se bomo ob sredah dopoldne.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE 
V OKTOBRU

Zlatoporočenca� Jožefa� in�
Emil� Koncilja� sta� obnovi-
la�svoje�zakonske�zaobljube�
v�gostilni�Cetin�na�Mostecu.�
Zakonca,�ki�prihajata�iz�Tr-
bovelj,�večino�leta�preživita�v�
prikolici�v�Termah�Čatež,�kjer�
se�odlično�počutita.�Pri�obre-
du�zlate�poroke�sta�sodelova-
la�župan�občine�Brežice�Ivan�
Molan� in� matičarka� mag.�
Monika�Vovk� iz� UE�Brežice.� 
Vir:�Občina�Brežice

SEVNICA - Od 25. junija do 
začetka šolskega leta so člani 
SDM Sevnica (podmladek SDS) 
že peto leto zapored zbirali nove 
in lepo ohranjene rabljene šol-
ske potrebščine. Ob koncu ak-
cije sta predsednica SDM Sev-
nica Iris Žučko in predsednik 
SDS Sevnica Tomaž Lisec vse 
zbrane potrebščine predala 
ravnateljici OŠ Šentjanž Mari-
ji Brce.  Vir: SDS Sevnica

Zbirali za šolo

V juliju je praznovala visok jubilej naša krajanka iz Trebeža Ivan-
ka Deržanič, ki se je rodila leta 1926 v Spodnji Pohanci v šte-
vilni družini Sternadovih. Osnovno šolo je obiskovala v Artičah 
in kmalu po končani šoli je bila z vso svojo družino pregnana v 
Nemčijo, od koder sta s sestro pobegnili in se pridružili NOB. V 
partizanih je dočakala osvoboditev in se po vojni tudi poročila z 
Ivanom Deržaničem - Sergijem. Zgradila sta si dom, življenje sta 
jima polepšala sinova Ivan in Boris, ki je žal že v mladosti umrl. 
Tudi mož ji je že umrl, sedaj pa zanjo skrbi sin Ivan z ženo Sla-
vico. Kljub težkim preizkušnjam je Ivanka ostala vedre narave 
in bistrega duha, o čemer smo se lahko prepričali, ko smo jo obi-
skali predsednik sveta KS Artiče Anton Gajšek ter predstavnice 
RK Artiče Tončka Cizel, Marija Rupar in Zofka Godec.  Z. G.

90 let Ivanke Deržanič
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Posavca v šovu Slovenija ima talent, prvenec skupine 
Kontradikshn, 10-letnica delovanja skupine Liquf. Tok-
rat preberite:

V nedeljo se je začela nova sezona vseslovenskega šova Slo-
venija ima talent, že prva avdicijska oddaja pa je postreg-
la z zlatim gumbom, ki ga je tokrat dobil vokalno-instru-
mentalni duet Batista Cadillac, za katerim se skrivata 
Urban in Matija. Brez 
Posavcev tudi tokrat ni 
šlo. Širni Sloveniji sta se 
predstavila dvojčka po 
imenu Janko Gorenc 
(foto: voyo.si) in Metka 
Dolamič, vsak s svojim 
prav posebnim talen-
tom. Prvi je znal v kar 
500 jezikih šteti od 1 
do 10. Stroga žirija ga je 
preverila z romunskim, 
masajskim, nemškim in 
še nekaterimi drugimi jeziki in Janko je vse brez napak op-
ravil, a mu kljub temu ni uspelo v naslednji krog. Za še več-
je presenečenje je poskrbela njegova sestra, ki je obvladala 
števnike. Njen talent je namreč pomnjenje rojstnih datu-
mov slavnih. Najprej je z rojstnodnevno čestitko presene-
tila žiranta Lada Bizovičarja, nato pa z odličnim znanjem 
še vse ostale, a žal tudi ona ne dovolj za napredovanje. »Ni 
nama žal, da sva se prijavila v šov. Kljub izpadu se bom še 
vedno učil šteti v toliko jezikih. Moj cilj je priti v Guinesso-
vo knjigo rekordov,« je po koncu avdicije povedal Janko.

Posavski Kontradikshn (na fotografiji) se po EP-ju Ana-
tomy iz leta 2014 na glasbeno sceno vrača z debitantsko 
studijsko ploščo. Reframing je kompleksen in konceptualen 
album, ki zajema 12 nabito polnih pesmi. Fantje, ki so prve-
nec snemali, gradili in topili skoraj dve leti v studiu Implicit 

Division v Brežicah, 
že prejemajo števil-
ne pozitivne kritike 
poznavalcev alter-
nativne elektron-
ske glasbe, ob izidu 
dolgo pričakovane-
ga albuma pa doda-
jajo: »Na tej plošči 
smo se na elek-
tronsko surov na-
čin poigrali s prvin-
skimi psihološkimi 
procesi in ustvarili 

energično zvočno podobo, ki kaže na razkol med moder-
no urbano glasbo in kritiko sodobnega človeka; med dob-
rim in slabim, med pozitivnim in negativnim.« Kontradik-
shn, skupina obstaja že od leta 2010, so sicer Anže Kump 
na bobnih, Matej Plešej na kitari in bass synthu ter Petar 
Stojanović za mikrofonom, kitaro in synthom. Album je za-
enkrat moč kupiti preko spletnega portala Bandcamp, 17. 
oktobra pa bo uvidel tudi dnevno svetlobo na CD ploščku.

»Kaj naj sploh povemo … Pogled z odra je bil neprecenljiv! 
Hvala, ker nas podpirate, obljubimo, da bomo še nadalj-
njih 10 let kalili nočni red in mir! Hvala vsem gostom,  hva-

la vsakemu posebej! Lahko bi naštevali v nedogled, ampak 
ne bomo. Raje recimo: se vidimo v kratkem na naslednjem 
najbližjem koncertu! Liquf ima vas rad,« so po več kot triur-
nem koncertu v domačem Krmelju ob 10-letnici delovanja 
zapisali fantje iz skupine Liquf (na fotografiji). Spomnimo: 
skupina je v desetih letih delovanja pustila močan pečat 
na slovenski klubski sceni, izvedli so številne samostojne 
koncerte in delili oder z največjimi na vseh najpomembnej-
ših slovenskih rock glasbenih dogodkih. Pozabili niso niti 
na tiste, ki pomoč najbolje potrebujejo in izvedli kar ne-
kaj dobrodelnih koncertov. Svoje večletno trdo delo so leta 
2011 kronali s prvencem Začetek konca. Še na mnoga leta!

