
Na poti k trajnostni 
mobilnosti

Celostno urejen promet ne pomeni le manjših 
zastojev in onesnaževanja ter nižjih stroškov 
za mobilnost, temveč tudi izboljšanje kakovosti 
bivanja v okolju in zdravja občanov. Občine naj bi 
do teh izhodišč prišle preko izdelanih celostnih 
prometnih strategij, s tem pa tudi do sredstev, ki 
jih pogojuje Evropa z izdelavo strategij. 
 Stran 3
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V Brežicah že šesti POK
BREŽICE - V soboto bodo na ploščadi pred športno dvorano v 
Brežicah odprli šesti Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem, ki 
ga organizira Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Bre-
žice. Na polno zasedenem sejemskem prostoru se bo v sobo-
to in nedeljo predstavilo skoraj sto podjetnikov od blizu in da-
leč. Široka paleta razstavljavcev, še bolj pestra in raznolika kot 
pretekla leta, je gotovo razlog, da ga obiščete. Tradicionalno 
bo sejem postregel z bogatim razvedrilnim programom, ki se 
bo odvijal skozi ves odpiralni čas sejma. Za obiskovalce bodo 
na voljo sejemska vinska klet in pivoteka ter sejemska kuh-
na, za najmlajše otroška igralnica z delavnicami in animacija-
mi, kuhali bodo županov golaž, na glavnem odru se bo vrstili 
razni nastopi, ne gre prezreti tudi »After POK zabave« za vse 
lokalne podjetnike in razstavljavce na sejmu. Organizator po-
udarja predvsem poslovno in družabno priložnost za vse po-
nudnike in kupce ter celovito predstavitev izdelkov in stori-
tev. Podrobnejši pogram sejma je na strani 23.  R. R

AKTUALNO

Antonija Zaniuk, predsednica OZRK Brežice, in Terezija 
Marija Žnideršič, voditeljica Župnijske Karitas Brežice:

Dali sva vse od sebe. Najin 
dobrodelni čut ni nikoli izginil.
 str. 4, 5

70 LET KNJIŽNICE BREŽICE  str. 6

TEMATSKE STRANI  str. 13–16

PODPIS POGODBE str. 11

RADIOAMATER JANKO KUSELJ str. 32

OBČINSKI SVET BREŽICE    str. 2

Povezujejo črke, ljudi, ustanove

Varnost na prvem mestu

Most in cesta v 760 dneh

Prvokategornik med telegrafisti

Lahko pride do tožbe zoper vlado

Zelena okna za 
zeleni turizem 

Ob svetovnem dnevu turizma so tudi v nekaterih 
posavskih krajih simbolično odprli t. i. zelena 
okna, s katerimi želijo organizatorji poudariti 
posebnosti v naravi in okolju ter jih pokazati 
čim večjemu številu ljudi, kar bi lahko vplivalo 
na večji razmah zelenega turizma in njegove 
dostopnosti za vse. 
 Stran 12

BREŽIŠKI OKTOBER NA VRHUNCU - Smo v mesecu, ko praznuje občina Brežice in se vsako leto zvrsti 
veliko število raznih prireditev, ki jih organizirajo društva in organizacije v občini. Ena od teh se je v 
sklopu projekta Občuti svobodo vode s startom 47. kajakaškega maratona Brežice-Zagreb pri ŠRC 
Grič na Velikih Malencah odvila 8. oktobra. Na sončno obarvan dan so prvič po letu 1991 ponovno 
obudili tradicijo čezmejnega maratona, ki ni povezal le športna društva in športnike vseh generacij 
Slovenije in Hrvaške, temveč so se spusta in krožne tekme v Zagrebu udeležili tudi tekmovalci iz Bosne 
in Hercegovine ter Madžarske. Na startu maratona jih je bilo 64 (na fotografiji priprave pred startom), 
skupno pa 135.  Foto: Rok Retelj

w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Odlična kosila 
za vse dni v tednu!
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povedali so - o neuspeli kandidaturi dr. Danila Türka

Jože Olovec, Leskovec: Ljudje vedno spra-
šujejo, zakaj. Ko jim poveš, pa se razburjajo. 
Tudi s to kandidaturo ni nič drugače in tre-
ba bo razumeti sporočilo. Prenehati moramo 
sovražiti tiste, ki govorijo resnico. Rezultat 
glasovanja je bil več kot predvidljiv in pri-
čakovan. Seveda tako mnenje v okolju, kjer 

ni priporočljivo imeti nasprotujočega mnenja, lahko kaj hitro 
označimo za sovražno ali zarotniško. Žal popravnega izpita ni.

Klaudija Redenšek, Boštanj: Po mojem 
mnenju bi bil bivši predsednik RS dr. Türk 
zelo primeren kandidat za generalnega sekre-
tarja OZN. Ima določeno karizmo in znanja, ki 
bi jih lahko uporabil tudi na čelu te organiza-
cije. Žal pa imam premalo informacij in kom-
petenc, da bi lahko izbiro o odločitvi drugega 

kandidata, v tem primeru Portugalca Guterresa, realno komen-
tirala. Vsekakor pohvala dr. Türku, da je poskusil s kandidaturo.

Stane Preskar, Globoko: Cenim ga kot mo-
jega profesorja mednarodnega prava. S svoji-
mi bogatimi izkušnjami in znanjem bi bil za-
gotovo primeren kandidat. Ampak kaj, ko se 
pri nas vedno najdejo tisti, ki so pripravlje-
ni za interese tujcev nasprotovati vsakomur, 
kovati teorije zarote in narediti vse, da neko-

mu izmed naših ljudi le ne bi uspelo. Dr. Türk je kolateralna 
škoda današnjih odnosov v svetovni politiki in gospodarstvu.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Potem ko je 22. septembra zavr-
nila predlagani dnevni red 11. redne seje občinskega sveta, 
je svetniška skupina v kostanjeviškem občinskem svetu za 
danes, 13. oktobra, sama sklicala 11. redno sejo.

Pri tem se sklicujejo na 16. člen statuta občine, ki določa, da lah-
ko člani občinskega sveta, ki so podali zahtevo za sklic redne seje 
in ta ni bila sklicana v roku sedmih dni po prijemu pisne zahte-
ve (na občino so jo naslovili 25. septembra), sejo skličejo sami. 
»Župan, podžupan in občinska uprava so dolžni zagotoviti pogo-
je za vodenje in izvedbo seje,« so še dodali ob vabilu, ki ga je pos-
lala Jožica Lešnjak. Na dnevnem redu je sicer le šest točk, med 
njimi poročilo župana o izvrševanju sklepov, predlog občinske-
ga proračuna za leto 2016 in potrditev dokumenta za sanacijo 
plazu v Črneči vasi.
Skupno kar 25 točk pa je bilo na dnevnem redu seje, ki jo je sep-
tembra sklical podžupan Aleš Kegljevič. Med njimi so bile tudi 
tri, na katerih naj bi ponovno glasovali o sklepih v zvezi s t. i. te-
lefonijo, ki so jih svetniki sprejeli na treh sejah (7. redni 22. 10. 
2015, 4. izredni 9. 6. 2016 in na 10. redni 14. 7. 2016), župan 
oz. podžupan pa sta jih zadržala, ni pa bilo predloga letošnjega 
proračuna, ki so ga svetniki na zadnji seji konec julija sicer zavr-
nili. Svetniška skupina z Andrejem Rajarjem na čelu je zahte-
vala obravnavo proračuna, a se je podžupan skliceval na navodi-
lo vodje Službe za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno 
upravo dr. Romana Lavtarja, da ga lahko predlaga le župan in bo 
na dnevnem redu ene naslednjih sej. Kot je še dodal, sprejem le-
tošnjega proračuna ni več tako zelo nujen, saj so večino rokov že 
zamudili in bo treba začeti že s pripravo proračunov za leti 2017 
in 2018. Po slabi uri prerekanja, kakršnega smo s kostanjeviških 
sej že vajeni, so dnevni red podprli le trije svetniki, pet pa jih je 
glasovalo proti, tako da se šteje, kot da seje ni bilo. Po izkušnjah 
sodeč pa je vprašljiva tudi izvedba današnje seje.
� P.�Pavlovič

Kostanjeviška farsa še kar traja

Pojasnilo
V prejšnji številki Posavskega obzornika sem v prispevku 
»Šefic še na sestanek s KS Dobova« na str. 2 glede na izjavo 
brežiškega župana Ivana Molana zapisal, da so gasilci na 
nivoju regije Posavje sprejeli sklep, da v novem begunskem 
valu ne želijo več sodelovati pri požarni varnosti sprejemnih 
centrov. Po pravem so se namreč gasilci samo v okviru GZ 
Brežice odločili, da v centrih ne bodo več izvajali požarne 
straže, seveda pa bodo ob morebitnem požaru intervenira-
li, kot so že do sedaj. Za nesporazum, ki je pri tem nastal, se 
opravičujem. Rok Retelj

DOBOVA - Svet KS Dobova se je 28. septembra sestal na 2. izre-
dni seji, na kateri so bili prisotni tudi predstavniki Ministrstva 
za notranje zadeve (MNZ) na čelu z državnim sekretarjem Bo-
štjanom Šeficem. Na njegovo pobudo je bil sklican sestanek v 
KS Dobova, saj je slednja poslala dopis na MNZ, v katerem na-
sprotuje vzpostavitvi namestitvenega centra za begunce v Do-
bovi, hkrati pa zahteva nujnost rešitve rekonstrukcijskih del na 
uničenih cestah v času lanske migrantske krize, plačilo odško-
dnin, zamenjavo oken in izvedbo hidrantnega omrežja - vsega, 
kar je bilo uničeno. Po razpravi na izredni seji je svet KS Dobo-
va sprejel pet sklepov in jih naslovil na državnega sekretarja oz. 
MNZ. Med drugim krajani Dobove zahtevajo, da se po njihovo ne-
legalno postavljeni zbirni oz. namestitveni center v Dobovi od-
makne v roku šestih mesecev in se ga postavi, če bo to potreb-
no, na legalnem zemljišču. Dobovčani predlagajo prostor zraven 
Policijske postaje Brežice. V prehodnem obdobju šestih mesecev, 
ko je potrebno zbirni center zapreti, se lahko vanj, če bo to nuj-
no, za 72 ur, kolikor traja postopek, nameščajo le begunci, ki so 
mejo nelegalno prestopili na območju občine Brežice, je še eden 
od njihovih sklepov. Prav tako ne dovolijo kakršnih koli obnovit-
venih posegov na zbirnem centru v Dobovi, državo oz. za to za-
dolžena ministrstva pa pozivajo, da nemudoma poskrbijo za sa-
nacijo v begunski krizi poškodovanih cest, plačilo odškodnin ter 
očistijo okolico šotorišč v zbirnem centru.  R. R.

Dobovčani za odstranitev centra

Kaj�bo�s�sprejemnim�centrom�v�Dobovi,�ki�že�od�marca�letos�
sameva?

Stane Tomše (SMC) je na-
mreč želel umik treh točk, ki 
se navezujejo na sofinancira-
nje programa športa, z razlago, 
da bi bilo treba nov pravilnik, 
ki naj bi ga sprejeli, najprej še 
natančneje preučiti, saj je do-
bil tudi nekaj pripomb s stra-
ni športnih društev. Hkrati je 
izrazil bojazen, da bi s spre-
jetjem pravilnika lahko nas-
tal problem s financiranjem 
društev in klubov, saj so roki 
za prijavo na razpise zelo po-
zni in postopki dolgotrajni. Z 
umikom točk sicer ni uspel, se 
je pa v nadaljevanju seje, ko 
so svetniki prišli do prve od 
teh točk, razvila živahna raz-
prava. Po besedah vodje od-
delka za družbene dejavno-
sti, gospodarstvo, kmetijstvo 
in razvoj Patricie Čular je se-
danji pravilnik, ki je v veljavi 
od leta 2008, v postopkovnem 
delu preveč ohlapen, vsebin-
ski del pa je pretirano normi-
ran, to jim je posledično ote-
ževalo izvedbo postopkov. 
Na temo novega pravilnika je 
bila aprila letos organizirana 
tudi okrogla miza, na kateri so 
udeleženci večinoma podpr-
li spremembo pravilnika. Nov 
pravilnik med drugim tudi do-
loča, da ima župan končno be-
sedo tako pri pripravi letne-
ga programa športa kot tudi 
določitvi članov strokovnega 
sveta za šport in razporeditvi 
sredstev za športna društva. 
Ravno to je najbolj zbodlo ne-
katere svetnike. Peter Dir-
nbek (IDS) je izrazil prepri-
čanje, da predlagan pravilnik 
krši enega od členov Zakona o 
športu, ki govori, da o letnem 
programu športa odloča lokal-
na skupnost, zato je za Dirnbe-
ka povsem logično, da je s tem 

Župan Molan: Če bodo poplave,
lahko pride do tožbe zoper vlado
BREŽICE – Medtem ko so prireditve v brežiškem oktobru v polnem teku, so se 10. oktobra sestali tudi brež-
iški občinski svetniki, ki pa 14. redne seje niso uspeli izpeljati do konca. Zataknilo se je že pri točki o dolo-
čitvi dnevnega reda, kar je dalo slutiti, da bomo priča še eni v nizu maratonskih sej.

mišljen občinski svet in ne žu-
pan. Igor Zorčič (SMC) pa je 
še bolj prilil olja na ogenj, ko 
je dejal, da bo z novim pravil-
nikom celoten brežiški šport 
podrejen županu Ivanu Mo-
lanu. Slednji je vsem svetni-
kom svetoval: »Če želite imeti 
operativne programe in razpi-
se kmalu narejene, je ta pravil-
nik najboljši.« Kar predlagajo 
nekateri, zanj pomeni »politič-
no delitev sredstev svojim pri-
jateljskim društvom pred no-
vim letom«. Izid glasovanja o 
tej točki je bil na koncu 12 gla-
sov za in 13 proti, kar pome-
ni, da pravilnik ni bil potrjen.

SREDSTEV ZA HE MOKRICE 
(ŠE) NI

Župan je na dnevni red, po-
tem ko je občina izvedela, da 
predloga sprememb državne-
ga proračuna 2017 in proraču-
na 2018 ne vsebujeta postav-
ke o financiranju izgradnje še 
zadnje v verigi HE na spodnji 
Savi, HE Mokrice, kar pomeni, 
da ni predvideno financiranje 
za celovito protipoplavno zaš-
čito Krške vasi in Velikih Ma-
lenc ter tudi Mihalovca, Loč in 
Rigonc, naknadno uvrstil toč-
ko o zagotavljanju sredstev v 
državnem proračunu za izgra-
dnjo HE Mokrice in ureditev 
poplavne varnosti objektov in 
naselij. Občinski svet občine 
Brežice s sprejetim sklepom 
poziva vlado, pristojno mini-
strstvo ter parlamentarni od-
bor za infrastrukturo, okolje in 
prostor, da nujno uvrstijo po-
stavko v proračun za naslednji 
dve leti. Kot je poudaril župan 
Molan, bo občina izigrana, če 
HE Mokrice ne bo dobila upo-
rabnega dovoljenja do konca 

leta 2020, naselja pa ustrezne 
protipoplavne zaščite, o čemer 
državo zavezujejo tudi sprejeti 
pravni akti. Direktor Infre mag. 
Vojko Sotošek je dejal, da še 
ne ve, kdaj bodo začeli gradi-
ti HE Mokrice, predsednik Od-
bora za HE na spodnji Savi 
Niko Galeša pa je napovedal, 
da bodo na naslednji seji od-
bora morali zelo ostro nastopi-
ti proti predstavnikom držav-
nih institucij. Zorčiča, ki je tudi 
predsedujoči parlamentarne-
mu odboru za infrastruktu-
ro, čudi, da postavka ni uvr-
ščena v proračun, na to temo 
pa je tudi že sklical sejo odbo-
ra. Mag. Andrej Vizjak (SDS) 
je dal jasno vedeti: »Vlada naj 
spoštuje sprejete zakone in 
podpisane pogodbe in pika!«, 
župan Molan pa je omenil, da 
bodo morali počasi že začeti 
razmišljati o pravnih osnovah 
za tožbo zoper vlado, če bodo 
občani ob morebitnih popla-
vah spet imeli vodo v hišah.