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke V Brežicah tudi otroški festival
BREŽICE - Na prvo septembrsko soboto zvečer je na grajskem dvorišču v Brežicah potekal pravi mali glas-
beni spektakel z naslovom Mednarodni otroški pevski festival Brežice 2016, na katerem je v finalnem na-
stopu sodelovalo 21 mladih pevk in pevcev v starosti od šest do petnajst let.

Po festivalu klasične glasbe je 
mesto ob sotočju Krke in Save 
letos dobilo še festival, na ka-
terem se lahko predstavijo vo-
kalni talenti od blizu in daleč. 
V brežiški občini je tudi sicer 
bogata tradicija podobnih pri-
reditev, saj jih je vrsto let pri-
rejal glasbeni pedagog Vilko 
Urek. Tokrat je prišlo do tek-
movanja z večjimi ambicijami, 
pobudo zanj je dala znana slo-
venska pevka Brigita Šuler.

Po čudovitih in pogumnih na-
stopih mladih, ki so bili razvr-
ščeni v mlajšo in starejšo ka-
tegorijo, so zapeli še trije člani 
strokovne komisije, Biba No-
vak, Lucija Jelušić in Alex Vo-
lasko, ki je pred časom tudi 
sam nastopil v oddaji Sloveni-
ja ima talent. V žiriji sta bila še 
Franjo Mraz in Patricia Ču-
lar, nekaj vzpodbudnih besed 
je povedal nastopajočim in 
organizatorjem tudi brežiški 
župan Ivan Molan, ki je med 
drugim rekel, da se že vese-
li naslednjega mednarodnega 
otroškega pevskega festivala. 
Ob koncu so razglasili po tri 
najboljše tekmovalce iz mlaj-
še kategorije in tri iz starejše 
po mnenju publike. Obe zma-
govalki po mnenju strokov-
ne žirije sta med drugimi na-
gradami prejeli tudi snemanje 
lastne pesmi v studiu.

REZULTATI: Najboljši po 
mnenju strokovne žirije 
(kategorija 6-10 let): Špela 
Zalokar Škaler (10 let, Breži-
ce), Eva Julija Borovšak (8 let, 
Župelevec) in Karla Miklaužić 
(9 let, Hum na Sutli - HR), (ka-
tegorija 11-15 let): Amadea 
Begović (15 let, Celje), More-
na Olić (14 let,  Brežice), Man-
ca Mihalin (12 let, Bizeljsko). 
Najboljši po mnenju občin-
stva (kategorija 6-10 let): 
Eva Julija Borovšak (8 let, Žu-
pelevec), Špela Zalokar Škaler 
(10 let, Brežice), Tiana Vlai-
savljević (6 let, Klanjec - HR), 
(kategorija 11-15 let): Tani-
ta Lipar (15 let, Brežice), Ma-
rin Bulić (12 let, Višnjevac - 
HR), Eliška Škaler Eli (13 let, 
Župeča vas).

� Tekst�in�foto:�Nika�Đođ

Najboljši�v�soju�odrskih�luči�po�razglasitvi�rezultatov

Občinstvo�je�z�navdušenjem�pozdravljalo�nastope�mladih.

Obiskovalci�pred�glasovalnimi�skrinjicami
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka 
do petka med 8. in 15. uro
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, od ponedeljka do pet-
ka (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.

osmrtnice, zahvale, spomin

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na Cesti prvih 
borcev 20a, 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

PREJELI SMO, OBVESTILA

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

OLGA BARBIČ

SPOMIN

1. oktobra bo minilo 10 let,
odkar nas je zapustila naša draga

Vsi njeni

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate,
prižigate sveče in postojite ob njenem grobu.

s Piršenbrega.

Vsi,�ki�radi�jih�imamo,
nikdar�ne�umro,

le v nas se preselijo
in�naprej,�naprej�živijo.

ANTONA PERCA

SPOMIN

Vsi tvoji žalujoči

1. oktobra 2011 nam je iz naše sredine usoda 
iztrgala sina, brata, partnerja in atija

Mnogo prerano si bil poklican med zvezde.

Če�mogli�bi�usodo�kaznovati,
poleg�sreče�takrat�ne�bi�smela�stati,
in�če�takrat�daleč�bi�od�sreče�stala,
še�dolgo�naša�srca�ne�bi�žalovala.

iz Trnovca 75.

»Že dalj časa opazujem in se jezim zaradi neurejene banki-
ne od zaključka naselja Orehovo v smeri proti Bregu, kjer je 
voda vedno na cesti, kadar pada dež. Nastaja velika luža in 
vozniki se moramo vedno ustaviti, če ne želimo, da nam voda 
pljuskne čez celotno vozilo. Mislim, da ureditev bankine, kjer 
par metrov stran teče potok, ne bi bila takšen strošek,« je sta-
nje na regionalni cesti v sevniški občini opisal bralec Janez 
in dodal fotografijo.

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

skozi vaš objektiv

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Ivanki Šinkovec, Cankarjeva 44, 

4240 Radovljica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (2.) Ans. VIŽARJI - En greh do nebes
 2. (4.) Ans. ROSA - Pravi prijatelj
 3. (1.) Ans. MURNI - Presneti glavobol
 4. (8.) Ans. PETRA FINKA - Če ne veš, ne boli
 5. (6.) ALPSKI KVINTET - Ko zapuščam tvoje gnezdo
 6. (5.) FANTJE IZPOD LISCE - Na morje te bom peljal
 7. (3.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - Nocoj, ko srček me  
   boli
 8. (9.) Ans. SPEV - Dekle povej 
 9. (10.) Ans. VIKEND - Staram se
 10. (-.) PRLEŠKI KVINTET - Izginile so sanje

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Saša Avsenika - Sonček

 Kupon št. 330
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, 1. 10.  2016, ob 17. uri

Kdaj bomo volivci podobni 
športnim navijačem?
Dopusti so mimo. Začenja se športna in politična jesen. Torej na 
delo. Sam nisem ne vem kako velik športni navdušenec. Kljub 
vsemu občudujem jasno organiziranost športnikov in navijačev. 
Sistem bi moral biti vzgled tudi volivcem izvoljenim in državne-
mu aparatu. Za primerjavo bom navedel najbolj znan nogomet. 

Navijači si kupijo vstopnico, da eno uro uživajo ali negodujejo v 
nogometni tekmi. Ustava daje državljanom brezplačno volilno 
pravico, da po volitvah štiri leta uživajo ali negodujejo nad po-
litičnimi rešitvami izvoljenih. Pri nogometni tekmi sta dve ekipi 
sestavljeni iz močnejše in slabše ekipe. Lahko sta tudi enakovred-
ni. Ekipe, ki nimajo stabilne sestave, so dolgoročno nestabilne in 
slabše. V politiki je po volitvah prav tako. Močnejša ekipa vlada 
in slabša po volilnih rezultatih igra opozicijo. V nobenem prime-
ru se ji ne dopusti biti enakovredna. Ker je pri nas pozicija zara-
di načina volitev sestavljena tudi iz »špilverderberjev« različnih 
interesnih usmeritev, ne more vladati po načelih, ki jih je oblju-
bila volivcem. Si predstavljate, da bi na nogometni tekmi igrala 
za posamezno ekipo skoraj polovica igralcev iz drugih klubov, ki 
jim je vseeno za trenutno tekmovalno ekipo, saj že med tekmo 
preračunavajo, kam bodo prestopili in kakšen mora biti rezul-
tat, ki jim to omogoča? 

Pri nogometu sodniki budno pazijo, da je igra korektna in da ima 
tudi druga tekmovalna ekipa možnost pokazati, kaj zna in izko-
ristiti priložnosti. Pravila se med tekmo ne menjajo. V politiki ni 
sodnikov, ki bi vladajočo ekipo prisilili v upoštevanje pravil igre, 
saj vladna ekipa sodi in prilagaja pravila po svojih željah ves čas 
štiriletnega mandata. Pri nogometu je pomemben rezultat in kva-
liteta igre. Tudi če je rezultat izenačen, so ocene kvalitete igre po-
membne. V politiki rezultat ni pomemben. Kvalitetna igra še manj. 
Pomembno je obdržati ekipo, čeprav je katastrofalna. Pri nogo-
metu sodnik da rumeni in celo rdeči karton za nepošteno igro. Pri 
politiki igralci vladne ekipe določajo, kaj je pošteno in ni niti kar-
tonov niti izključitve. Opozicija v času mandata lahko le nerga in 
nagaja brez kakršnega koli učinka in si pravzaprav dela volilno 
škodo. Pri nogometu je lahko dosojena enajstmetrovka. V politi-
ki po potrebi pozicija z zakonom po hitrem postopku »premak-
ne gol«, da onemogoči »zadetek«. V nekaterih primerih to nare-
di tudi posameznik, čeprav povsem nezakonito po svoji presoji. 
Publika na nogometni tekmi je razdeljena med večino navijačev 
na glavnih tribunah, ki so sposobni priznati kvalitetno igro tudi 
nasprotniku, na stranskih malih zaprtih tribunah pa je manjšina 
ekstremno zagrizenih navijačev, ki so sposobni ustvariti tudi ne-
red. V državi smo razsodni državljani razporejeni po vsej Slove-
niji. V centrih Slovenije se po potrebi organizira manjšinski navi-
jaški in razgrajaški del na očeh javnih občil, ki pogosto naredijo 
vtis pomembnosti po svoji presoji ali po presoji vladajoče ekipe.

Na igrišču pogosto vidiš, da se igralec igralcu opraviči za nena-
merno prerivanje ali udarec in mu pomaga vstati. V politiki so vsi 
igralci s »konjskimi plašnicami« in ne vidijo nobene svoje napa-
ke. Pri nogometu strokovnjaki opazujejo rast vsakega nogometa-
ša in ob koncu sezone skušajo sestaviti najboljšo ekipo za nasle-
dnjo sezono. V politiki to ni pomembno. Pomembna je zvestoba 
liniji, četudi gre vse v »maloro«. V nogometu sestavijo državno 
reprezentanco iz najboljših igralcev različnih klubov za dosego 
čim boljših rezultatov. V politiki se ekipa sestavlja na osnovi zvez 
in poznanstev, lojalnosti in pričakovanja vračila usluge. Slab re-
zultat v štirih letih se že nekako opraviči. Še enkrat: cilj je obstati 
in ne omogočati državljanom normalno življenje.

V nogometu so ob napakah in slabih rezultatih odstopi selektor-
jev in trenerjev običajni in pričakovani. V politiki te samoocenitve 
in poštenosti do ekipe in volivcev ni. Edini možen ukrep so nas-
lednje volitve. Navijači po končani tekmi predebatirajo vsak korak 
tekmovalcev in gredo vedno znova na naslednjo tekmo v upanju, 
da bo večina v njej uživala. Volivci po štiriletni vladni slabi »tek-
mi« ne gredo več na volitve. O izvolitvi tekmovalnih ekip odloča 
ekstremno opredeljena manjšina ene in druge strani. Rezultati 
sprememb na bolje so enaki nič. Če ni večine navijačev, ostanejo 
le zvesti navijači in igra nogometa je vse bolj groba. Enako je v po-
litiki.  Torej moramo volivci postati podobni navijačem na glavni 
tribuni. Udeleževati se moramo volitev. Doseči moramo spoštova-
nje pravil, zapisanih v ustavi, in v njej določiti tudi sodnike s pra-
vico do »rumenega, rdečega kartona, izključitve in enajstmetrov-
ke«. Slabo je, če smo sodniki samo na ulicah in v jeznih razpravah.

Se bo to zgodilo na naslednjih volitvah? Bo udeležba volivcev na 
volitvah nad 75 %? Prav bi bilo.
� Franc�Černelič,�Podbočje

NEJC ŽUPEVC

SPOMIN

Vsi njuni, ki ju močno pogrešamo

27. septembra so minila tri žalostna leta,
odkar te ni več med nami, naš dragi

Ko�vajine�zaželimo�si�bližine,�gremo�tja,�v�ta�kraj�tišine,
tam�srce�se�tiho�zjoče,�saj�verjeti�noče,

da�vaju�več�med�nami�ni�...

29. septembra pa mineva pol leta,
odkar smo se poslovili od naše zlate

MARIJE ŽUPEVC

Hvala vsem, ki ju ohranjate v lepem spominu.