PO NOVEM 16 KULTURNIH 
SPOMENIKOV

Občinski svet je sprejel tudi 
odlok o razglasitvi kulturnih 
spomenikov lokalnega pome-
na na območju Brežic. Ta po 
novem vsebuje 16 enot kul-
turne dediščine, ki imajo sta-
tus kulturnega spomeni-

ka (prej 30), pri čemer jih na 
novo razglaša osem. Status so 
med drugim izgubili drevored 
pri gradu, glasbena šola, graj-
ski hlevi, parka pri gradu in ob-
činski stavbi ter stara lekarna. 
Sprejetih je bilo tudi deset od 
11 amandmajev k odloku, ki 
jih je predložil svetnik Vizjak. 
V vodo je padel samo aman-
dma, s katerim bi kulturni spo-
menik Brežice - sodišče prei-
menovali v Nemški dom.

Svetniki so soglasno potrdili 
vse letošnje občinske nagra-
jence. Oktobrsko nagrado 
prejmeta predsednica OZRK 
Brežice Antonija Zaniuk in 
voditeljica Župnijske Karitas 
Brežice Terezija Marija (Zin-
ka) Žnideršič, s katerima smo 
v tej številki časopisa opravi-
li tudi pogovor. Priznanja so si 
zaslužila tri gasilska društva, 
ki so v tem letu obeležila okro-
gel jubilej, in sicer PGD Buko-
šek, PGD Sromlje in PGD Ob-
režje, na pobudo KVIAZ-a pa 
bodo 27. oktobra na svečani 
seji podelili tudi tri plakete, 
njihovi dobitniki pa so Kme-
tijska trgovina Cerjak iz Buko-
ška, Društvo kmetic Brežice in 
Tehnični sistemi proizvodnja, 
inženiring, trgovina, d.o.o. z Bi-
zeljskega.

 Rok Retelj

LJUBLJANA, POSAVJE - V ponedeljek so v Kristalni palači v Ljublja-
ni razglasili naj kopališča v sklopu akcije »Naj kopališče 2016«. 
Terme Paradiso so že drugo leto zapored postale najboljše med 
malimi slovenskimi termalnimi kopališči. »Upamo si trditi, da 
smo po čistosti vode, urejenosti kopališča in prijaznosti zaposle-
nih res korak pred ostalimi, a zagotavljamo in obljubljamo, da ne 
bomo spali na lovorikah,« so ob tem sporočili iz Dobove. Terme 
Čatež so osvojile dva naziva: v kategoriji velikih termalnih kopa-
lišč je prvo mesto pripadlo Termalni rivieri Term Čatež, v kate-
goriji pokritih kopališč pa je drugo mesto zasedel bazenski kom-
pleks Aquapark Žusterna. »Vsako priznanje je pohvala našemu 
delu. Potrjuje našo pot razvoja kot enega najpomembnejših turi-
stičnih središč v Sloveniji,« pa so priznanji komentirali na Čate-
žu ob Savi.  P.�P./Vir:�Terme�Paradiso,�Terme�Čatež

Posavske terme med najboljšimi

KRŠKO - Regionalna razvojna agencija Posavje je 7. oktobra ob-
javila javni razpis za štipendije za študij v tujini z javno veljav-
nostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vi-
zualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva 
kulturne dediščine v šolskem letu 2016/2017. Štipendija se po-
deljuje tudi za absolventski staž, vendar najdlje za eno leto. Rok 
za oddajo vloge je 7. 11. 2016, razpis pa je dostopen na spletnih 
straneh občin financerk in na spletni strani Regionalne razvojne 
agencije Posavje. 
 Vir: RRA Posavje

Štipendije za študij v tujini
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Medtem ko je izdelovalec CPS 
v občinah Brežice in Sevnica 
krška družba Savaprojekt s po-
dizvajalci, jo za občino Krško 
izdelujejo v družbi APPI Lju-
bljana, strategije v vseh ob-
činah pa morajo biti izdelane 
najkasneje v obdobju enega 
leta. Sprejete CPS bodo v pri-
hodnje podlaga za pridobiva-
nje evropskih sredstev, ki bodo 
namenjena izključno ukrepom 
na področju trajnostne mo-
bilnosti, ki bodo prispevali k 
dvigu kakovosti bivanja pre-
bivalstva z znižanjem emisij 
toplogrednih plinov, onesna-
ženosti zraka, porabi energije, 
med drugim spodbudili več-
jo uporabo javnega potniške-
ga prometa in večjo prometno 
varnost, urejenost mestnih 
središč, z ureditvijo pohodnih 
površin in stez za kolesarje 
pa omogočili občanom, da se 
v mestih in primestnih krajih 
poslužujejo koles kot prevo-
znega sredstva ne le v prostem 
času, temveč tudi do delovnih 
mest. Ker gre pri izdelavi CPS 
za aktivno vključevanje prebi-
valstva, so vse občine na svojih 
spletnih straneh objavile anke-
to o prometni ureditvi, pri če-
mer so zabeležile dober odziv 
občanov in organizirale javne 
razprave.

BREŽICE: PREMALO 
PARKIRIŠČ IN 
KOLESARSKIH STEZ

Na brežiški javni razpravi je 
bilo izpostavljeno, da se ob-
čani v primerjavi s sosednji-
mi občinami v večjem številu 

Celostna prometna strategija - 
nov pristop v urejanju prometa
POSAVJE – V septembru so se v občinah Brežice, Krško in Sevnica zvrstile javne razprave ob pripravi Celostne 
prometne strategije (CPS). Gre za občinske strateške dokumente za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja 
prometa na območju občin, v okviru katerih se na prvo mesto postavlja pešce, kolesarje in javni prevoz.

poslužujejo prevoza z osebnim 
vozilom, terenski ogledi pa so 
pokazali, da je v mestu Brežice 
še vedno nekaj predelov brez 
pločnika, da je na splošno raz-
meroma slabo vzdrževana in-
frastruktura, pri čemer pa so 
zgledno urejena krožišča, si-
cer pa je na več mestih pro-
metna signalizacija neustre-
zna, premalo je tudi parkirišč. 
Samo mesto je dobro za peša-
čenje, pri čemer je spodbud-
no, da je pred izobraževalni-
mi ustanovami opaziti veliko 
število koles, čeprav v mes-
tu in okolici še ni prave mre-
že kolesarskih stez, prav tako 
so na več mestih neprimerno 
visoki robniki, kar predstavlja 
težavo tudi gibalno oviranim 
osebam. Ob tem je bilo tudi iz-
postavljeno, da so slabo ure-
jena in dostopna tudi avtobu-
sna postajališča. V razpravi in 
predstavitvi so sodelovali vod-
ja projekta izdelave CPS Teja 
Leben z Občine Brežice, Aleš 
Ulčnik in Špela Žagar, dijaka 
4. letnika ETrŠ - programa lo-
gistični tehnik, Nuša Vanič in 
Dušan Blatnik iz Savaprojek-
ta, Lea Ružič iz podjetja PNZ 
d.o.o., Jože Baškovič in Mi-
ran Sečki (Integral Brežice), 
Ernest Sečen, Anton Gajšek, 
Milena Zaniuk, Dušan Sečen 
ter Nadja Ivšić. 

SEVNICA: LOKALNI PREVOZ 
NE DELUJE

Na javni razpravi v Sevnici 
je bilo ob predstavitvi anali-
ze stanja, ki je bila opravljena 
z raziskavami na terenu, iz-

postavljenih več problemov - 
nanašali so se na področje pe-
šačenja, kolesarstva in javnega 
potniškega prometa. Med dru-
gim je bila izpostavljena neu-
rejena povezava Sevnica - Bo-
štanj - Obrtna cona za pešce, 
pomanjkanje parkirnih mest 
v blokovskih naseljih, potre-
ba po izgradnji pločnika od 
srednje šole do zapornic čez 
progo v središču mesta, slabe 
kolesarske poti, ki so na pol 
zgrajene, nepovezane; v jav-
nem potniškem prometu ni 
povezav med avtobusi in vlaki, 
ni medkrajevnih povezav, lo-
kalni prevoz ne deluje, čeprav 
je na določenih postajališčih 
objavljen vozni red, pri čemer 
je Miran Sečki menil, da bi 
se uporaba javnega prometa 
spodbudila tudi na način, da bi 
zaposleni dobili namesto povr-
njenih potnih stroškov vozov-
nico za vlak ali avtobus … Na 
javni razpravi, ki je bila sicer 
slabo obiskana, so v razpravi 
poleg predstavnikov izdeloval-
ca CPS in Občine sodelovali še 
Sašo Jejčič, Janez Virtič, Moj-
ca Pernovšek, Ulrih Rupret 
in Miran Sečki.

KRŠKO: POGREŠAJO 
PODHODE

Javne razprave v Krškem se je 
udeležilo večje število zainte-
resirane javnosti, ki pa je, kot 
je bilo razvidno, prejela manj 
informacij od pričakovanih, saj 

so pripravljavci šele v začetni 
fazi izdelave CPS, pri čemer je 
prišlo do izraza tudi to, da stro-
kovnjaki podjetja APPI še ne 
poznajo terena, okolja in nje-
govih problemov, zaradi česar 
so se osredotočili na osnovne 
cilje strategije in izsledke do 
tedaj izpolnjenih anket obča-
nov. Ti so opozorili na uredi-
tev infrastrukture ter pove-
zavo z večnamenskimi potmi 
na obeh bregovih Save, izgra-
dnjo podhodov pod železniško 
progo v Stari vasi in krški že-
lezniški postaji, pa tudi pri ŠC 
Krško–Sevnica ter nakupoval-
nih središčih v južnem prede-
lu mesta. Izpostavljena je bila 
tudi potreba po izposojevalnici 
koles, vzpostavitvi kolesarskih 
stez ob brežini Save, umiritev 
hitrosti v okolici šol in vrtcev, 
na relaciji od NC Spar na Seno-
vem do konca naselja Senovo, 
na Vidmu od mosta do Petro-
la v Stari vasi, na posameznih 
ulicah v Leskovcu pri Krškem, 
ureditev križišč Cesta 4. julija 
- Cankarjeva ulica ter Zdolska 
cesta - Sremiška ulica na Vid-
mu ipd. Člani delovne skupi-
ne s strani občine, ki sodelu-
je z izdelovalcem CPS, so mag. 
Romana Pečnik, Martin Cer-
jak, Davorin Naglič, Stanisla-
va Vodeb, Lidija Petrišič, Jo-
žica Gabrič, Irena Mesinger, 
Natalija Arh, Duško Jevtič in 
Vlasta Curhalek.

 Bojana Mavsar

V�ospredju�prometnih�strategij�so�pešci,�kolesarji�in�javni�pre-
voz�oz.�trajnostno�načrtovanje�prometa.

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Obiščite nas, presenečeni boste nad našo ponudbo!

LONČNE KRIZANTEME
IN REZANO CVETJE

AKCIJA!!!  

Nagrobni pesek 
in vaze Nagrobni aranžmaji 

in sveče

LJUBLJANA - Vlada RS je na zadnji septembrski seji sprejela Stra-
tegijo razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 
2020, ki je prvi dolgoročni pogled na razvoj lokalne samoupra-
ve v Sloveniji. Temeljni cilj strategije je krepitev lokalne samo-
uprave in dvig kakovosti življenja na lokalni ravni, so zapisali v 
vladnem sporočilu za javnost, poudarja pa krepitev vpliva obča-
nov v svojem okolju in njihovo sodelovanje pri sprejemanju od-
ločitev organov lokalne samouprave. 
Besedilo strategije je nastajalo skoraj dve leti, k javni razpravi 
so bile povabljene občine, njihova združenja, ministrstva, poli-
tične stranke, zbornice, nevladne organizacije, poslanci državne-
ga zbora, državni svetniki, pa tudi fakultete in inštituti ter preko 
državnega portala e-demokracija druga zainteresirana javnost. 
Strategija je po letu 2001 ponovni vladni srednjeročni pogled na 
razvoj lokalne samouprave v Sloveniji in daje usmeritev za nad-
gradnjo obstoječega sistema lokalne samouprave na način, da bo 
zagotavljal optimalno razmerje med demokratičnostjo in učin-
kovitostjo delovanja slovenskih občin.  P. P., vir: MJU

Strategija lokalne samouprave

SEVNICA - V spodnjem delu sevniškega zdravstvenega doma po-
teka gradnja novih prostorov nujne medicinske pomoči. V novih 
in sodobno urejenih prostorih bosta dve ordinaciji, izolirnica, tri-
ažni prostor, soba za nujne posege in prostor za reševalce. Pro-
stori NMP bodo imeli lasten vhod, ki bo prilagojen tudi za inva-
lidne osebe. Sodobno opremljena nujna medicinska pomoč je v 
bodoče načrtovana tudi kot ena od 18 satelitskih urgentnih cen-
trov po celotni državi, ki bodo povezani z urgentnimi centri. In-
vesticijo v višini okrog 250 tisoč evrov v celoti financira Zdrav-
stveni dom Sevnica. 
Velika pridobitev Zdravstvenega doma Sevnica je s septembrom 
tudi pričetek delovanja zasebne koncesionarske dejavnosti or-
todontije pod vodstvom Damijana Blatnika, dr. dentalne me-
dicine, specialista zobne in čeljustne ortodontije.  S. R. 

Gradijo sodobno NMP

V�izgradnji�so�novi�prostori�NMP�sevniškega�zdravstvenega�
doma,�ki�bo�tudi�eden�izmed�satelitskih�urgentnih�centrov.

BREŽICE - 4. oktobra so v avli športne dvorane Brežice prip-
ravili prireditev, na kateri je predstavnik Olimpijskega ko-
miteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) Zavodu 
za šport Brežice izročil licenčne listine, s katerimi so sedaj 
vsi športni objekti pod upravljanjem zavoda licencirani.

Kot je izpostavila direktorica zavoda Simona Zupančič, je zavod 
pridobil licence za Regijski panožni športni center Posavje, in si-
cer za šest športnih panog: atletika, gimnastika, kegljanje, roko-
met, športno plezanje in športno strelstvo, na treh objektih: špor-
tna dvorana Brežice, balon in atletski stadion, ter Medobčinski 
panožni športni center Brežice za nogomet na nogometnem sta-
dionu v Brežicah. Po pobudi s strani Strelskega kluba Brežice so 
v zavodu preučili razpisne pogoje, k sodelovanju povabili njiho-
ve uporabnike in začeli z izdelavo projektne naloge. Zupančičeva 
je naštela vse partnerje pri tem: Atletski klub Brežice, Telovadno 
društvo Sokol, Kegljaški klub Brežice, Posavski alpinistični klub, 
Rokometni klub Brežice, Ženski rokometni klub Brežice in Strel-
ski klub Brežice. Podelili so tudi licenco za Medobčinski nogome-
tni center Brežice (nogometni stadion), pri razpisu pa je sodelo-
val Nogometni klub Brežice 1919. »Športno infrastrukturo smo 
videli kot del mednarodne mreže, kjer lahko nudimo odlične po-
goje za priprave športnikov. Postali smo tudi član mreže ponu-
dnikov, ki jih povezuje OKS-ZŠZ, tako v domačem kot mednaro-
dnem okolju. S tem smo naredili tudi prve in pomembne korake 
v smeri razvoja športnega turizma,« je pojasnila Zupančičeva in 
dodala, da bo vzpostavljena mreža športnih centrov omogočala 
učinkovitejši način javnega financiranja gradnje, vzdrževanja in 
obratovanja športne infrastrukture, namenjene vrhunskemu in 
kakovostnemu športu.