 

SLOVENSKA�VAS�-�Ivan�Bogovčič,�
tudi�častni�občan�občine�Brežice,�
ima�v�Slovenski�vasi,�kjer�je�bil�ro-
jen,�vinsko�klet�z�manjšim�vinog-
radom,�sadovnjakom�in�vrtom.�Z�
ženo�sicer�živita�v�Ljubljani,�ven-
dar�veliko�časa�preživita�v�njegovi�
rojstni�vasi,�v�delu,�ki�se�imenuje�
Košanjca.�Že�pred�leti�sta�pridela-
la�zelo�velike�lubenice.�Sprva�je�bi-
lo�nekaj�nejevere,�a�letos�je�njun�
pridelek�presegel�vsa�pričakova-
nja,�kot�je�zapisal�ob�priloženi�fo-
tografiji,�na�kateri�je�njegova�že-
na,�ki�ni�zmogla�dvigniti�najtežje�
lubenice�pred�sabo.�»Prve�štiri�lubenice�so�že�pošle.�Delež-
ni�so�jih�bili�sosedi�in�sorodniki.�Nekaj�kosov�so�odnesli�tudi�
gosti�iz�sosednje�Hrvaške,�ki�se�niso�mogli�načuditi,�da�lah-
ko�nekaj�takega�zraste�v�naši�dolini.�Vse�so�bile�zelo�sočne�in�
sladke,�tehtale�pa�so�16,4,�15,5�in�15,3�kg,«�je�Bogovčič�še�za-
pisal�ob�tem.�R.�R.
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JANEZA
KOČEVARJA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo za podarjeno cvetje, sveče in izrečena 
sožalja, hvala gospodu župniku za opravljen obred, pogrebni službi 
Žičkar, pevcem in bolnišnici Brežice.

Posebna zahvala gre Slavki in Majdi Sintič.

Žalujoči: žena Vera, sin Andrej in vnuk Žiga

z Oštrca 32

Ob boleči zgubi moža, očeta in dedka

BARBARE PUTRIH

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, za svete 
maše in denarno pomoč, ter vsem, ki ste Barco pospremili na njeni 
zadnji poti k večnem počitku.

V�šumenju�vetra�slišimo�tvoj�glas.
V�šopku�cvetja�vidimo�obraz.
Senca�spomina�in�bolečina

se�v�dušo�zajeda.

iz Drameljška na Bizeljskem

JOŽEFE PEPCE IVAČIČ

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, 
prababice, sestre, tete, botre in sosede

Žalujoči: vsi njeni

smo hvaležni vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelav-
cem iz Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, Nuklearne elektrar-
ne Krško, Termoelektrarne Brestanica, KIWI SHOP-a, planinskim 
prijateljem Planinskega društva Lisca Sevnica, študijskemu krožku 
U3 Sevnica, ki so nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Iskre-
na hvala gospodu župniku Jožetu Špesu in gospodu župniku Gre-
gorju Kuneju za lepo opravljen obred, pevcem iz Brestanice, govor-
nici gospe Margareti Marjetič, praporščaku Društva upokojencev 
Brestanica gospodu Ivanu Kukovičiču, pogrebni službi Kostak, dok-
torici Stanki Brilej, medicinski sestri Majdi Vodopivec, patronažni 
sestri Alenki Remih, urgentni službi Zdravstvenega doma Krško,  
osebju bolnice Brežice, Cvetličarni Lilija in gostilni Pečnik. Zahvalo 
namenjamo tudi vsem za izrečena pisna in ustna sožalja, darovano 
cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se vsem, ki ste se od nje 
poslovili na njeni zadnji poti.

rojene Kelhar, iz Presladola 10

Ne�bomo�tožili,�ker�si�odšla,
hvaležni�smo,�ker�si�bila.

dr. ANTON SIKOŠEK

V SLOVO

Njegova bivša žena Zora Pevec z družino

Poslovil se je

iz Krškega.
Boleče�je�odjeknila�žalostna�vest,�da�te,�dragi�Toni,�ni�več�med�
nami.�Za�teboj�bo�ostala�velika�praznina.�Pogrešali�te�bomo�...�

ohranili�te�bomo�v�svojih�srcih�v�najlepšem�spominu.
Družini Sikošek pa izrekamo naše iskreno sožalje!

Ni�večje�bolečine
kot�v�dneh�žalosti�nositi�v�srcu

srečnih�dni�spomine.
(Dante)

ZAHVALA

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
nesebično in denarno pomoč. Hvala konjeniškemu društvu in 
društvu izgnancev za nošenje prapora, pevcem za zapete žalostinke, 
hvala tudi kolektivoma podjetja Tips iz Leskovca in Domu starejših 
občanov Brežice za izrečeno sožalje in denarno pomoč, pogrebni 
službi Žičkar za vse opravljene storitve ter vsem, ki ste se ga spomnili 
in spremljali na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Ela, hčerka Ines in sin Berni z družinama

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega 
moža, očeta, dedka, brata, strica in botra 

VLADIMIRJA MUSTARJA
z Velikih Malenc

MARIJE ANDREJAŠ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, 
prababice, sestre, svakinje in tete

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denarno 
pomoč.
Zahvaljujemo se negovalnemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice.
Hvala Zoranu Jankoviču za prebrane lepe besede slovesa, pogrebni 
službi Kostak, Cvetličarni Lilija, pevcem za zapete žalostinke, 
trobentaču za zaigrano Tišino in Gostilni Murko.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k večnemu 
počitku.

Kje�si,�naša�mama,
kje�je�mili�tvoj�obraz,

kje�je�roka�tvoja,
ki�skrbela�je�za�nas�...

iz Krškega

ANE VIDIC

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi drage mame,
sestre, tete, babice in prababice

po domače Grivčeve Ančke, s Polja pod Lisco

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njenega življenja, se z njo 
veselili, jo bodrili in ji v težkih trenutkih stali ob strani.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje ter za vso pomoč v 
trenutkih zadnjega slovesa.

Zapel�je�zvon�tebi�v�slovo.
Ostaja�praznina,�molk�in�tišina.

EDVARD BUTKOVIČ

ZAHVALA

V 85. letu nas je zapustil

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
sovaščanom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in 
sveče.
Najlepša hvala sodelavcem Vipap-a za izdatno denarno pomoč, 
urgentnemu centru Krško, pevcem z Rake, pogrebni službi in 
cvetličarni Žičkar ter g. župniku za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti k večnemu počitku.

iz Gržeče vasi 29.

Ni�smrt�tisto,�kar�nas�loči,
in�življenje�ni,�kar�druži�nas.

So�vezi�močnejše!
Brez�pomena�zanje�so
razdalje,�kraj�in�čas.

SLAVICA POVH

ZAHVALA

Po hudi in težki bolezni nas je v 52. letu 
zapustila draga žena, mamica, tašča, babica, 

sestra, teta in dobra soseda 

V globoki žalosti: 
mož Rado, sin Igor z ženo Janjo ter vnuki Markom, Gašperjem in 

Nikom; hčerka Simona z Matevžem in vnučkom Erikom, sestri 
Rozika in Alma ter brata Jože in Karli ter ostalo sorodstvo

Zahvaljujemo se osebju Onkološkega inštituta, zdravstvenemu ose-
bju v Brežicah, še posebno dr. Kseniji Žnideršič, gospodu župniku 
Francu Rataju, pogrebni službi Žičkar in Simonu Petančiču za zai-
grano Tišino.
Posebna zahvala velja družinam Srpčič, Sodič, Cerjak, Lončarič, 
Cizl, Glogovšek, Rangus in Zdenki Cerjak. Hvala za darovane sv. 
maše, cvetje, sveče in denarno pomoč ter vsem, ki ste nam izrekli 
sožalje, kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali. Hva-
la tudi vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od Slavice na 
artiškem pokopališču.
Slavica, pogrešala te bosta tudi polje in vrt. Hvala ti za vse!

roj. Starc, iz Zgornjega Obreža pri Artičah.

Srce�je�omagalo,�tvoj�dih�je�zastal,
nate�spomin�bo�za�vedno�ostal.

RUDI MLAKAR

ZAHVALA

V 81. letu starosti se je poslovil naš dragi

Njegovi najdražji

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste 
se v tako velikem številu prišli poslovit od našega Rudija in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala gospodu župniku Antonu Bobiču za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Blatnik, pevskemu kvartetu As za lepo zapete 
pesmi, govornikoma za besede slovesa in izvajalcu Tišine.
Zahvaljujemo se tudi vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče, svete maše in denarne prispevke.

iz Hudega Brezja.

Vsi�bomo�enkrat�delo�končali,
v�hišo�Očetovo�šli�...

(A.�M.�Slomšek)

Zora Pevec – 
redna obiskovalka kulturnih prireditev

Staro mestno jedro Krške-
ga je bilo v poletnem času 
precej opustelo kakor tudi 
druge ulice na levi stra-
ni Save. Kot njihovo stal-
nico pa je bilo vseeno po-
gosto srečati Zoro Pevec, 
ki je prav tako stalnica kul-
turnih dogodkov, saj spusti 
le redko katero prireditev, 
pa še takrat običajno zara-
di časovnega prekrivanja. 
Tudi tokrat sem jo ujela, 
kako je skozi mestni park ...
Več�na�www.PosavskiObzornik.si/lepa-leta-v-posavju

www.PosavskiObzornik.si

MARTINA DARINKA
KROŠLJA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in starega očeta

Vedno njegovi: žena Nežika ter hčerki Jožica in Martina z družinama

se iskreno zahvaljujemo bolnišnici Brežice za lajšanje bolečin, 
vsem sorodnikom in prijateljem, ki ste nam v težkih trenutkih sta-
li ob strani in z nami delili bolečino. Posebna zahvala Milanu, Jožici, 
Alenu in Davidu Krošlju, družini Staneta Petana in družini Bogolin, 
klubu KZA, društvu kmetic Sromlje, sodelavcem tovarne Vipap, ko-
lektivu Reklame Žarn in praporščakom.
Hvala gospodu Milanu Kšeli za lepo opravljen obred, govorniku 
Darku Jelčiču, ljudskim pevcem Sromlje, organistu Mitji in pogreb-
ni službi Žičkar za organizacijo pogreba.
Hvala vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovane svete 
maše, sveče, cvetje in spremstvo na njegovi zadnji poti.

iz Curnovca

Prazen�dom�je�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče,
ni�več�tvojega�smehljaja,

utihnil�je�tvoj�glas,
bolečina�in�samota�sta�pri�nas.

Zato�pot�nas�vodi�tja,
kjer�sredi�tišine�spiš,

a�v�naših�srcih�za�vedno�ti�živiš.

51 let
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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

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

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

041 726 071

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

Cesta bratov Milavcev 35, 8250 Brežice
Tel./fax: 07 49 612 00, gsm: 031 304 374

e-pošta: steklarstvo.lekse@gmail.com
www.steklarstvo-lekse.si

• OBDELAVA STEKLA • OKVIRJANJE 
SLIK, GOBELINOV • OGLEDALA

 • STEKLO ZA TRAKTORJE 
IN OSTALE STROJE 

• TERMOPAN STEKLO • PRENOVA OKEN

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

PREGLED VIDA Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s. p. 070 660 660

Prenova stanovanj in kopalnic
Hišniške dejavnosti
Svetovanje pri notranji opremi
Prenova kurilnic, menjava peči
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Opravljamo naslednje storitve:
Košnja trave v vinogradih in sadovnjakih
Košnja trave okoli hiš ter po večjih travnatih površinah
Obrezovanje (grmovnic, živih mej ter podiranje dreves)
Lopatanje oziroma štihanje vrtov
Po želji biološke odpadke  odpeljemo 

 031-224-569
VAŠO OKOLICO UREDIMO ZA VAŠE PRIJETNO POČUTJE
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NEPREMIČNINE

V Brezju pri Raki prodam 1 
ha gozda in 10 a njive v enem 
kosu. Cena cca. 15.000 €. Tel.: 
041 961 293

V Libelju, p. Leskovec pri Kr-
škem, prodam zazidljivo par-
celo v izmeri 30 arov. 
Tel.: 041 357 009

Prodam gradbeno parcelo, 
smer Brežice – Krško, kmeč-
ko lopo oz. kozolec ter nekaj 
kmečkega orodja. 
Tel.: 041 644 979

V Rovišču prodamo takoj vse-
ljivo hišo s sadovnjakom in nji-
vo. Lepa lega, asfalt, vsa infra-
struktura, EI izdelana. 
Tel.: 041 910 232

V centru Krškega (na Vidmu) 
prodamo vrstno hišo z vrtom. 
EI v izdelavi. Tel.: 068 604 899

Prodam trisobno stanovanje 
na odlični lokaciji v Krškem 
(Videm), EI v izdelavi. Cena 
po dogovoru. Tel.: 051 310 233

V centru Brežic oddam garažo 
od oktobra 2016 dalje. 
Tel.: 041 694 881 

V Brežicah oddamo stano-
vanjsko hišo z dvema etažama, 
vsaka po 60 m2. Objekt je po-
polnoma opremljen in ima ve-
lika parkirišča. Nahaja se v in-
dustrijski coni Šentlenart. 
Tel.: 041 683 314