Zbrane na prire-
ditvi so nagovori-
li tudi župan Ivan 
Molan, poslanec v 
DZ Igor Zorčič in 
predstavnik OKS–
ZŠZ Gorazd Cvel-
bar. Molan je pou-
daril, da je največji 
uspeh predvsem to, 
da je danes v vseh 
športnih objektih 
zelo težko najti še 
kak prosti termin za 

vadbo, kar kaže na polno zasedenost objektov, podelitev licenc 
pa je označil kot »piko na i dolgoletni strategiji in finančnim vla-
ganjem v šport«. Za Zorčiča je podelitev licenc priznanje vsem 
športnim delavcem, ki vztrajno pišejo brežiško športno zgodbo 
in jo bodo še naprej, Cvelbar je dejal, da je licenciranje športnih 
objektov projekt OKS, namenjen podpori športnikom, vsem pro-
stovoljcem, ki delujejo v športnih društvih, da dobijo še boljše po-
goje za delovanje in vzgajanje mladine v športnem duhu ter da bi 
bile medalje, osvojene na velikih tekmovanjih, odraz ne le visoke 
strokovnosti, temveč tudi športne kulture ljudi.
Zavod za šport Brežice letos obeležuje 20. obletnico ustanovitve. 
Ob tej priložnosti so zavrteli tudi kratek promocijski film, ki na 
zelo zanimiv in izviren način prikaže, s katerimi športnimi objek-
ti upravlja zavod. Film je režiral Gregor Smukovič, v igralskih 
vlogah pa so se predstavili Gregor Pintarič, Estera Gramc Žič-
kar (vsi trije so sodelavci Zavoda za šport) ter predstavniki špor-
tnih klubov in društev, ki športne objekte v občini izkoriščajo za 
svojo vadbo. Pred glavnim vhodom v športno dvorano sta župan 
in direktorica zavoda ob nastopu mažoretk iz Dobove odkrila li-
cenčno tablo, zatem pa so se navzoči sprehodili še po prostorih 
dvorane, pri čemer so lahko na delu videli brežiške telovadce, 
rokometaše, strelce in kegljače. Za glasbeno popestritev prire-
ditve so poskrbeli kitaristka Katja Dornik ter pevka Sara Kro-
šelj ob kitarski spremljavi Bogomirja Bogoviča, povezovala pa 
je Gramc Žičkarjeva. Rok Retelj

Brežice postajajo športni center

Gorazd�Cvelbar�je�Simoni�Zupančič�izro-
čil�licenčne�listine.
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MED ILEGALCI NAJVEČ SIRCEV - Samo v treh dneh so obmej-
ni policisti odkrili prek 30 tujcev, ki so se skušali z različnimi 
načini izogniti mejni kontroli. 5. 10. so med kontrolo vlaka v 
Dobovi, ki je pripeljal iz Srbije in bil namenjen v Italijo, v pod-
vozju odkrili kar 23 tujcev, od tega devet Sircev, šest Alžircev, 
po tri Pakistance in Maročane ter državljana Iraka in Zahod-
ne Sahare. Dan kasneje so na Obrežju med zloženim tovorom 
na tovornjaku srbskih registrskih tablic, ki je bilo prav tako 
namenjeno v Italijo, odkrili tri državljane Pakistana, 8. 10. pa 
so policisti izsledili šest tujcev, in sicer na Obrežju dva Srba, 
ki sta bila skrita v prtljažniku osebnega vozila hrvaških regi-
strskih tablic, pri Jesenicah na Dolenjskem pa štiri državljane 
Irana, ki so ilegalno prestopili državno mejo. Prav tako v bli-
žini navedenega kraja so 1. 10. prijeli dva državljana Afganis-
tana in Pakistanca. Vsi tuji državljani so bili po končanih po-
stopkih predani hrvaškim varnostnim organom.   

TATVINE NAKITA, TV, CEVI, POLJŠČIN - Na Florjanski ulici 
v Sevnici je neznanec v prvem tednu oktobra vlomil v stano-
vanjsko hišo, iz katere pa ni ničesar odnesel, a je samo z vlo-
mom povzročil za okoli 500 € škode. V Gazicah je v drugem 
tednu meseca nepridiprav vlomil v počitniško hišo in lastni-
ke prikrajšal za zvok in sliko, saj je odnesel televizijski spre-
jemnik in glasbeni predvajalnik. Škoda je ocenjena na 500 
€. V noči na 5. 10. so v Krškem neznanci vlomili v skladišče 
prodajalne in odtujili okoli 450 m inštalacijskih cevi, s čimer 
so podjetje oškodovali za 1.200 €. V začetku meseca naj bi 
se pripetil še en vlom s tatvino iz hiše v Sevnici, iz katere naj 
bi izginil zlat nakit in denar, a dogodek policisti še preiskuje-
jo. So pa ti med opravljanjem nalog v okolici Sevnice zasačili 
tri tatove med krajo poljščin. Slednje so vrnili lastniku, osu-
mljence iz okolice Krškega, stare 29 in 30 let, pa so ovadili na 
pristojno tožilstvo.

NESREČI MOTORISTOV - 30. 9. se je v Dečnem selu pripe-
tila prometna nesreča, v kateri je 52-letna voznica osebnega 
vozila v križišču izsilila prednost 40-letnemu motoristu. Dan 
kasneje, 1. 10., je v Brestanici 59-letni motorist med vožnjo 
v skupini motoristov po klancu navzdol zaradi neprilagojene 
vožnje padel v ostrem ovinku. V obeh nesrečah sta motorista 
utrpela hude poškodbe.
 Zbrala:�B.�M.

Martina Cizel, Veliki Obrež: Banke do danes še 
nisem zamenjala in mislim, da bo tako tudi os-
talo. Vseskozi povsem zaupam in sem zelo za-
dovoljna z dobovsko poslovalnico NLB, saj so 
do sedaj še vsakič ustregli vsem mojim željam. 
Sicer je izbira bank v moji okolici precej pestra, 
vedno bolj so popularne hranilnice, vendar za-

radi zadovoljstva s trenutno banko nimam želje po menjavi.

Ana Mahne, Krško: Banke še nisem zamenjala, 
ker sem z njo zadovoljna, saj se mi zdijo ustrež-
ljivi. Če kaj potrebujem, mi svetujejo in poma-
gajo pri kakšni odločitvi, zato nisem in tudi ne 
razmišljam o zamenjavi. V Krškem je res dos-
ti bank in kdor ima željo, lahko izbere glede na 
svoje potrebe. Sama poznam kar nekaj ljudi, ki 

so banko zamenjali, saj so dobili drugje boljše pogoje za posojilo.

Darja Hrastelj, Drnovo: V resnici o tem še ni-
sem niti razmišljala niti raziskovala, kakšna je 
ponudba, pa tudi nimam namena, saj imam za-
radi menjav lastništva bank do teh stvari čeda-
lje večji odpor. Mogoče bi bilo prav, da bi malo 
preverila, kje in kaj se splača. Iz tega, kar zasle-
dim v medijih in oglasih, je očitno ponudbe do-

volj in se morajo banke kar boriti za svoje stranke. 

Danica Kežman, Sevnica: Hranilno knjižico in 
hranilnik sem dobila nekje pri šestih letih, va-
luta je bila takrat dinar in je tudi nekaj veljal. 
Po tem času se je marsikaj spremenilo, vendar 
sem vsa leta ostala zvesta eni banki. Trenutno 
še ne razmišljam, da bi jo zamenjala, saj če malo 
pobrskaš po internetnih straneh, hitro ugotoviš, 

da imajo vse banke približno podobne ponudbe.

Ponudba bančnih storitev je tudi v našem okolju čedalje 
bolj pestra, oktober pa je med drugim tudi mesec varče-
vanja, zato nas je pri naših sogovornikih zanimalo, ali so 
že kdaj zamenjali banko oz. ali so vsaj razmišljali o tem 
ter kakšna se jim zdi izbira na bančnem trgu.

anketa

Ste že kdaj zamenjali banko?

Kakšne so naloge, cilji, pri-
zadevanja Rdečega križa in 
Karitas?
Zaniuk: Rdeči križ deluje po 
sedmih načelih – humanost, 
nepristranskost, nevtralnost, 
neodvisnost, prostovoljnost, 
enotnost, univerzalnost. Eno 
najpomembnejših je nepri-
stranskost, kar pomeni, da po-
magamo vsem, ki so pomoči 
potrebni, ne glede na veroizpo-
ved, raso in drugo pripadnost. 
RK je bil najprej ustanovljen 
za pomoč ljudem na bojiščih. 
Na območju občine Brežice 
so prve krajevne organizacije 
RK pričele z delovanjem takoj 
po drugi svetovni vojni. Danes 
imamo 17 KO RK, v katerih je 
198 prostovoljcev za delo na 
terenu. 

Žnideršič: Tudi Karitas ima 
določena etična načela, po ka-
terih deluje. Prvo je, da poma-
gamo vsem pomoči potrebnim, 
brez omejitev. Pomagamo s po-
močjo hrane, obleke in plačila 
položnic. Prioritetno pomaga-
mo tistim, ki jih tarejo bole-
zen, brezposelnost, trenutne 
stiske, materam samohranil-
kam, družinam z več otroki – 
pomagamo družini z osmimi 
otroki, če izpostavim samo en 
primer. Župnijska Karitas Bre-
žice, v kateri deluje 16 rednih 
prostovoljcev, občasno pa se 
pridružijo še štirje, letos obe-
ležuje 25. obletnico delovanja.

Kakšno je bilo povezovanje, 
sodelovanje obeh organiza-
cij (tudi z ostalimi nevlad-
nimi organizacijami, centri 
za socialno delo, policijo) v 
»normalni« situaciji pred 
lansko begunsko krizo in 
nato v času le-te?
Zaniuk: Lahko rečem, da smo 
v času krize veliko bolj sodelo-
vali s Karitas, pa tudi pred njo 
je bilo sodelovanje zgledno, saj 
smo komu, ki je bil zelo potre-
ben pomoči, rekli, naj gre še 
naprej na Karitas, ali pa obra-
tno. V času krize smo se s so-
delavci Karitas še bolj spoznali, 
saj smo tako rekoč vsakodnev-
no delali skupaj, se usklajeva-
li, z gospo Zinko sva iskali tudi 
prostovoljce, vsaka na svo-
jem področju. OZRK je deloval 
ob podpori in v sodelovanju z 
RKS, še posebej v drugem valu 
pa tudi ob pomoči  prostovolj-
cev iz drugih OZRK.

Žnideršič: Včasih se je bilo tre-
ba usklajevati kar sproti, tudi 
ponoči, ko smo morali prev-
zeti hrano ali ko je zmanjka-
lo oblačil. Prva skupina pre-
bežnikov, ki smo ji pomagali 
septembra na policijski posta-
ji, je pomenila velik napor za 
nas, saj smo se vsi še zelo lovi-
li, oktobra pa je bilo že nekoliko 
lažje, saj smo se nekako uspe-
li privaditi in marsikaj naučiti. 
Z ostalimi organizacijami, kot 

sta ADRA in Slovenska filantro-
pija, smo tudi zelo dobro sode-
lovali, vsak teden smo se dobi-
vali na sestankih in usklajevali 
vse potrebno.

Kakšna je vaša osebna izku-
šnja nudenja pomoči begun-
cem? Ste kdaj pomislili, da ne 
boste več zmogli zaradi take-
ga navala ljudi, pa tudi dolo-
čene nestrpnosti in izgredov, 
ali je na koncu prevladal vaš 
dobrodelen čut?
Žnideršič: Sodelavci Karitas 
smo že kak teden pred pri-

hodom prvih beguncev šli do 
župana, da bi se pozanimali, 
kako bo sploh potekal njihov 
sprejem. Nihče ni ničesar ve-
del, tako da smo brez konkret-
nih odgovorov tudi odšli. Čez 
en teden pa me je gospa Moč-
nik iz URZSR klicala ob pol šti-
rih zjutraj in omenila, da ima-
jo 16 otrok ter nekaj odraslih 
moških in žensk, vsi so premo-
čeni, treba je nujno priskrbeti 
hrano in obleko. Tako sem zbu-
dila dve sodelavki, s katerima 
sem odšla v naše skladišče, kjer 
smo naložile vse potrebno in se 
odpeljale na policijsko postajo 
ter jih oskrbele približno prvih 
60. Čez dve uri se jih je nabralo 
že čez 200. Tisti teden smo bili 

po cele dneve na postaji in os-
krbovali begunce. Bilo je zelo 
težko dobiti prostovoljce, še 
posebej zato, ker so vse naše 
prostovoljke starejše od 60 let, 
tako da so bile v centru največ 
osem ur na dan, saj drugače 
ne bi zdržale. K sreči smo nato 
dobili tudi nekaj mladih moči s 
strani Škofijske Karitas Celje in 
je potem to steklo, tudi kasneje, 
ko smo bili na dobovski postaji 
in v sprejemnem centru. Lahko 
rečem, da je bilo za nas prena-
porno, vmes so bili še sestan-
ki, kak dan sem bila tudi po tri-

najstkrat v centru, obenem pa 
sem morala Župnijsko Karitas 
normalno voditi naprej, imeti 
uradne ure itd. Zase lahko re-
čem, da sem omagovala. Vse-
kakor pa lahko rečem, da sva z 
gospo Zaniuk dali vse od sebe, 
najin dobrodelni čut v nobe-
nem trenutku ni izginil.

Zaniuk: Moje poslanstvo je 
tako, da ni reči, ki bi bila po-
membnejša od pomoči sočlo-
veku. 17. septembra lani sem 
bila v vinogradu, ko me je pok-
licala generalna sekretarka 
RKS Renata Brunskole in mi 
naročila, naj nemudoma poiš-
čem nekaj prostovoljcev, s ka-
terimi moramo takoj v Dobovo 

na železniško postajo, kajti ob 
19. uri pride prvi vlak z begun-
ci. To je bil moj prvi stik z nji-
mi, saj nismo prej ničesar vede-
li. Klic je prišel tako iznenada, 
da sem v hipu šla do sosede, ki 
je tudi prostovoljka RK, s ka-
tero sva se odpeljali v Dobo-
vo. Tam se nama je kmalu pri-
družila tudi sekretarka OZRK 
Brežice z nekaj svojimi prosto-
voljci, kasneje še generalna se-
kretarka RKS. Ko je prišel vlak, 
smo najprej begunce oskrbeli z 
vodo. Na začetku je niso hote-
li sprejeti, otroci so jokali … vsi 
so hoteli samo naprej. Zaradi 
tega so bili prav arogantni, po 
spletu je tudi krožil posnetek, 
kako je nekdo za mano vrgel 
cel paket vode. S težkimi na-
pori smo jih le uspeli prepriča-
ti, da vzamejo vodo. Od tistega 
večera dalje sem bila en teden 
noč in dan na razpolago. Vodo 
in hrano smo morali razvažati 
kar na štiri lokacije, kjer so se 
zadrževali begunci. Še največji 
kaos je bil na Obrežju, begunci 
so razmetavali z vsem, kar smo 
jim ponujali. Ljudje so zato za-
čeli dvomiti v to, da so pomoči 
potrebni, obsojali so tudi nas, 
ki smo jim pomagali. Dejansko 
pa so bili ti ljudje potrebni po-
moči, to smo lahko ugotovi-
li predvsem potem v drugem 
valu, ko smo se uspeli organi-
zirati. Prostovoljce je bilo tež-
ko dobiti, predvsem za noč-
ni čas. Ogromne napore smo 
morali vložiti v to, da so ljud-
je sploh prišli pomagat, vendar 
smo zelo hvaležni vsem tistim, 
ki so se odzvali.