Prodam vinograd v Grubljah, 
17 arov, z zidanico, možno bi-
vanje (asfalt, vodovod, elektri-
ka). Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 69 016 

Oddam v najem 2-sobno sta-
novanje v hiši, 60 m2 + kuhi-
nja, kopalnica, garaža, terasa. 
Tel.: 051 323 331

V Sevnici (NHM 10) v 5. nad-
stropju oddam delno opre-
mljeno garsonjero, 28,88 m2. 
Obvezna varščina. Cena 170 € 
+ stroški mesečno. 
Tel: 041 712 977

V Brežicah oddamo gostinski 
lokal/nočni klub z restavraci-
jo v izmeri 250 m2. Poleg go-
stinskega lokala se nahaja več-
namenska dvorana, ki je prav 
tako lahko predmet najema. 
Dogovorimo se lahko za od-
dajo prvega, drugega ali obeh 
objektov. Tel.: 041 683 314

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam avtomobil Renault 
Megane 1.9 diesel, Grandtour, 
letnik 2010. Avtomobil je oliv-
no zelene barve, ima vlečno 
kljuko, redno servisiran, od-
lično ohranjen, prevoženih ima 
210.000 km. Cena 6.230,00 €. 
Tel.: 031 340510

Prodam dele za VW Polo, le-
tnik 1999, classic (vrata, kole-
sa, luči, odbijači in ostalo). 
Tel.: 041 468 182

KMETIJSTVO
Prodam koruzo, sušeno v ko-
ruznjaku. Cena 0,18 €/kg. 
Tel.: 041 606 650

Prodam dvobrazdni obračal-
ni plug, koruznjak za koruzo in 
cisterno za vino, 500 l. 
Tel.: 031 431 681 

Prodam uležan hlevski gnoj 
od ovc. Lahko tudi dostavim. 
Tel.: 041 878 085 

Prodam motokultivator Muta, 
10 KS, odlično ohranjen, letnik 
2000, cena 650 €. 
Tel.: 031 649 387

Prodam kosilnco SIP 135, 
pajek SIP 230, motorno žago 
Husqvarna 236, motor Acme, 
327 cm, za kosilnico ali moto-
kultivator. Tel.: 051 496 012

Prodam seno v kockah prve in 
druge košnje. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 360 712

Peleti s certifikatom EN plus 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Prodam drva, kalana, kratko 
žagana, z dostavo. Cena po do-
govoru. Tel.: 051 254 413

Prodam drva, mešana in bu-
kev, možna dostava, ter trak-
torski cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663

Prodam bukova drva, kalana, 
kratko žagana. 
Tel.: 031 415 574

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN ŽIVILA

Prodam grozdje žametne 
črnine, letošnjo koruzo v stro-
kih, krompir, jedilni beli in de-
zire, ter cisterno (600 l). 
Tel.: 031 767 394

Prodam vino modre frankinje 
in mešano belo vino, bizeljsko 
–sremiški okoliš. 
Tel.: 040 796 835

Prodam grozdje modre fran-
kinje in črnine do 800 kg, lo-
kacija Sromlje. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 743 363

Prodam mošt modri pinot, ža-
metna črnina ter grozdje ža-
metne črnine. Cena po dogo-
voru. Tel.: 040 781 444

Prodam grozdje žametne 
črnine (3 t), okolica Sromelj. 
Tel.: 041 991 555

Prodam grozdje žametne 
črnine in vino cviček. 
Tel.: 040 319 448

Prodam grozdje žametne 
črnine in vino cviček. 
Tel.: 031 312 627

Prodam mešano grozdje za 
cviček, cca. 500 kg. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 965 412

Prodam 1.500 l cvička, beli 
mešani mošt in trifazni cirku-
lar, 5,5 kW. Tel.: 041 503 740

Prodam novo stiskalnico za 
sadje z vretenom in sadni mlin. 
Tel.: 031 284 336

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

NOV ZBIRNI CENTER 
V SEVNICI

na Planinski cesti 49

SOBOTA: od 8. do 11. ure
OD PONEDELJKA DO PETKA: od 8. do 16. ure

ODKUPUJEMO:
- BARVNE KOVINE IN ŽELEZO 
 (peči, radiatorji, izrabljena kmet. in gradb. mehanizacija ...)

- PAPIR
- PALETE

d.
o.

o.

PLAČAMO - ODPELJEMO!

OBRTNA CONA BOŠTANJ

TEL.: 07 81 62  080
GSM.: 031 363 400 www.kamnosestvograma.si

NAGROBNI SPOMENIKI OKENSKE POLICE 
STOPNICE KUHINJSKI PULTI
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OKULISTIČNI 
PREGLEDI BREZ 
ČAKALNIH VRST

07 499 22 33www.optika-keber.si
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Prodam mošt modre franki-
nje, žametne črnine, otroško 
kolo na prestave Shimano in 
otavo. Možna menjava za drva. 
Tel.: 041 724 690 

Prodam hidravlično pre-
šo, 250 l, električni miln za 
grozdje in več raznih kadi in 
sodov. Tel.: 041 202 408

Prodam jabolka (bio) - bobo-
vec in mušanka ter cisterne za 
vino. Tel.: 031 213 825

Prodam beli in rdeči jedilni 
krompir za ozimnico. 
Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam 500 kg debelega je-
dilnega krompirja ali menjam 
za koruzo v klasju. 
Tel.: 041 523 708

ŽIVALI
Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Polajžer Marjan s.p., Vidovica 
2, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 673 009

Odkupujemo debele krave in 
telice za zakol. Plačilo takoj + 
davek. Trgovina z živimi žival-
mi, Tadej Drofenik, s.p., Nezbi-
še 13, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam bika simentalca, ro-
jen 10.5.2016, težak 230 kg, 
zelo lep. Tel.: 041 377 860 

Prodam odojke, težke 25-35 
kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 07 49 67 656

Prodam 2 telička simentalca, 
stara 4 mesece, in bikca limu-
zin, starega 3 mesece, ter mo-
torno žago Husqvarna. 
Tel.: 031 262 397 

Prodam dva prašiča, težka 
med 50 in 60 kg. Okolica Se-
novega. Tel.: 031 393 554 

Prodam prašiča, težka 30 kg 
in 70 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 304 168

Prodam prašiča (140 kg) in 
dva “krškopoljca” (50 kg). 
Tel.: 051 634 338

Prodam prašiča za zakol v de-
cembru. Teža cca. 160 kg. 
Tel.: 041 561 130

Prodam pujske za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 07 49 79 406, 040 
150 387