Ob lanski pomoči beguncem 
je bilo nekaj opozoril, da se 
ob tem zanemarja domače 
ljudi, ki so potrebni pomoči. 
Je do tega res prihajalo?
Žnideršič: Absolutno ne. Delo 
v naših organizacijah je pote-
kalo dalje, kot da beguncev 
sploh ni. Vsi tisti, ki prihajajo k 
nam po pomoč, so bili še nap-
rej obravnavani in oskrbovani 
z vsemi dobrinami. Naša orga-
nizacija je imela dežurne ure 
kot ponavadi, prostori so bili 
še naprej odprti.

Zaniuk: Taki očitki so prišli s 
strani tistih posameznikov, ki 
so proti beguncem in so spra-
ševali, zakaj jih sprejemamo, 
ter delali slabo propagando za 
RK, Karitas in ostale organiza-
cije. Moram poudariti še to, da 
sredstva in ostala pomoč, na-
menjena našim občanom, niso 
bila rabljena za begunce.

Katere so danes glavne teža-
ve starejših? So vezane zgolj 
na finančno-materialne te-
žave ali tudi na osamljenost, 
socialno izključenost, funk-
cionalno nepismenost? Ka-
tere možnosti so starejšim 
na voljo, da čim dlje ostane-
jo aktivni v družbi?

BREŽICE – Tokratni pogovor smo opravili z letošnjima dobitnicama Oktobrske nagrade Občine Brežice, ob-
čankama, za kateri velja, da sta v svojem življenju lastne interese dali na stran in se osredotočili na pomoč 
sočloveku v stiski. To sta predsednica Območnega združenja Rdečega križa (OZRK) Brežice Antonija Za-
niuk in voditeljica brežiške Župnijske Karitas Terezija Marija (Zinka) Žnideršič.

Antonija Zaniuk, predsednica OZRK Brežice, in Terezija Marija (Zinka) Žnideršič, voditeljica Župnijske Karitas Brežice:

Dali sva vse od sebe. Najin dobrodelni čut ni nikoli izginil.

Antonija�Zaniuk, za prijatelje in znance Fanika, je bila rojena 
leta 1950 na Žejnem, danes pa živi na Dvorcah. Po izobrazbi je 
diplomirana predmetna učiteljica slovenskega in angleškega je-
zika s književnostjo. Učila je na OŠ v Pišecah, Globokem, Dobo-
vi in Brežicah. Kot predsednica SVIZ na OŠ Pišece in Brežice, pri 
čemer je bila izvoljena tudi za članico Glavnega odbora SVIZ v 
Ljubljani, se je zavzemala tudi za pravice zaposlenih sodelav-
cev. Kot tajnica KS Čatež ob Savi je bila aktivna 14 let, za svo-
je delo je leta 1995 prejela priznanje KS Čatež ob Savi. 16 let je 
bila blagajničarka Posavskega in obsoteljskega društva za boj 
proti raku, v okviru katerega je prejela zlato plaketo Zveze slo-
venskih društev za boj proti raku. Od leta 1990 je predsednica 
KO RK Čatež ob Savi, osem let pozneje je bila izvoljena tudi za 
predsednico OZRK Brežice , letos so jo potrdili še za en mandat. 
Poveljnik CZ RS ji je letos kot priznanje za požrtvovalno in us-
pešno delo v času begunske krize podelil bronasti znak CZ. De-
javna je tudi v kulturi, saj od leta 2004 vodi Ljudske pevke Žejno.
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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

Zaniuk: Ne moremo se izogni-
ti dejstvu, da smo narod sta-
rejših. Lahko rečem, da je za-
nje pri nas lepo poskrbljeno, 
saj imamo veliko organizacij, 
ki se posvečajo starejšim – RK,  
društva upokojencev, domo-
vi za ostarele -, pa tudi obči-
na jim s svojimi programi, kot 
je na primer brezplačno raču-
nalniško opismenjevanje, nudi 
pomoč. Če starejšemu zdravje 
dopušča, se lahko brez proble-
mov vključi v razne aktivnosti. 
So pa tudi taki, ki so osamlje-
ni, samotarji po značaju, ki jih 
naši prostovoljci redno obi-
skujejo, se z njimi pogovorijo 
in jim tako malce krajšajo čas. 
Enkrat letno RK organizira tudi 
srečanje starejših krajanov po 
celi občini, ki se ga udeležujejo 
v velikem številu.

Žnideršič: Na Karitas se obra-
čajo ljudje, ki so že vse druge 
institucije dali čez, pa še ved-
no nimajo za preživetje. Sreču-
jemo se z vsemi vrstami težav. 
Nekateri mogoče potrebuje-
jo samo pogovor, ker so pre-
več osamljeni. Opravljamo 
tudi obiske na domu. Tistega, 
ki pri nas prvič zaprosi za po-
moč, najprej obiščemo doma, 
da imamo že takoj na začetku 
več stika z njim, ker ko pride 
prvič k nam, mu je strašansko 
nerodno in mu je težko sploh 
povedati, zakaj je prišel na Ka-
ritas. Ljudi tudi usmerjamo k 
udeležbi na tečajih, delavni-
cah itd. in jih skušamo vključi-
ti v dobrodelnost. Eni se odzo-
vejo, drugi ne. 

Koliko je sicer danes revšči-
ne v družbi, jo uspete zaznati 
ali je dostikrat skrita, ker se 
ljudje ne želijo izpostavlja-
ti, se bojijo stigmatizacije? V 
katerih okoljih in družbenih 
skupinah je revščine največ?
Zaniuk: Revščina je širok po-
jem, vsak jo gleda po svoje. Ver-
jamem pa, da je težko prositi, in 
ko človek naredi tak korak, je 
res hudo. Najdejo se takšni, ki 
ostanejo brez službe, družine z 
več otroki, enostarševske dru-
žine … Revščina je večja v mes-
tu, kjer ljudje nimajo vrta in ker 
je hrana draga, na vasi pa se da 
kaj pridelati in je potem lažje. 
So ljudje, ki se v vsaki stvari ne 
znajdejo najbolje in zato skuša-
jo poiskati pomoč.

Žnideršič: Opažam, da je ved-
no večja potreba po hrani, na 
drugem mestu pa so obleke, 
posebej otroške. Položnice še 
nekako plačajo, vendar jim po-
tem nič ne ostane, da bi dali kaj 
v lonec. Še posebej je to značil-
no za družine z veliko otroki. 
Že kar dolgo nazaj smo ime-
li primer, ko je prišla gospa, 
doma iz hribovskega prede-
la, prosit za televizijo. Opravili 
smo obisk na njenem domu, in 
ko smo prišli tja, smo bili zgro-
ženi - sploh ni imela strehe nad 
glavo, nad posteljo je imela de-
žnik. Praktično ni prišla po te-
levizijo, ampak enostavno ni 
vedela, kako bi opisala svojo 
stisko.

Obe organizaciji skozi leto 
organizirata določene hu-
manitarne akcije, brežiška 
Karitas tudi dobrodelni 
koncert. Kakšen je odziv lju-
di? So pripravljeni pomaga-
ti na tak način, je dovolj za-
upanja v organizaciji?
Žnideršič: Odziv ljudi je velik. 
Že sedaj sprašujejo, kdaj bomo 
imeli koncert, da bodo spet 
lahko darovali. Prvi koncerti 
so bili tako polni, da so ljudje 
celo odhajali domov, danes si-
cer tega ni več, kljub temu pa 
je dvorana polna in se ljudje s 
prostovoljnimi prispevki zelo 
dobro odzivajo. Mislim, da 
smo Slovenci še vedno prip-
ravljeni pomagati, ne samo v 
dobrinah, ampak tudi v de-
narju.

Zaniuk: Prostovoljke po KO 
ob pobiranju članarine, ki zna-
ša pet evrov, dobijo tudi pro-
stovoljne prispevke, saj ljud-
je darujejo več, tako da imajo 
KO ta sredstva za svoje delo-
vanje. Pri nas je zbiranje oble-
ke nekoliko oteženo, ker OZRK 
nima svojega skladišča. Tudi 
ko dobimo hrano, jo skladišči-
mo in razdeljujemo v najetih 
prostorih. Največkrat pa ob-
lačila, ki jih občani odstopijo, 
kar sama razvozim po krajev-
nih organizacijah, kjer poznajo 
stanje in razdelijo med pomoči 
potrebne.

Humanitarnim organizaci-
jam se včasih očita, da ne 
preverjajo dovolj »upraviče-
nosti« do pomoči tistih, ki jo 

prejemajo. Imate za to sploh 
kakšne mehanizme ali daste 
pomoč v dobri veri, da gre v 
prave roke?
Žnideršič: Vedno preverimo 
dohodke pri prosilcih za po-
moč, da slučajno ne pride do 
velikega izkoriščanja, celotno 
stanje preverimo tudi, ko smo 
na terenu. Tako imamo cenzus 
na otroka in na odraslo osebo. 
Glede na to, da smo večinoma 
odvisni samo od prispevkov 
na vsakoletnem dobrodelnem 
koncertu, smo odgovorni do 
vsakega darovalca, da gre nje-
gov dar res za tisti namen, za 
katerega daruje. 

Zaniuk: Pri nas lahko dobiva-
jo pomoč samo tisti z odločbo 
Centra za socialno delo, izjeme 

so izredne situacije. Podarimo 
tudi bon za nakup v trgovini, 
kjer si lahko kupijo vse razen 
alkoholne pijače in cigaret. Po-
moč dodeljujemo tudi glede na 
zaupanje oziroma poznavanje 
razmer na terenu. Nekaterim 
damo tudi enkratno pomoč, 
da premostijo trenutne teža-
ve, pomagamo pa tudi ob ele-
mentarnih nesrečah.

Kako je z vključevanjem no-
vih članov, aktivistov, pred-
vsem mladih?
Zaniuk: Pri izbiri prostovolj-
cev moraš imeti srečno roko, 
sami od sebe se ne bodo priš-
li ponujat. Imam to srečo, da 
sem 36 let poučevala in delala 
z mladimi na več šolah po ob-
čini, živela tudi v KS Jesenice 

na Dolenjskem, sem domačin-
ka na Čatežu, tako da poznam 
veliko ljudi, zato izkoristim to 
priložnost in jih sama pobaram 
ter povabim med prostovoljce. 
Vedno mi sicer ne uspe, ampak 
nikoli ne bom vrgla puške v ko-
ruzo, saj je največje veselje za-
dovoljstvo ljudi, ki so dobili po-
moč in so ti hvaležni za to.

Žnideršič: Pri nas pogrešamo 
mlade prostovoljce. Pri večjih 
akcijah, kot je koncert, jih ne-
kako še uspemo spraviti sku-
paj, redno pa žal ne prihajajo. 
Dobrodelnost človek čuti ali pa 
ne, in če doma v družini tega 
čuta ni, se mlad človek ne bo 
sam od sebe odločil za vstop v 
dobrodelno organizacijo. Zato 
skušamo mlade o pomenu do-
brodelnosti podučiti že v času 
birmanskih skupin. Izpostavim 
lahko primer mlade občanke z 
Mosteca, ki nas je sama pokli-
cala in ponudila pomoč, ter je 
še danes naša sodelavka.

Ali vaši organizaciji lokal-
na skupnost dovolj pomaga 
in omogoča pogoje za delo-
vanje?
Zaniuk: Podpira nas, vendar 
ne tako, kot bi mi radi. Plaču-
jemo namreč najemnino za 
naše prostore ali ko najamemo 
učilnico za tečaje prve pomo-
či. Problem je v sredstvih, saj 
nam jih tako država kot lokal-
na skupnost čedalje bolj niža-
ta, tudi donacij je vedno manj, 
saj gospodarske družbe pro-
padajo in v občini ni več takih, 
ki bi pomagale. Naše delova-
nje je namreč odvisno pred-
vsem od donacij. Upam, da bo 
občina imela posluh in bo naš-
la primerne prostore, v katerih 
bomo imeli skladišče.

Žnideršič: Obe se tudi strinja-
va, da najinih organizacij, ko 
gre za razdeljevanje sredstev, 
ne bi smeli metati v isti koš kot 
ostala društva, saj je pri nas ve-
liko večji poudarek na prosto-
voljstvu kot pri ostalih, zato bi 
bilo treba to nekako ločiti.

Kaj vam pomeni Oktobrska 
nagrada Občine Brežice?
Žnideršič: Zelo sem počašče-
na, da sem bila predlagana za 
to priznanje. To je dokaz, da 
je moje delo opaženo. Prejet 
znesek bo šel naprej na Kari-
tas. Vse, kar ustvarjam, je pro-
stovoljno, brezplačno, sem tudi 
ustanoviteljica brežiške Kari-
tas, ki jo vodim že 25 let, zato 
je zame ta nagrada resnično 
priznanje mojemu dosedanje-
mu delu.

Zaniuk: Ko me je predlagatelj 
- stranka DeSUS - poklical, sem 
bila prijetno presenečena. Hva-
ležna sem vsem, ki so me pod-
prli in opazili moje delo. Mis-
lim, da je pika na i delo v RK, 
čeprav na dobrodelnem po-
dročju delam celo življenje. To 
ni samo moja, ampak nagra-
da vseh prostovoljcev, ki se v 
okviru RK razdajajo za pomoč 
sočloveku.
 Rok Retelj

Antonija Zaniuk, predsednica OZRK Brežice, in Terezija Marija (Zinka) Žnideršič, voditeljica Župnijske Karitas Brežice:

Dali sva vse od sebe. Najin dobrodelni čut ni nikoli izginil.

Terezija�Marija�Žnideršič, ki jo vsi kličejo Zinka, je bila roje-
na leta 1947 v Brežicah, kjer tudi živi. Končala je srednjo me-
dicinsko šolo, bila 13 let medicinska sestra (babica) v Nemčiji, 
pet let brežiška taksistka, oskrbovala je bolnega očeta in mater, 
pred 25 leti je ustanovila Župnijsko Karitas Brežice, ki jo vodi 
še danes. Ima tri sinove in šest vnukov. Poleg karitativnega dela 
se ukvarja tudi z ilustracijo slikanic in knjig, varuje vnuke, rada 
obdeluje vinograd in vrt, je tudi članica literarne sekcije Beseda 
KD Franc Bogovič Dobova, pri čemer se enkrat mesečno udele-
žuje literarnih večerov v malem avditoriju Posavskega muzeja 
Brežice. Pred dvema letoma je prejela Plaketo Občine Brežice, 
letos pa še bronasti znak CZ RS za vse zasluge v času begunske 
krize. Njen življenjski moto je: ’Stori to, kar je potrebno, potem 
tisto, kar je mogoče, nazadnje si presenečen, ko vidiš, da delaš 
celo nemogoče’.

KRŠKO - Geslo letošnjega tedna otroka, ki je potekal od 3. do 
9. oktobra, je bilo »Svet, v katerem želim živeti«. Zveza prija-
teljev mladine Krško je za uvod pripravila tradicionalno sre-
čanje predstavnikov otroških parlamentov in njihovih men-
torjev, v nadaljevanju tedna pa pester program.

»Živimo v svetu, kjer žičnate ograje zarežejo v ljudi, ki hočejo po-
begniti iz nečloveških razmer. Vrnejo jih v strah, lakoto, brezup 
in v smrt. V svet, kjer ob mejah taborijo otroci kot vi, ne da bi 
vedeli, ali bodo še kdaj videli prijatelje ali celo svojo družino, se 
brezskrbno igrali in spali v pravih posteljah. In ne vedo, zakaj je 
tako. Zakaj jim je to storila vojna odraslih. Vedo samo za strah in 
sovraštvo svojih staršev. … Vidiš, svetova sta dva. Ti moraš izbra-
ti, v katerem od obeh boš živel. In živel boš v tistem, ki ga boš 
ustvaril. Toda ne moreš ga ustvariti sam. Nikoli sam. Vedno sku-
paj. Samo skupaj. Skupaj.« je del poslanice ob letošnjem tednu 
otroka, ki jo je napisala Desa Muck, predstavnikom šol iz krške 
in kostanjeviške občine ter njihovim mentorjem pa jo je prebral 
strokovni sodelavec ZPM Krško Uroš Brezovšek. 

Mladi so nato v skupinah razmišljali o svoji prihodnosti ter na 
koncu predstavili rezultate. Izpostavili so pomen vztrajnosti, 
sprejemanja odgovornosti ter poznavanja tako svojih pravic kot 
dolžnosti. Povedali so, da si želijo več sreče, čisto okolje, mir na 
svetu, izobrazbo, službo, zdravje, družino, prijatelje, stanovanje, 
denar ipd., na drugi strani pa si ne želijo nevarnih bolezni, vojn, 
naravnih katastrof, lakote, nepravične delitve bogastva in slabih 
medsebojnih odnosov. Glede vrednot so menili, da so jih nekoč 
predstavljali zlasti družina, poroka, zdravje, hrana, znanje, mir 
in solidarnost, danes pa izpostavljamo pomen denarja, varčno-
sti, delavnosti, produktivnosti, pa tudi miru, pravičnosti in ena-
kopravnosti. Poudarili so še pomen odgovornosti do okolja tako 
vsakega posameznika kot države ter ekologije v smislu ekološke 
pridelave in uporabe naravne zaščite pri njej. Srečanje je bilo si-
cer, kot je povedal predsednik ZPM Krško Vinko Hostar, zače-
tek aktivnosti v okviru 27. otroškega parlamenta na temo »Ot-
roci in načrtovanje prihodnosti«. 

V naslednjih dneh pa so po krajevnih središčih občin Krško in 
Kostanjevica na Krki potekala delavnice, ustvarjalnice, športne 
igre in zabavne prireditve za otroke in njihove starše.
� P.�Pavlovič

Teden otroka 2016: 
V katerem svetu želiš živeti?

 Torek, 25. oktober, dan suverenosti

Viteška dvorana, 18.00 
 PROSLAVA OB DNEVU SUVERENOSTI

Prostor pred Viteško dvorano, 19.00                                                                          
Odprtje Posavske muzejske vitrine: 
POSAVJE V LETU 1991 – MOJA, TVOJA, NJENA 
IN NJEGOVA ZGODBA JE NAŠA ZGODBA
Avtorica razstave: Andreja Matijevc 

    Prijazno vabljeni!       

OKTOBER V 
POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE



Posavski obzornik - leto XX, številka 21, četrtek, 13. 10. 20166 UTRIP REGIJE

Jesensko dogajanje v parlamentu bodo 
nedvomno zaznamovale interpelacije. 
Z izjemo tiste zoper ministra za infra-
strukturo, ki je že mimo in ki jo je spisal 
najprej bivši poslanec SDS, nato pa so 
jo nekoliko predelali in podpisali v pos-
lanski skupini Združene levice, so se pod 
ostale interpelacije – zoper ministrico 
za zdravje, zoper ministrico za izobra-

ževanje, znanost in šport ter zoper celotno vlado – podpisali 
kdo drug kot poslanci SDS. Ministrica za zdravje ter ministri-
ca za izobraževanje, znanost in šport bosta letos v mesecu ali 
dveh s strani opozicije interpelirani kar dvakrat, najprej posa-
mično in nato še v okviru dela celotne vlade. Zakon ali ustava 
sicer ne omejujeta števila vloženih interpelacij, vendar prav po-
gostost vlaganja interpelacij in celo tekmovanje med opozicij-
skimi strankami, katera bo prva vložila interpelacijo, kažejo na 
to, da se ta institut pri nas uporablja zgolj za politično diskre-
ditacijo ter za preusmerjanje in nabiranje medijske pozornosti. 

Vsak minister naj po koncu svojega mandata "položi račun", 
predstavi rezultate svojega dela in pojasni, katere od obljub 
v svojem mandatu ni uspel uresničiti. Če minister ne dela dob-
ro in v skladu z začrtano politiko, zanj odgovarja predsednik 
vlade, ki lahko tudi predlaga njegovo razrešitev. Ko se nezau-
pnica oz. interpelacija predlaga zoper ministra že sredi man-
data in ko ga interpelira skupina poslancev, ki ga sploh ni ni-
koli podpirala, niti pri imenovanju ali ob sestavi vlade, je hitro 
jasno, da smo na političnem bojnem polju. Če bi želeli, da je in-
terpelacija bolj verodostojna, bi morala biti bolj obrazložena 
in opremljena z jasnimi očitki, ki temeljijo na dejstvih iz časa 
mandata ministra, ne pa zgolj na starih dejstvih, ki so posledi-
ca slabe politike v preteklih letih, za katero so odgovorni tudi 
podpisniki interpelacije. 

Ko je ministrstvo za infrastrukturo pridobilo gradbeno dovolje-
nje za izgradnjo 2. tira in se je bližal začetek gradnje izvlečnega 
tira (ki je začetni del 2. tira), se je nemudoma vložila interpe-
lacija zoper ministra za infrastrukturo. Ko je vlada napoveda-
la skrajšanje čakalnih dob do konca leta in namenila za to do-
datna sredstva ter ko so se predstavili novi zakoni na področju 
zdravstvene in lekarniške dejavnosti, se je nemudoma vložila 
interpelacija zoper ministrico za zdravje. Zoper ministrico za 
izobraževanje znanost in šport pa je interpelacija vložena zato, 
ker Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja ni uskladila z odločbo ustavnega sodišča, ki se nanaša na 
financiranje javno veljavnih programov osnovnošolskega izo-
braževanja. Odločbe ustavnega sodišča je brez dvoma treba 
spoštovati in pričakujem, da bo pristojno ministrstvo čim prej 
pripravilo zakon, ki jo bo uveljavil. Vendar pa tudi vprašanje 
financiranja osnovnošolskega izobraževanja ni preprosto, saj 
se odločba Ustavnega sodišča dotika financiranja zasebnih šol 
in zahteva, da se tem šolam s strani države oz. lokalne skup-
nosti za izvajanje javno veljavnega programa sredstva zago-
tavljajo enako kot javnim šolam in ne zgolj 85 %, kot je veljalo 
doslej. Menim, da so zasebne šole lahko pomembna pridobitev 
in tudi dopolnitev javne mreže šol, vendar pa njihovo financi-
ranje iz državnih ali občinskih sredstev ne more biti izenačeno 
financiranju javnih šol. O tem bo več debate tudi v okviru pre-
dloga, da se v smeri zmanjšanega državnega oz. lokalnega fi-
nanciranja zasebnih šol spremeni Ustava RS.

Naslednji teden bomo na seji Državnega zbora ponovno obrav-
navali zakone, pri katerih je bil izglasovan veto. Dva se nanaša-
ta na mopede in kolesa oz. uporabo čelad in ju bomo v Stranki 
modernega centra ponovno podprli s ciljem povečanja varnosti 
udeležencev v prometu. Tretji pa se nanaša na obdavčitev do-
hodkov pravnih oseb. Tudi ta zakon bomo v SMC ponovno pod-
prli, ker je del davčne reforme, s katerimi smo davčno razbre-
menili tudi tiste z nižjimi dohodki, še posebej tiste, ki bi morali 
uživati bonitete lani spremenjenega Zakona o minimalni pla-
či (izvzem dodatkov iz minimalne plače), pa zaradi neugodne 
obdavčitve tega niso bili deležni.

Interpelacije

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

Avtorica razstav je dr. Ivanka 
Počkar, ki je med drugim iz-
postavila, da so sejem roko-
delskih znanj v PMB zasnova-
li pred šestimi leti z namenom, 
da vsako leto prikažejo, spod-
bujajo in delijo rokodelska 
znanja ter nanje opozarjajo. Na 
letošnjem sejmu z 22 razstav-
ljavci in ponudniki rokodelske-
ga blaga je znanja in veščine z 
obiskovalci delilo devet prika-
zovalcev rokodelstva: kosta-
njeviški izdelovalec čolnov, 
brežiške vezilje in kvačkarice, 
leskovške izdelovalke papir-
natih rož, sevniški izdelovalec 
lesenih grabelj, podboški obli-
kovalec kovine s tolčenjem in 
napovedovalec prihodnosti 
z vlivanjem svinca, brežiške 
oblikovalke pletenice in teste-
nih okraskov za ženitovanj-
sko pletenico v obliki srca, za-
loški lončar iz slovite družine 
Kržan, jereslavski izdelovalec 
pletenih ograd za prašiče in 
sevniški čevljar, v gibljivi sliki 
na razstavi Posavska muzej-
ska vitrina pa še podgoriški 
sodar Imperl. Na sejmu je na-
stopil 166 let star Pihalni orke-
ster Kapele, ki je bil leta 2013 

Rokodelcev je čedalje manj
BREŽICE - Uvod v letošnji Brežiški oktober je pripadel Posavskemu muzeju Brežice, ki je na prvi oktobrski 
dan priredil osrednji dogodek ob letu posavske nesnovne dediščine 2016 in 6. sejem rokodelskih znanj. 
Odprli so tudi razstavo Posavska muzejska vitrina: Lončarstvo na Krškem polju, Sodarstvo v Posavju.

vpisan v Register nesnovne 
dediščine, stojnico so imeli 
tudi člani Brodarsko-turistič-
nega društva Mostec, katere-
ga vpis v register se je zgodil 
3. avgusta letos, in izdeloval-
ke bizeljskega ajdovega kola-
ča, v mednarodnem letu zrna-
tih stročnic pa je potekala tudi 
delavnica s stročnicami. Poč-
karjeva je še povedala, da so že 
lani v PMB načrtovali leto žive 
posavske dediščine 2016, in si-
cer s ciljem, da bi v posavskem 
prostoru odkrili, dokumenti-
rali, promovirali in spodbudili 
čim več znanj, veščin in praks. 

Izraz živa se je po zakonodaji 
januarja letos spremenil v ne-
snovna. »Iz roda v rod izum-
re marsikatera nesnovna de-
diščina. Dve prastari, znanje 
lončarjenja in sodarstva, raz-
stavljamo v dveh Posavskih 
muzejskih vitrinah,« je še po-
vedala Počkarjeva in se med 
drugim zahvalila celotni mu-
zejski ekipi na čelu z direkto-
rico Alenko Černelič Krošelj.

Na otvoritvi sejma in razstave 
je bil tudi prof. dr. Janez Bo-
gataj, priznan slovenski etno-
log. Poudaril je, da pogostok-

rat zmotno mislimo, da so 
slovenski muzeji samo skla-
dišča rokodelskih predmetov. 
Dejansko so to zbirke bogatih 
znanj oz. vedenj o vsem tistem, 
kar so nam zapustili naši pred-
niki, to pa nas mora navdiho-
vati pri iskanju novih ustvar-
jalnih rešitev. Omenil je še, da 
je že kar nekaj mesecev v prip-
ravi osnutek zaščitnega zako-
na za rokodelce, kajti pokazal 
se je mačehovski odnos druž-
be do teh dejavnosti, kar je pri-
vedlo do tega, da je število regi-
striranih rokodelcev v zadnjih 
petih letih padlo iz 500 na sla-
bih 100. Posavskemu muzeju je 
svetoval, naj s tako dejavnostjo, 
kot je sejem, vsekakor vztraja 
še naprej. Živahno dogajanje 
na grajskem dvorišču je z nekaj 
odigranimi melodijami dopol-
nil tudi Pihalni orkester Kapele 
pod vodstvom dirigenta Seba-
stjana Borovšaka, vmes pa je 
v malem avditoriju Nadja Va-
lentinčič Furlan iz Slovenske-
ga etnografskega muzeja spre-
govorila o dokumentiranju in 
predstavljanju nesnovne kul-
turne dediščine s filmom.
 Rok Retelj

Alojz�Kržan�je�na�sejmu�prikazoval�lončarska�znanja.

Povezujejo črke, ljudi, ustanove

Na spletni strani AJPES so že objavljeni poenoteni obrazci za 
predložitev podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza 
poslovnega izida za gospodarske družbe, zadruge, samostojne 
podjetnike, društva in nepridobitne organizacije – pravne ose-
be zasebnega prava za leto 2016, ki jih bodo morali zavezanci 
predložiti za namene državne statistike in javne objave do kon-
ca marca 2017, so sporočili iz krške enote AJPES. V bilančnih 
shemah so posebnosti le pri kapitalu in čistem poslovnem izidu. 
 P. P. 

Računovodski izkazi za leto 2016 
na poenotenih obrazcih AJPES

»Ustvarjamo. Rastemo. Se po-
vezujemo, širimo in bogatimo, 
so besede, ki ponazarjajo pos-
lanstvo Knjižnice Brežice. Nje-
na ustanovitev je bila samou-
mevno nadaljevanje predvojne 
knjižnične dejavnosti v Breži-
cah, ki sta jo razvijali pred-
hodnici: Slovenska čitalnica 
in Sokolska knjižnica,« je po-
udarila direktorica knjižnice 
mag. Tea Bemkoč. In še: »Be-
sede iz Župančičeve Dume, 
ki so zapisane na stekleni fa-
sadi naše knjižnične stavbe: 
'Tu, tu se žile življenja stekajo, 
pota vesoljstva tukaj se steka-
jo', so vodilo letošnjega jubile-
ja. Osrednja tema je sodelova-
nje oziroma povezovanje črk, 
besed, stavkov, povedi, jezikov, 
ljudi in ustanov. Letošnje jubi-
lejno leto smo začeli 20. apri-
la z odprtjem prenovljenih 
prostorov domoznanske zbir-
ke. Tako bo najpomembnejša 
zbirka vsake splošne knjižni-
ce rasla tudi v Brežicah, se raz-
vijala ter skrbela za ohranjanje 
in prenašanje ustvarjalnosti iz 
roda v rod. 20. junija smo v so-
delovanju z Društvom Jasa od-
prli likovno-besedno razstavo 
Dobro je brati dobre knjige. 
Razstava je vključevala izdel-
ke otrok, ki so nastali v vseslo-
venski akciji. V čast nam je, da 
je bila Knjižnica Brežice pred-
stavnica ožjega programskega 
odbora Toporišičevo leto. Ra-
znoliko, uspešno ter predvsem 
povezovalno in sodelovalno 

enoletno obdobje zaključuje-
mo danes – na dan, ko bi aka-
demik Toporišič obeležil svoj 
90. rojstni dan. To sporočam 
in se javljam z novoimenova-
nega Trga Jožeta Toporišiča. 
Prav preimenovanje oziroma 
poimenovanje trga po našem 
rojaku je eden zadnjih dosež-
kov v uradnem delu Toporiši-
čevega leta.«

Župan Ivan Molan je med os-
talim izpostavil: »Veseli me, da 
je knjižnica kot ena izmed 18 
javnih zavodov, katerih usta-
noviteljica oz. soustanovite-
ljica je občina, močno vpeta v 
lokalno skupnost. V preteklem 
desetletju smo z združenimi 
močmi uspeli urediti primer-
no infrastrukturo ter nadgra-
diti vsebino knjižnice z različ-
nimi dejavnostmi. Izboljšali so 
se pogoji za delo zaposlenih in 

prostorski pogoji za upora-
bo knjižnice.« Slavnostna go-
vornica, državna sekretarka 
na Ministrstvu za kulturo Da-
mjana Pečnik, pa je poveda-
la: »Lok med knjižnicami v Lju-
bljani in Brežicah je vzpostavil 
akademik Jože Toporišič, ki je 
v vaši knjižnici dobil svoj kot, 
zahajal je v domačo knjižni-
co in kot študent v Plečnikovo 
palačo. /… / Našo identiteto je 
gradila prav slovenščina. Mor-
da ni slučaj, da je prav vzhodni 
lok Slovenije posejan z domo-
vanjem jezikoslovcev svetov-
nega slovesa – Miklošičem v 
Prlekiji, Pleteršnikom v Piše-
cah, Župančičem v Vinici, vlo-
go čuvarja slovenske knjige in 
jezika je imel na zahodu pater 
Stanislav Škrabec.«

Ob jubileju je Ustanova Stani-
slava Škrabca podelila štipen-

dije novi, 13. generaciji štu-
dentov s področja slovenistike, 
slavistike, jezikoslovja in kla-
sične filologije. Skupaj s Pečni-
kovo jih je podelil prapranečak 
patra Stanislava Škrabca Ja-
nez Škrabec, ugledni gospo-
darstvenik ter veliki ljubitelj 
in mecen kulture in umetno-
sti, ki ima korenine v Brežicah.