Prodam prašiče, težke 30-40 
kg in 130-150 kg (možen za-
kol) in 2 toni letošnjega ovsa. 
Tel.: 041 242 263

Nemški ovčarji, mladiči rodov-
niških staršev, razgliščeni, cep-
ljeni in čipirani s potnim lis-
tom, primerni za oddajo. 
Tel.: 041 795 776 

Prodam 2 breji telici simen-
talki ali brejo kravo simental-
ko. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 701 924

Prodam brejo kravo in še eno 
s teličko ter bika, starega 14 
mesecev. Vsi so pašni, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 742 730

Prodam pašno brejo kravo ali 
telico, ovna in prašiče, merjas-
ca ter brejo svinjo. Hranjeni z 
domačo hrano. 
Tel.: 031 664 286

Prodam sivega bikca, starega 
3 mesece. Tel.: 07 49 56 236 ali 
041 380 075

Prodam prašiče, težke od 35 
do 50 kg. Tel.: 041 396 126

Prodam odojke, težke cca. 30 
kg, za 2,50 €/kg, in bele gosi. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135 

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.

 

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

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 

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 vsebino naročenih in nenaročenih ob-
jav odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročni-
ki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne 
vračamo in ne honoriramo. Stališča, izra-
žena v kolumnah in drugih prispevkih zu-
nanjih 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: 27.400 izvodov

 

Naslednja številka (20/2016) bo izšla v 
četrtek, 13. oktobra 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 29. september 2016.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Prodam odojke in starejšo svi-
njo, težko okoli 300 kg (okoli-
ca Dobove). Tel.: 040 628 535

Prodam race indijske tekačice 
in plemenske kunce, pasme or-
jak. Tel.: 051 358 306

POHIŠTVO IN OPREMA
Prodam rabljene salonitke. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 583 618

Prodam peč na drva in ročno 
kosilnico za travo, 4 KM. 
Tel.: 07 49 66 535

Prodam peč na drva, 30 kW, 
gorilec in peč na kurilno olje, 
cisterno 2000 l z 200 l kuril-
nega olja in zamrzovalno skri-
njo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 842 097

Ugodno prodam dobro oh-
ranjeno tuš kabino z vsemi 
priključki (90 x 70 cm) in pre-
obleke za avtosedeže Zastava 
101 (nove). Tel: 051 314 907

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

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

Ugodno prodam jeklenke za 
avtogeno varjenje, 2 kisik, 1 
plin. Tel.: 041 842 926

Iščemo osebnega asistenta za 
pomoč, možnost zaposlitve. 
Tel.: 031 887 938 

Iščem dopoldansko varstvo 
za enoletnega otroka od kon-
ca oktobra naprej (Videm, Kr-
ško). Tel.: 031 625 196

Pomoč na domu starejšim ali 
invalidnim osebam ali varstvo 
otrok. Tel.: 051 306 554

Profesorica matematike in-
štruiram matematiko za 
osnovne in srednje šole, tudi 
za tekmovanja. Inštruiram 
tudi šah. Tel.: 07 49 69 696, 
Suzana Urbanč s.p., Črešnji-
ce 17, Cerklje

Prodam buče, velike in okra-
sne, raznih barv, ter vino cvi-
ček. Okolica Sevnice. 
Tel.: 070 710 370

Prodam rabljene, dobro ohra-
njene AŽ panje – 9 S in 10 S. 
Tel.: 041 858 736

STIKI
Ženitne ponudbe številnih 
osamljenih, raznovrstnih ljudi, 
različnih starosti, izobrazb, po 
vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si 

Iščem dekle ali mamico z otro-
kom, staro do 35 let, za pomoč 
na kmetiji. Kličite samo resne. 
Tel.: 031 438 039

49-letni samski išče vdovo 
ali mamico do 45 let, voznico. 
Bodi resna in poštena kot jaz. 
Tel.: 031 527 458

Fantje različnih starosti z 
vse države množično želijo 
spoznati zveste, prijazne ži-
vljenjske sopotnice. 
Tel.: 031 505 495, www.zau.si

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

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

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

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

vse ostale storitve...

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, 
da bo prodaja belih 

kilogramskih piščancev 
10. 10. 2016 pri Mirt Alojzu 

na Gmajni 28, Raka ter
11. 10. 2016 na Senovem.
Rjave jarkice lahko dobite 

vsak torek, enodnevne bele 
piščance pa ob četrtkih.

Za naročilo pokličite na tel. št. 
07 49 73 190 in 031 676 724

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, sporočamo vam, 

da bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev in 

rjavih jarkic tik pred 
nesnostjo  v petek, 30.9. 
Zadnja razprodaja belih 

kilogramskih piščancev pa 
bo 14.10. med 15. in 18. uro.

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite rjave in 

grahaste jarkice vsak 
delavnik med 18. in 20. uro.
Prodaja belih kilogramskih 

piščancev pa bo 
30. septembra.

Nudimo tudi prašiče za zakol 
ali nadaljnjo rejo.

Tel.: 041 716 154

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da bodo v prodaji 
težki beli piščanci

za zakol. Živi od 30. 9. dalje 
in očiščeni od 4. 10. dalje.

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

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

ORGANIZIRAMO TEČAJE

ŠENTJUR: 3. 10. 2016

  

031 643 338
www.avto-prah.si

CPP 

SEVNICA: 17. 10. 2016

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info



Posavski obzornik - leto XX, številka 20, četrtek, 29. 9. 201632 ZADNJA

Kdor pozna Žano Florjanič 
Baronik - in teh ni malo -, 
ve, da je predvsem vsestran-
ska in talentirana najstnica, ki 
jo lahko najdeš danes tu, jutri 
tam. Kot pravi, si sploh ne zna 
predstavljati, kako ji je uspelo 
osvojiti srebrno medaljo, gle-
de na to, da se je na olimpijado 
intenzivno začela pripravljati 
šele zadnji teden pred odho-
dom: »Zveza med mano in ge-
ografijo je bila najprej zelo di-
stančna. Knjige so bile na mizi, 
gledala sem jih in vedela, da jih 
moram prebrati, vendar sem si 
rekla, da jih bom raje nasled-
nji dan. V zadnjem tednu pred 
olimpijado pa sem res morala 
pljuniti v roke.« Po drugi stra-
ni pa njen velik uspeh sploh 
ni tako veliko presenečenje, 
saj je v dveh letih šolanja na 
brežiški gimnaziji osvojila šti-
ri zlata priznanja (dvakrat ge-
ografija, logika in angleščina) 
in še kopico srebrnih. Da bo 
tudi v gimnaziji še kako uspe-
šna, je nakazala že po koncu 
osnovne šole, ko je na tradi-
cionalnem sprejemu odličnja-
kov kot najuspešnejša med že 
tako uspešnimi iz rok breži-
škega župana prejela poseb-
no knjižno nagrado. Priznanj 