V imenu Društva zbirateljev 
»Verigar«, ki je izdalo znamko 
»Jože Toporišič 1926-2014, 
90 let rojstva« in kuverto s po-
štnim žigom, je spregovoril 
Ivan Tomše, rekoč da bo le-to 
ostalo na Pošti Slovenija tra-
jen spomin. Da se v Vojašnici 
Cerklje ob Krki dobro zaveda-
jo pomena sodelovanja z oko-
ljem in s Knjižnico Brežice, je 
poudaril major Aleš Zajc. Li-
lijana Pahor je pohvalila za-
poslene v Knjižnici Brežice, ki 
so podprli in omogočili izved-
bo delavnic za ranljivo skupino 
iskalcev zaposlitev, brezposel-
nih mladih, srednje starostne 
skupine in starejših. 

Začetne, vmesne in končne 
slavnostne trenutke so s pe-
smimi in glasbo popestrili 
Maja Weiss, Anže Podgor-
nik, Robert Petan, Veronika 
in Krištof Strnad, Lovro Rav-
bar in člani Tamburaškega or-
kestra Artiče Alen Kostevc, 
Blaž Pleteršnik in Kristian 
Franič.
� Natja�Jenko�Sunčič

BREŽICE – V Dvorani Savice Zorko je Knjižnica Brežice 11. oktobra proslavila 70 let delovanja knjižnice po 
drugi svetovni vojni. Direktorica mag. Tea Bemkoč je županu Ivanu Molanu oz. Občini Brežice kot ustanovi-
teljici izročila akvarel knjižnice, župan pa je knjižnici podelil plaketo Občine Brežice.

Župan�Molan�je�direktorici�Bemkočevi�podelil�plaketo�Obči-
ne�Brežice�(foto:�P.�P.).����
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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

Rdeča nit prireditve je bila 25. 
obletnica naše države, na ka-
tero so se nastopajoči spomni-
li s pesmijo, plesom in besedo. 
Predsednica sveta KS Cerklje 
ob Krki Jelena Ilišević Gramc 
je v svojem nagovoru med dru-
gim dejala, da so tukajšnji kra-
jani že leta in leta čakali na to, 
kar končno dobiva svoj smi-
sel - gradnjo oz. rekonstrukci-
jo osnovne šole in vrtca. Med že 
zaključenimi projekti je ome-
nila izgradnjo vodovodnega 
sistema na Brveh, asfaltiranje 
dveh cest v Cerkljah, do dru-
žine Beluhan in t. i. ulico pri 
Marnu, preplastitev ceste na 
Gorenji Pirošici in ureditev od-
vajanja meteornih voda v Žu-
peči vasi. S sodelovanjem med 
občinama Brežice in Krško so 
pridobili nov odsek asfaltira-
ne ceste Šutna–Trebelnik. Kra-
janom je obenem položila na 
srce, naj bodo razumevajoči in 
potrpežljivi do delovanja sve-
ta KS, saj so krajevni svetni-
ki večkrat deležni negativnih 
kritik. S strani Občine Breži-
ce je bila na osrednji prireditvi 
prisotna direktorica občinske 
uprave Irena Rudman. Gle-
de nove OŠ Cerklje je omenila, 
da dela napredujejo v skladu s 
terminskim planom in pojasni-
la vzroke za zamik dokončanja 
investicije, vredne več kot šest 

Plaketi na Boršt in v Cerklje
CERKLJE OB KRKI - Krajevna skupnost Cerklje ob Krki je 8. oktobra, ravno na dan, ko je bil pred 94 leti od-
prt lesen most čez Krko v Cerkljah, krajevni praznik počastila z osrednjo prireditvijo, na kateri sta bili po-
deljeni plaketi in tri priznanja KS.

milijonov evrov. Kot je zatrdi-
la, bodo na občini naredili vse, 
da bi se lahko v novo šolo in vr-
tec cerkljanski otroci vselili že 
med zimskimi počitnicami leta 
2018.

V nadaljevanju je Ilišević Gram-
čeva podelila letošnji plaketi in 
priznanja KS Cerklje ob Krki. 
Plaketi sta šli v roke Andreju 
Horženu z Boršta in Dušanu 
Erhovnicu iz Cerkelj. Horžen 
je eden od ustanovnih članov 
in tajnik Kulturnega in turistič-
nega društva Boršt ter soorga-
nizator pri vseh društvenih in 
vaških aktivnostih. Ves čas je 
bil aktiven na gospodarskem 
področju, zlasti pri gradnji in-
frastrukture v KS. En mandat je 

bil član občinskega sveta obči-
ne Brežice, zdaj pa je že četr-
ti mandat član sveta KS Cerklje 
ob Krki, v katerem zastopa vasi 
Boršt in Račja vas. Erhovnic, ki 
ga vsi domačini in še marsikdo 
drug poznajo pod vzdevkom 
Dule, se je konec 90-ih vrnil v 
rodne Cerklje ter se takoj vklju-
čil v dogajanje na vasi in v KS. 
Takoj je začel delovati v Turi-
stičnem društvu Cerklje, v ka-
terem je že 16 let predsednik, 
je član domačega gasilskega 
društva, predsednik odbora 
krajevne borčevske organiza-
cije ter član dveh športnih dru-
štev. Kot predsednik TD Cerklje 
si je vedno prizadeval za ureje-
nost kraja, predvsem pa je bil 
uspešen v želji za oživitev ko-

pališča na t. i. brodu, saj je zdaj 
lepo urejeno in privablja ved-
no več kopalcev. Tri mandate 
je bil član sveta KS Cerklje ob 
Krki. Dule je kar 110-krat daro-
val kri, v lanski begunski krizi 
pa je kot član humanitarne or-
ganizacije ADRA pomagal pri 
sprejemu beguncev.

Priznanja KS Cerklje ob Krki so 
prejeli Slavica Prah s Hrastja 
za delo v KO DIS Cerklje ob 
Krki, Karl Škofljanc s Črešnjic 
za delovanje v vaški skupnosti 
in svetu KS Cerklje ob Krki ter 
Turistično, športno in kulturno 
društvo Črešnjice (v njegovem 
imenu član Matjaž Špiler), ki 
skrbi za urejenost okolice in 
druženje vaščanov. Ob 25-le-
tnici obstoja Društva izgnan-
cev Slovenije je tajnik KO DIS 
Cerklje ob Krki Alojz Božič 
podelil spominske listine sa-
memu društvu, predsedni-
ci Prahovi, KS Cerklje ob Krki 
(predsednici Ilišević Gramče-
vi) in OŠ Cerklje ob Krki (rav-
nateljici dr. Stanki Preskar). 
V priložnostnem programu so 
nastopili skupina Trta, učenci 
OŠ Cerklje ob Krki, folklorna 
skupina Društva upokojencev 
Brežice in lokalni ansambel Fa-
voriti. Prireditev je povezovala 
Ana Marija Žerjav.
  Rok Retelj

Krajevni�nagrajenci�v�Cerkljah�ob�Krki�s�predsednico�sveta�KS�
Jeleno�Ilišević�Gramc�(levo)

Praznik Kozjanskega jabolka

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Na 5. oktober, ki je potekal v zna-
menju svetovnega dneva cerebralne paralize, so vsi centri 
Sonček po Sloveniji organizirali dan odprtih vrat, med nji-
mi tudi v letu 2004 ustanovljen Center Sonček Krško, ki ima 
od leta 2011 prostore v Leskovcu pri Krškem.

Tega dne so uporabni-
ki v centru obiskovalcem 
predstavili svoje delo, za-
nje pripravili kulturni pro-
gram, skozi katerega so pri-
kazali pestro paleto svojih 
aktivnosti, v osrednji temi 
pa so se osredotočili na po-
govor z Dorotejo Župevc 
in njene izkušnje kot ose-
be s posebnimi potrebami 
v procesu rednega izobra-
ževanja. Poudarek letoš-
njega svetovnega dneva je 
bil namreč na dostopnosti 
oseb s posebnimi potreba-
mi do javnih objektov, bla-
ga in storitev. Župevčeva si-

cer obiskuje srednjo trgovsko šolo v Brežicah, v Centru Sonček 
Krško pa trenutno opravlja polletno prakso, kjer dela pretežno 
v Sončkovi trgovini pri prodaji izdelkov, ki jih uporabniki VDC 
izdelujejo na njihovi lokaciji ali v  drugih centrih po Sloveniji. V 
varstveno-delovnem centru Sonček je v letošnjem letu zaposle-
nih sedem oseb s posebnimi potrebami. Izdelujejo različne iz-
delke, od raznih voščilnic do uporabnih in okrasnih keramičnih 
izdelkov, letos pa so, kot je povedala vodja centra Tanja Kavčič, 
prejeli s strani Občine Krško tudi večje naročilo za izdelavo lut-
ke trapist, kar jim predstavlja ne le vir prihodka, temveč tudi mo-
tivacijo in izziv. Ostale aktivnosti se prepletajo tudi preko sode-
lovanja z drugimi organizacijami, vanje pa si prizadevajo v čim 
večjem številu vključiti uporabnike, da so ti ob aktivnem pre-
življanju prostega časa vključeni v družbo. Tako so med drugim 
sodelovali pri projektu Občuti svobodo vode, kjer so se preizku-
sili v supanju na Borštu, sodelujejo z Mladinskim centrom Krško, 
v sklopu katerega poteka delo in sodelovanje tudi s prostovoljci 
iz tujine, že vrsto let aktivno sodelujejo z Valvasorjevo knjižnico 
Krško, v sklopu obnovitvene rehabilitacije pa vsako leto teden 
dni družno letujejo ob morju.
 B. Mavsar 

Sončkov dan odprtih vrat

Vodja�Centra�Tanja�Kavčič�z�lut-
ko trapist

PODSREDA - Že 17. Praznik 
kozjanskega jabolka je na 
sončno soboto v Podsredo 
privabil preko 15.000 obisko-
valcev, za katere je organiza-
tor JZ Kozjanski park poskrbel 
s 161 ponudniki na 140 stoj-
nicah z regionalnimi izdelki iz 
cele Slovenije. V programu je 
v dveh dneh sodelovalo preko 
200 izvajalcev, med drugim 
so izvedli tudi rekreacijski tek 
na grad Podsredo in družabno 
kolesarjenje – Z jabko na kolo. 
Trem upravičencem so pode-
lili blagovno znamko Sožitje – 
Kozjanski park, predstavljenih 
je bilo 52 starih sort jabolk, 
najboljši 'štrudl' pa sta tokrat 
spekli Marjeta Teržan in Sara 
Brecl. Slavnostni govornik na 
sobotni otvoritvi je bil minis-
ter za gospodarstvo Zdravko 
Počivalšek.  Sv. M.
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OREŠJE NAD SEVNICO - 24. septembra je v vrtnariji Ter-
raplant potekala otvoritev razstave zanimivih bučnih de-
koracij, ki si jih je bilo mogoče ogledati do konca septembra.

V naravnem okolju ob potoku Sevnična, na velikem travniku ob 
vrtnariji, je bilo postavljenih na ogled večje število bučnih deko-
racij. 50 jih je ocenila posebna komisija, ki so jo sestavljali Ani-
ca Dernač, Polona Štricelj, Toni Grilc, Tomaž Lisec in Alojz 
Tuhtar. V kategoriji najtežja buča je zmagala Martina Abram 
z Rožnega pri Blanci, drugo mesto je osvojil Franc Dobovšek 
s Šmarčne, tretje pa Mici Požun iz Podvrha pri Sevnici. V na-
jizvirnejši dekoraciji je lanskoletna zmagovalka Šefka Vidrih z 
Blance osvojila drugo mesto, tretje je pripadlo Milanu Mlinari-
ču iz Dobja pri Sevnici, zmagovalec pa je postal Franc Dobovšek. 

»Lansko leto smo prvič izvedli bučarijado in ker je bila dobro 
sprejeta, smo letos dogodek ponovili ter ga razširili še na trav-
nik ob vrtnariji. Število razstavljavcev se je letos podvojilo, tako 
da bomo bučarijado organizirali tudi prihodnje leto, čeprav vse 
terja veliko časa in dela, ampak lepo je, ko vidiš zadovoljne obi-
skovalce. Poskrbeli smo tudi za otroke in zanje pripravili delav-
nico na prostem, Aktiv žena Zabukovje pa je poskrbel za dobrote 
iz buč,« je dejala Renata Šturbej, ki vodi cvetličarno Zelenapika, 
njen mož Jože pa vrtnarijo.  S. R.

Bučne dekoracije in dobrote

V�okviru�bučarijade�so�pripravili�tudi�delavnice�za�otroke.

Salon sta v starem sevniškem 
mestnem jedru leta 1900 od-
prla zakonca Dragutin Karl in 
Karolina Kreutz in sprva je bil 
namenjen le moškim. »Večino-
ma se je v salonu le brilo, pri-
hajali so vsako sredo in soboto, 
a veliko moških se je raje 'pra-
skalo' doma s kakšnim bolj 
ostrim predmetom. Obisk sa-
lona je bil tudi družaben do-
godek. Ko so izumili brivske 
aparate, je obrt začela zami-
rati,« se spominja preteklosti 
njuna vnukinja Dragica Ka-
rolina Kreutz Zupanc. Obrt 
je leta 1923 nadaljeval njun 
sin Rudolf Kreutz z ženo Mil-
ko (roj. Richly). Svoje mate-
re Milke se leta 1935 rojena 
Dragica spominja kot mojstri-
ce ročnih del. »Moja mama je 
imela zlate roke. Šivala je na-
rodne noše, izdelovala lasu-
lje, zapestnice in žepne ure 
iz naravnih las, ki so mora-
li biti dolgi 60 centimetrov. V 
tistih časih so ženske nosile 
dolge kite,« je opisovala roč-
ne spretnosti svoje matere, ki 
je bila izučena šivilja, leto dni 
po rojstvu hčerke pa je opravi-
la tudi frizerski izpit in kmalu 
zatem začela v salonu z ureja-

Neprecenljiva obrtna dediščina
SEVNICA - V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine je 27. septembra v Knjižnici Sevnica potekala 
predstavitev edinega slovenskega še ohranjenega brivsko-frizerskega salona, ki je del stare sevniške me-
ščanske hiše. Stavba, zgrajena v 2. pol. 18. stol., in salon sta razglašena za spomenik lokalnega pomena.

njem ženskih pričesk. »V tistih 
časih si se tri leta učil za briv-
ca in štiri leta, da si lahko op-
ravljal mojstrski izpit za frizer-
ja,« doda Kreutz Zupančeva, 
ki je leta 1953 z 22 leti posta-
la najmlajša frizerska mojstri-
ca v Sloveniji. Leta 1988 je na-
pisala kroniko - v spomin na 
prvega frizerskega mojstra v 
Sevnici, svojega deda Draguti-
na, poklonila pa jo je takratne-
mu Obrtnemu združenju mes-
ta Sevnica, sekciji frizerjev.  

Brivsko-frizerski salon druži-
ne Kreutz, ki je bil mnoga de-
setletja cenjen in spoštovan 
v lokalnem ter širšem oko-
lju, je zaprl vrata 31. decem-
bra 2002, a v njem so še ved-
no predmeti in pripomočki, ki 
so jih uporabljali zaposleni pri 
svojem delu. »To, kar imate tu-
kaj, je neprecenljivo. Imate 
unikat, lahko ste ponosni nanj. 
Biser je. Takih obrtniških loka-
lov v Sloveniji nimamo veliko, 
tole je edini brivsko-frizerski 
salon v Sloveniji in lahko bi bil 
državni kulturni spomenik. 
Pomembno je stvari pustiti 
tam, kjer so. Z vidika dediščine 
bi vam svetovala, da razmislite, 
kam in kako dalje,« je na sep-
tembrski predstavitvi v okvi-
ru Dnevov evropske kulturne 
dediščine dejala konservator-

ska svetovalka Božena Ho-
stnik ter pohvalila Posavski 
muzej Brežice, ki je v lanskem 
letu s še tremi enotami Zavo-
da za varstvo kulturne dediš-
čine pristopil k skupnemu pro-
jektu, v okviru katerega bodo 
skušali nepremično in pre-
mično kulturno dediščino še 
bolj približati ljudem. Ob tem 
je župan Srečko Ocvirk, ki je 
prisostvoval dogodku, izrazil 
upanje, da se bo našla »dobra 
skupna rešitev, da se bo zgod-
ba odvijala v pravo smer«. 

»Kulturna dediščina ima iz-
jemen pomen za oblikovanje 
naše kulturne in s tem lokalne 
ter seveda nacionalne identi-
tete. Tu smo, ker nam je mar! 
Mar nam je za našo pretek-
lost, za ljudi in dogodke v njej 
in mar nam je za to, kaj bomo 
zapisali v sled spomina našim 
zanamcem,« je dogodek lepo 
povzela direktorica sevniške 
knjižnice Anita Šiško ter se s 
s knjigo Po sledeh obrtništva 
v  Sevnici zahvalila direktori-
ci Posavskega muzeja Brežice 
Alenki Černelič Krošelj, obe-
ma kustosinjama, ki sta prip-
ravili zanimivo predstavitev, 
predstavnici celjskega zavoda 
za varstvo kulturne dediščine 
in 85-letni upokojeni frizer-
ki Dragici Karolini Kreutz Zu-
panc, ki so ji mnogi pred od-
hodom domov stisnili roko in z 
njo obudili del spominov.  

� Smilja�Radi

Zanimive�podobe�preteklosti�sta�s�slikovnim�gradivom�in�sko-
zi�pogovor�z�lastnico�in�priznano�frizerko�Dragico�Karolino�
Kreutz�Zupanc�odkrivali�kustosinji�Posavskega�muzeja�Bre-
žice�Vlasta�Dejak�in�dr.�Ivanka�Počkar.�

ŠENTJANŽ - 1. oktobra se je v domači kulturni dvorani z otro-
ško gledališko predstavo »Izgubljeni zajčki« predstavila kultur-
na sekcija KUD Budna vas in navdušila. Izgubljeni zajčki so s po-
močjo lovca iskali svojo mamo in pri tem so jim pomagali tudi 
otroci v dvorani. Izgubljenim zajčkom se je za mamo najprej po-
nudila ježevka, a ker niso hoteli jesti miši, so ostali sami. Sreča-
li so lisico, ki je od njih zahtevala, da jedo kokoši. Tudi s tem se 
niso strinjali in spet so ostali sami. Lačen volk bi jih najraje požrl, 
vendar so jim otroci pomagali priklicati lovca in volk je pobegnil 
pred njim. Temnilo se je že, a zajčki še niso našli mame in doma 
tudi ne. Ali je mama zajkla našla svoje izgubljene sinove? Seve-
da jih je, ko so že spali pod enim izmed dreves v velikem gozdu. 
Po predstavi je sledilo prijetno druženje z izvajalci.
 

Predstava o izgubljenih zajčkih

 M.�Sigmund/S.�R.

V torek, 4. oktobra 2016, so v atriju Mestne hiše v Ljubljani odpr-
li razstavo plakatov Izzivi gozda. Razstava je potekala v okviru teme 
meseca Les – neprecenljivi dar narave in je bila na ogled do 9. ok-
tobra. Vse skupaj pa je pravzaprav del številnih dogodkov, ki tekom 
celega leta potekajo v čast prejetemu nazivu Ljubljana – zelena pre-
stolnica Evrope 2016.

Ob otvoritvi razstave plakatov je spregovoril mag. Andrej Brezni-
kar z Zavoda za gozdove Slovenije in izpostavil pomen trajnostnega 
gospodarskega razvoja. Dnevni program se je nadaljeval pred lju-
bljanskim Magistratom. KTRC Radeče je namreč na povabilo Zavoda 
za gozdove Slovenije izvedel kulturno-promocijsko prireditev Spla-
varjenje na Savi nekoč in danes. Predstavljena je bila turistična po-
nudba mesta Radeče, ki je sicer podrobneje dostopna na spletnih 
straneh www.ktrc.si, poseben poudarek pa je bil na predstavitvi tu-
rističnega produkta splavarjenja po Savi. Slednje je namreč med do-
mačimi gosti že prepoznaven produkt, medtem ko je na promociji 
na tujih trgih potrebno še veliko postoriti. Zato je bil namen akcije v 
Ljubljani preveriti zlasti odzive tujih gostov in ti so bili nad slišanim 
ter videnim navdušeni. KTRC je namreč svojo ponudbo s pomočjo 
splavarske ekipe atraktivno predstavil: obiskovalci so preko promo-
cijskega materiala in razgovorov dobili vpogled v to, kako potekajo 
splavarske rajže, kaj vse doživijo in vidijo ob obisku Radeč. Posebno 
doživetje je bilo za obiskovalce krst zelenca, tokrat za spremembo 
v angleščini, ki ga je splavarska ekipa s kormonišom na čelu izved-
la pred ljubljansko Mestno hišo. Promocijski dogodek je bil tudi ku-
linarično obarvan, Gostilna in Pizzeria Oštirka je na stojnici namreč 
ponujala suhomesnate izdelke iz krškopoljskega prašiča ter doma-
če sirarske produkte lokalnih kmetij Ključevšek in Korbar. KTRC je na 
ljubljanskem dogodku navezal kar nekaj stikov in spomladi se tako 
v Radečah upravičeno nadejamo povečanega obiska tujih gostov!

Sprejem mažoret po EP v Vinkovcih

V zadnjem septembrskem vikendu je v hrvaških Vinkovcih poteka-
lo evropsko prvenstvo mažoret, katerega se je udeležilo čez 1.700 
tekmovalk iz 13 držav in na katerem so radeške mažorete z zmago 
seniorske skupine segle na vrh Evrope. 

Ob zmagi v tej najprestižnejši mažoretni kategoriji so radeške mažo-
rete zmagale tudi v kategorijah solo junior (Eva Nograšek), solo se-
nior (Sara Potisek), par junior (Žana Jonozovič in Eva Nograšek) in 
par senior (Nika Bolte in Ajda Podlesnik), srebrno kolajno je v kate-
goriji solo junior osvojila Rebeka Jahn, bron pa Zala Racman v kate-
goriji solo senior in Lucija Skale v kategoriji solo kadetinj.

Dan po prihodu domov je Občina Radeče na parkirišču pred obči-
no sprejela tekmovalke, njihove starše in podpornike, župan Tomaž 
Režun pa je mažoretam iskreno čestital in jim z željo po še mnogih 
uspehih predal priložnostna darila.

Pred ljubljansko Mestno hišo predstavljeno 
radeško splavarjenje

RADEČE - 6. oktobra je v tukajšnji Caffe galeriji potekala otvo-
ritev samostojne slikarske razstave domačega ljubiteljskega sli-
karja Ludvika Kosa. V domačem kraju se predstavlja prvič, sicer 
pa je to njegova sedma samostojna razstava. Na ogled je posta-
vil akvarele, saj je to njegova najljubša slikarska tehnika. Mno-
go različnih motivov za upodobitev je našel v Radečah in okoli-
ci. »Razstava nosi naslov Akvarelni utrinki, saj je čas za izdelavo 
akvarela res podoben utrinku,« je dejal Kos, ki ustvarja tudi v olju 
na platnu, preizkusil pa se je tudi v risanju z ogljem. Na pevskih 
vajah, saj ima rad tudi petje in je član MoPZ Papirničar Jagnjeni-
ca, pa z veseljem riše karikature svojih kolegov. Le-ti so v zahva-
lo zapeli skupaj z umetnikom na odprtju razstave, ki jo je pove-
zoval Gregor Naglav.  S. R.

Pojoči slikar Ludvik Kos

Ludvik�Kos�(prvi�z�desne)�je�tudi�član�MoPZ�Papirničar.
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ZALOKE  - Ob 25. obletnici bitke v Krakovskem gozdu so na zad-
nji petek v septembru v krškem Območnem združenju vetera-
nov vojne za Slovenijo (OZVVS) v Zalokah ob tamkajšnjem spo-
minskem obeležju odkrili trijezično informativno tablo, na kateri 
so opisani prelomni dogodki vojne za Slovenijo 2. julija 1991, 
ko se je hitra cesta v Krakovskem gozdu, poimenovana cesta  
bratstva in enotnosti, spremenila v bojišče pripadnikov Terito-
rialne obrambe in Jugoslovanske ljudske armade. V boju je JLA 
utrpela nekaj mrtvih, 13 ranjenih ter pet različno poškodova-
nih oklepnikov.  Izvedbo slovesnosti sta pripravila OZVVS Krško 
in Pokrajinski odbor ZVVS za Posavje, tekst za pano pa je prip-
ravil predsednik PO ZVVS Rudi Smodič. Poleg slednjega so na 
slovesnosti udeležence pozdravili in nagovorili še predsednik 
OZVVS Krško Božo Kosalec, podžupanja občine Krško Ana So-
mrak, upokojeni polkovnik Mitja Teropšič,  leta 1991 povelju-
joči enotam TO v Krakovskem gozdu ter upokojeni brigadir Mar-
jan Grabnar, podpredsednik ZZVS. Obeležje sta ob navzočnosti 
častne straže iz Vojašnice Jerneja Molana iz Cerkelj ob Krki od-
krila Jože Arh, poveljnik Intervencijskega voda Krško, in Jani 
Košir, poveljnik čete za posebne namene TO Sevnica, prireditev, 
ki so jo s kulturnim programom popestrili člani 40 X Band Kr-
ško in Rajhenburški oktet, pa je vodil častni predsednik krškega 
OZVVS Krško Zdenko Mohar.
� B.�M.,�foto:�OZVVS�Krško

Na Zalokah pomnik bitke

Jani�Košir�in�Jože�Arh�ob�odkritju�informativne�table

Po pozdravnih besedah pred-
sednika sveta KS Artiče Anto-
na Gajška, ki je omenil, da se 
je pred kratkim končno ure-
dilo lastništvo 200 let stare 
domačije - lastnica je po no-
vem Občina Brežice, z njo pa 
upravlja KS Artiče -, direktori-
ce Posavskega muzeja Brežice 
Alenke Černelič Krošelj, ki je 
povedala, da je Banova doma-
čija zanimiv in na tem območju 
dokaj redek primer ohranjanja 
domačije, in podžupanje obči-
ne Brežice Katje Čanžar, ki je 
dejala, da bo sedaj z vidika tu-
rizma ta destinacija še zanimi-
vejša, je Dušan Strgar najprej 
navedel, da so s procesom ob-
nove Banove domačije pričeli 
že pred letom 2000, na prelo-
mu tisočletja pa je bila z od-
ločbo ministrstva za kultu-
ro razglašena tudi za kulturni 
spomenik lokalnega pomena. 
Še istega leta so začeli z ob-
novo gospodarskega poslopja 
poleg domačije (Artičani mu 
pravijo stan), ki je verjetno 
še danes zgradba z najdaljšo 
slamnato streho v Sloveniji. 
Sledila je še obnova same do-
mačije, postavitev čebelnjaka 
in sušilnice za sadje ter svinja-
ka z žganjekuho in koruznjaka. 
Pri tem jim je bila v veliko po-

Počasi obujajo Banovo domačijo
ARTIČE - V sklopu letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) se je 29. septembra pri Banovi 
domačiji v Artičah v prijetnem naravnem okolju odvila predstavitev procesa njene obnove in rekonstruk-
cije, o čemer je več povedal Dušan Strgar z Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto.

moč danes že pokojna Marija 
Ban. Zadnji poseg so opravili 
leta 2009, ko so okoli domačije 
postavili ograjo, saj je prihaja-
lo do določenih sosedskih spo-
rov. V celoten kompleks Bano-
ve domačije sodijo še hram, 
drvarnica, vinograd, mlaka in 
zasajen sadovnjak s starimi 
sortami sadnih dreves, pri če-
mer hram trenutno ne stoji niti 
na zemljišču občine niti artiške 
KS, ampak je manjši del še ved-
no v privatni lasti.

Sicer pa je Banova domačija, ki 
je tip gručaste domačije, po ob-
novi postala vzgojno-izobraže-
valna točka, ki jo v zadnjih le-

tih obiskujejo tako šolarji kot 
ostale skupine, ki si želijo od 
blizu ogledati novo podobo 
domačije in se seznaniti z nje-
no preteklostjo. Strgar je izra-
zil zadovoljstvo, da je končno 
prišlo do dogovora z artiškim 
sadjarskim društvom, da bodo 
gospodarsko poslopje oz. stan 
preuredili v sadjarsko zbir-
ko in tako še obogatili ponud-
bo na Banovi domačiji. Želijo 
namreč, da bi domačija posta-
la informacijska točka za ob-
čino, KS in katero od društev, 
trenutno delno že deluje kot 
promocijska in turistična toč-
ka. Strgar je dodal, da se si-
cer še vedno najdejo nekateri, 

tudi v Artičah, ki so proti ob-
novitvenim delom Banove do-
mačije. Vendar vseh tistih, ki 
si želijo, da bi domačija dobila 
novo življenje in postala prava 
turistična destinacija, to ne bo 
ustavilo, ampak bodo še naprej 
stremeli k temu, da bo dediš-
čina Banove domačije dobila 
svoj pravi pomen. V prihodno-
sti so si pri namembnosti do-
mačije zadali določene cilje, in 
sicer: predstavljanje domačije 
in posameznih stavb, izvajanje 
vzgojno-izobraževalnih vsebin 
o tradiciji in dediščini - v sode-
lovanju s krajani, društvi, Po-
savskim muzejem, šolami in 
vsemi zainteresiranimi insti-
tucijami, kot npr. predstavlja-
nje tradicionalnega sadjarstva 
in kulinarike, razvoja tradicio-
nalnih običajev, obrti in roko-
delstva ter delovnih navad itd., 
uveljavljanje domačije kot in-
formacijske, promocijske in 
turistične točke v KS Artiče 
in občini, širitev dejavnosti in 
njihovih vsebin (predavanja, 
okrogle mize, delavnice, dru-
ženja …). Ne nazadnje pa so si 
kot končni cilj zadali, da bi Ba-
nova domačija postala muzej 
na prostem, vendar je do tega 
še dolga pot.
 Rok Retelj

Stan�pri�Banovi�domačiji�bodo�preuredili�v�sadjarsko�zbirko.