Hiperaktivna v pozitivnem pomenu besede
BREŽICE - »Zase lahko rečem, da sem hiperaktivna, sicer nisem najbolj organizirana, sem pa zagnana,« priznava 16-letna Žana Florjanič Baronik, ki je z nedavno 
osvojeno srebrno medaljo na geografski olimpijadi poskrbela za največji uspeh v zgodovini Gimnazije Brežice.

in verjetno tudi medalj za bre-
žiško gimnazijo bi bilo lahko z 
njene strani še več, vendar se 
je z letošnjim šolskim letom 
prepisala na mednarodni od-
delek Gimnazije Bežigrad, in 
sicer z namenom, da bo ime-
la po opravljeni mednarodni 
maturi lažjo pot do študija 
medicine v tujini, kar je nje-
na velika želja. Pravi, da je bolj 
naravosloven tip, ravno zato 
tako veliko zanimanje za me-
dicino. Na domači knjižni po-
lici se najdejo tudi knjige s fi-
lozofsko tematiko, nad katero 
prav tako kaže interes. »Verjet-
no bi bila kar zmeden osebek v 
šoli, če me ne bi babica in de-
dek že od malega učila pošte-
vanko, onadva imata levji de-
lež pri tem. Zaenkrat lahko še 
vsemu brez problemov sle-
dim, imam preveč energije,« z 
nasmeškom pove Žana, ki pri-
haja iz Šentlenarta.

PIŠE ŽE DRUGO IGRO

Poleg vseh uspehov v šoli je 
treba omeniti tudi ostale Ža-
nine dejavnosti in prostočasne 
aktivnosti. Vse od otroštva je 
rada hodila v gledališče, ki ga 
res obožuje. Je članica KD Dru-

gi oder iz Brežic. Letos se je iz 
gledališke igralke prvič prele-
vila v režiserko, saj je z gleda-
liško igro Dosmrtno življenje 
na junijski premieri v Domu 
kulture Brežice požela veli-
ko odobravanje, sledi še tudi 
nekaj ponovitev in gostovanj 
igralske ekipe, ki je sestavlje-
na iz dijakov brežiške gimna-
zije in nastopa pod mentor-
stvom Nine Iskra, v drugih 

slovenskih mestih. Žana nam 
je zaupala, da piše tudi že dru-
go igro, ki naj bi luč sveta ug-
ledala čez kakšno leto, razmi-
šlja pa, da bi jo uprizorili kar v 
Ljubljani. »Lahko odigram vsa-
ko vlogo, čeprav sem ugotovi-
la, da mi bolj leži, ko nisem na 
odru, prav tako bi se dalo naše 
igre še bistveno izboljšati, na 
nek način smo izgubili obču-
tek za dejansko umetnost v 

Žana�Florjanič�Baronik�s�srebrno�olimpijsko�medaljo

igrah,« razlaga o tem, zakaj se 
je odločila, da bo pisala gle-
dališke igre, in dodaja, da je 
njen največji vzornik Tomaž 
Pandur. Žana se tudi glasbe-
no udejstvuje, saj igra sakso-
fon, v prostem času tudi kita-
ro. Do sedaj je bila članica Big 
banda Krško, s selitvijo v Lju-
bljano pa si bo skušala poiskati 
kakšno novo zasedbo. Trenira-
la je tudi mešane borilne vešči-
ne in športno strelstvo, zadnje 
čase pa še največ hodi v fitnes.

MLADI SE NE MOREJO 
DOKAZATI

V zadnjem obdobju srebrna 
olimpijka poleg dramskih del 
piše tudi poezijo, ki se ji zdi 
»najbolj neposredna za spro-
ščanje vseh občutij, ki jih sicer 
ne moreš vedno popolnoma 
ubesediti«. Kljub številnim ob-
veznostim prosti čas, ki ga ima 
še vedno na pretek, izkoristi za 
fotografiranje, slikanje, risanje, 
vse tisto, kar jo sprošča. Zani-
mivo je njeno razmišljanje o 
današnjih mladih in iskanju za-
poslitve, saj se je ravno zaradi 
tega odločila, da gre študirat v 
tujino. »Današnji najstniki smo 
še vedno generacija, ki misli ali 
pa vsaj upa, da lahko spreme-
ni svet. Slovenija ima perspek-
tivne in vedoželjne mlade ter 
kar nekaj kvalitetnih profesor-

jev in učiteljev, kar lahko potr-
dim tudi za brežiško gimnazijo, 
vendar se mi zdi, da imamo v 
znanju še vedno veliko lukenj. 
Naše fakultete ne temeljijo to-
liko na praksi kot tiste v tujini. 
Tudi na splošno imamo Sloven-
ci ob vključevanju na trg dela 
še vedno eno in isto miselnost 
- 'zdaj imam diplomo in hočem 
dobro službo'. Tega pa v tujini 
ni. Imaš sicer diplomo, vendar 
boš najprej začel na primer s 
čiščenjem prostorov, šele nato 
se boš počasi vzpenjal in na-
predoval,« navaja primerjavo 
in dodaja, da se pri nas ne bi 
smeli osredotočati samo na to, 
da mlade zadržimo v Sloveniji, 
ampak bi morali vsem tistim, 
ki so perspektivni in bi radi šli 
v tujino, to omogočiti ter bi s 
pridobljenim znanjem zagoto-
vo kateri od njih prišel nazaj v 
Slovenijo. »Sama imam res sre-
čo, ker mi je marsikaj omogo-
čeno - družina me popolnoma 
podpira, varčujemo za študij v 
tujini, zato lahko malo več sa-
njarim o tujini,« pravi in za ko-
nec doda še svoj pogled na si-
tuacijo v Posavju: »Mislim, da v 
naši regiji znanje ne kroži do-
volj, saj se na nekaterih delov-
nih mestih določeni ljudje že 
leta in leta oprijemljejo svojih 
stolov in tako ni prave možnos-
ti za mlade, da bi se dokazali.« 
 Rok Retelj

www.PosavskiObzornik.si