OTROČJE
LAHEK
IZRAČUN

NOV AVTO ZA 
1 % NA MESEC

skoda.si FINANCIRANJE  
1% NA MESEC  
+ ŠKODA BON

1%+
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,7 l/100 km in 106 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 
0,0168x1011 g/km, trdi delci: 0,00 g/km, število delcev: 0,00. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča  
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko Porsche Zavarovalnega Zastopništva d.o.o. pod pogoji akcije SK1%+BON, ki so razvidni iz ponudbe na strani www.hudobro.si in ww.porscheleasing.si.
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1%+
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,7 l/100 km in 106 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 
0,0168x1011 g/km, trdi delci: 0,00 g/km, število delcev: 0,00. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča  
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Cena vozila že vključuje bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1000 EUR z DDV in  velja za financiranje v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu  pri Porsche Leasing SLO d.o.o. firma 
za leasing, Ljubljana in zavarovanju vozila preko Porsche Zavarovalnega Zastopništva d.o.o. pod pogoji akcije SK1%+BON, ki so razvidni iz ponudbe na strani www.hudobro.si in ww.porscheleasing.si.
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KOSTANJEVICA NA KRKI - V 
Dnevih evropske kulturne 
dediščine in Tednu kulturne 
dediščine so tretje leto zapo-
red sodelovali tudi v OŠ Jo-
žeta Gorjupa Kostanjevica 
na Krki.

Na zaključni prireditvi 7. okto-
bra so pokazali, kaj so spozna-
li in se naučili v tednu, v kate-
rem so pod geslom »Več ljudi 
več vidi« s pomočjo učiteljev in 
zunanjih sodelavcev spoznava-
li dediščino, ki niso, kot je deja-
la ravnateljica Melita Skušek, 
zgolj velike in pomembne stav-
be, ampak tudi male, drobne in 
na videz nepomembne stva-

Spoznavali drobce dediščine 

ri v okolici. Tako so se letos 
posvetili poklicem in obrtem 
v domačem kraju. Pvošolci so 

spoznali pekovsko in tretješol-
ci mlinarsko obrt, drugošolci 
so raziskovali kostanjeviške le-

sene mostove, četrtošolci obi-
skali kovačijo na Orehovcu, pe-
tošolci krojaštvo in šiviljstvo, 
starejši učenci so na arhitek-
turni delavnici opozorili na 
propadajoče stavbe v mestu, 
spoznali opekarstvo oz. nekoč 
znano 'ciglarno' na Malencah, 
pa apničarstvo in pleskarstvo, 
se poučili, kako se izdeluje tra-
dicionalni kostanjeviški čoln 
in kako so z njim lovili ribe, 
spoznali frizersko in brivsko 
obrt ter tudi lekarništvo in ze-
liščarstvo. Svoja spoznanja so 
predstavili skozi besedo, glas-
bo, ples in sliko, pripravili pa 
so tudi priložnostno razstavo. 
 P. P.

»Ali�je�kaj�trden�most?«�so�se�spraševali�drugošolci.

BREŽICE - Tokrat je Li-
ons klub Brežice, ki si-
cer v večini svojih akcij 
pomoč namenja ravno 
otrokom, pomagal de-
setletni deklici Juliji. 
Ta se je rodila s priroje-
no sivo mreno, ki je bila 
kasneje odstranjena, a 
je pustila posledice na 
njenem vidu. Julija, ki se 
računalniško opisme-
njuje v Zavodu za sle-
po in slabovidno mla-
dino v Ljubljani, vidi na 
eno oko 30 odstotkov, 
na drugo pa le pet od-
stotkov. Brežiški lionsi 
so ji z veseljem prisko-
čili na pomoč in ji doni-
rali elek tronsko lupo, ki 

bo precej oljašala življenje in delo desetletni Juliji.
� Vir:�Lions�klub�Brežice

Brežiški lionsi pomagali Juliji

Juliji� sta� lupo� predali� predsednica�
brežiški�lionsov�Nataša�Vrečar-Zor-
čič�in�tajnica�Petrija�Stojanović�Škul.
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LJUBLJANA, KRŠKO - Vlada RS je 
29. septembra imenovala mag. 
Darijo Štraus Trunk za direk-
torico Sklada za financiranje 
razgradnje Nuklearne elektrar-
ne Krško in odlaganja radio-
aktivnih odpadkov iz Nuklear-
ne elektrarne Krško, in sicer za 
mandatno obdobje štirih let, od 
1. 10. 2016 do 30. 9. 2020. Štra-
us Trunkovi je konec marca le-
tos potekel prvi štiriletni man-
dat, vlada pa jo je takrat zaradi 
domnevnih nepravilnosti pri 
objavi razpisa za direktorsko 

mesto sklada in razkritij Računskega sodišča glede (ne)dosega-
nja zahtevanih pogojev poslovanja in zastavljenih ciljev v letih 
2012-2014 imenovala za vršilko dolžnosti direktorice, upravne-
mu odboru sklada pa naložila ponovitev razpisa za izbor direk-
torja/ice. Na ponovljenem razpisu je dosedanja direktorica ven-
darle dobila podporo vlade. P. P.

Štraus Trunkovi še drugi mandat 

Mag.�Darija�Štraus�Trunk

Regionalna razvojna agenci-
ja (RRA) Posavje s projektom 
»Podjetno v svet podjetništva 
za občino Radeče 2016« v okvi-
ru programa spodbujanja kon-
kurenčnosti in ukrepov razvoj-
ne podpore za območje občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje v 
obdobju 2013–2018 omogoča 
posameznikom in posamezni-
cam, da razvijajo svoj osebni 
potencial ter uresničijo lastno 
poslovno idejo. Projekt, ki ga fi-
nancira Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, je 
namenjen spodbujanju podje-
tniške dejavnosti in ustvarja-
nju novih delovnih mest. V le-
tošnjem septembru je v okviru 
omenjenega  programa zaklju-
čila s štirimesečnim usposa-
bljanjem že četrta skupina, ki 
je bila tokrat številčno nekoli-
ko manjša od preteklih.

Po kratkem uvodnem glas-
benem delu, v katerem sta 
se predstavila dva udeležen-
ca in udeleženka projekta 

Poslovne ideje 4. skupine PVSP
RADEČE - 27. septembra je že četrta skupina udeleženk in udeležencev projekta »Podjetno v svet podje-
tništva za občino Radeče 2016« v razstavnem prostoru radeškega doma kulture po prijetnem glasbenem 
uvodu predstavila svoje poslovne ideje.

PVSP, je svojo poslovno idejo 
prvi predstavil Sašo Obolnar. 
Razkril je del načrtov o prip-
ravi sonaravnih čistilnih sis-
temov s poudarkom na zadr-
ževanju vode in njeni ponovni 
uporabi. Lea Hohkraut bi že-
lela v Radečah odpreti slašči-
čarno, saj v kraju tovrstne po-
nudbe trenutno ni. Slaščice, 
ki bi bile primerne tudi za di-

abetike, vegetarijance ..., bi 
sama izdelovala. Nuša Mesar 
ugotavlja, da so vse bolj iska-
ni turistični vodiči za turis-
te s Kitajske, zato razmišlja o 
prevajanju iz kitajščine v slo-
venščino ter o turističnem vo-
denju. Majda Rotovnik bi 
želela nuditi kvalitetne  raču-
novodske storitve predvsem 
za manjša podjetja in zasebni-

ke, čeprav se zaveda, da je na 
tem področju kar velika kon-
kurenca. Lucijan Lipovšek se 
bo posvečal klasični in športni 
masaži, kar bi čez nekaj časa 
razširil še na druge vrste ma-
saž. Anica Kmetič meni, da je 
vse bolj cenjena lokalno pride-
lana zelenjava, zato se bo po-
svetila pridelavi v naravnem 
okolju in prodaji sezonske ze-
lenjave. Rok Železnik razmi-
šlja o zasebnem varstvu otrok, 
in sicer v popoldanskem, noč-
nem in »urgentnem« času. V 
ponudbi bo tudi možnost raz-
vijanja glasbenega izražanja, 
saj se ukvarja tudi z glasbo.

»Z vsako skupino se vedno ne-
česa novega naučimo in ved-
no znova ugotavljamo, da je 
pot prava in prav tako vse po-
slovne ideje. Trije ste se naš-
li skupaj in zaigrali, s tem ste 
pokazali pot sodelovanja,« je 
med drugim dejal direktor 
RRA Posavje Martin Bratanič.
� Smilja�Radi

Udeleženke� in�udeleženci� letošnje�druge�skupine�projekta�
Podjetno�v�svet�podjetništva�za�občino�Radeče�s�z�mentorica-
mi,�direktorjem�RRA�Posavje,�predstavnico�Ministrstva�za�go-
spodarski�razvoj�in�tehnologijo�ter�radeškim�županom

VRBINA – Družba GEN-I je 29. septembra v Krškem gostila 7. 
srečanje OVE in SPTE proizvajalcev električne energije. Ključna 
tema tokratnega srečanja, ki se ga je udeležilo več kot 100 pro-
izvajalcev električne energije iz obnovljivih virov in soproizvo-
dnje toplote ter električne energije, se je nanašala na prve odzive 
in izkušnje pri samooskrbi gospodinjstev s sončnimi elektrarna-
mi. V uvodnem nagovoru je Martin Novšak, generalni direktor 
družbe GEN energija in namestnik predsednika uprave družbe 
GEN-I, predstavil poslovne rezultate in načrte družbe GEN ter 
poudaril, da se tudi letos nadaljujejo zahtevne tržne razmere, ki 
terjajo racionalno poslovanje na vseh področjih delovanja in is-
kanje primernih finančnih virov za nadaljnje investicije tudi v bo-
doče. Predsednik uprave GEN-I dr. Robert Golob se je navezal 
na osrednjo temo - področje samooskrbe z energijo. Kot je dejal, 
se uporabniki vse bolj zavedajo tako okoljskih kot gospodarskih 
prednosti tovrstne naložbe in da je bil »GEN-I prvi v Sloveniji, 
ki je spodbudil ponudbo na področju samooskrbe in decembra 
2014 objavil javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev, v 
okviru katerega smo 200 gospodinjstvom ponudili 25-odsto-
tno subvencijo za postavitev lastne sončne elektrarne«. Kot so 
razpravo na osrednjo temo povzeli v družbi GEN-I, so bili udele-
ženci v večini mnenja, da mora država izboljšati in pospešiti po-
stopke za umestitev v prostor in priklop proizvodnih naprav na 
obnovljive vire, kot predlog za razvoj področja pa so bili nave-
deni konkretni predlogi, kako izboljšati in poenostaviti podro-
čje samooskrbe. �B.�M.,�vir:�GEN-I

Prve izkušnje samooskrbe s 
sončnimi elektrarnami

KRŠKO - Kot smo že poročali, se je 1. oktobra z izključitvijo 
elektrarne iz elektroenergetskega omrežja začel redni re-
mont v NEK. S tem se je zaključil izjemno uspešen 28. goriv-
ni ciklus, osmi zaporedni 18-mesečni, v katerem so v elek-
trarni realizirali vse varnostne, obratovalne in okoljske cilje.

Predsednik uprave NEK Stanislav Rožman je na novinarski kon-
ferenci pred začetkom remonta kot velik dosežek izpostavil dej-
stvo, da v tem obdobju ni bilo nobene samodejne zaustavitve 
elektrarne, ob tem pa ugotavljajo popolno integriteto jedrske-
ga goriva in zelo nizke obremenitve okolja. Poudaril je, da dob-
ri obratovalni rezultati niso samoumevni, ampak so »rezultat iz-
jemne pripadnosti vseh zaposlenih in poslovnih partnerjev«. V 
rednem 30-dnevnem remontu poleg menjave goriva in rednih 
vzdrževalnih del načrtujejo 27 večjih tehnoloških posodobitev, 
dela, za katera je odprtih skoraj 4100 delovnih nalogov, dela pa 
poleg zaposlenih v NEK opravlja več kot 1000 delavcev več kot 
60 podjetij iz lokalnega in mednarodnega okolja. Stroški remon-
ta so ocenjeni na 20 milijonov evrov, v celoti pa jih bodo pokrili z 
lastnimi sredstvi in so vračunani v lastno ceno električne energije. 
Rožman je posebej izpostavil Program nadgradnje varnosti NEK, 
ki izhaja iz obratovalnih izkušenj jedrske industrije po dogod-
kih na Japonskem leta 2011 in spreminjajočih se razmer v oko-
lju. Zdaj je v teku druga faza programa, ki med drugim vključuje 
izgradnjo pomožne komandne sobe, dodaten neodvisen sistem 
za zmanjševanje tlaka reaktorskega hladilnega sistema za pri-
mer nesreče, alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo, 
dolgoročno hlajenje reaktorskega hladilnega sistema in zadrže-
valnega hrama, zagotavljanje poplavne varnosti tudi za primer, 
če bi bil plato NEK zalit, ter nadgranjo obstoječega operativnega 
podpornega centra. Prvi mož NEK je pri tem opozoril, da določe-
ni projekti v programu zamujajo zaradi sistema javnega naroča-
nja, ki ne upošteva specifike jedrske varnosti, s čimer nastajajo 
nepotrebna tveganja za varno obratovanje NEK, kar je zanje ne-
sprejemljivo, zato menijo, da bi morali jedrsko elektrarno izvze-
ti iz sistema javnega naročanja.� P.�Pavlovič

Remont NEK skoraj na polovici

V sklopu prireditve vsako leto 
od leta 2011 dalje ŠC Krško-
Sevnica pripravi predstavitev 
inovacij dijakov. Prva je bila 
v navedenem letu dijaški go-
kart, ki je spodbudil Jožeta 
Pavloviča, ravnatelja Srednje 
poklice in strokovne šole Kr-
ško (SPSŠ), k organizaciji tovr-
stne prireditve, ki bi v sodelo-
vanju z družbo GEN energija 
služila za promocijo, izmenja-
vo znanj in idej mladih, ki se 
izobražujejo in ustvarjajo na 
tehničnem področju. Letos je 
v uvodu omenjeno računalni-
ško simulacijo delovanja tlač-
nika jedrske elektrarne pod 
mentorstvom Zorana Tkav-
ca v okviru izbrane maturite-
tne naloge izdelal dijak Mar-
tin Volčanjšek, ki v letošnjem 
letu aplikacijo nadgrajuje še z 
razvojem simulacije regulaci-
je in končno grafično podobo 
izdelka.  
 
Zaradi dobro zasnovanega 
koncepta prireditve se ji je sko-
zi leta pridružuje vedno večje 
število sodelujočih osnovnih 
in srednjih šol, fakultet in dru-
štev s tehničnega področja, pa 
tudi partnerskih šol iz tujine. 
Tako je letos izdelke, dosežke 
in  znanje na stojnicah predsta-
vljajo kar 16 razstavljavcev. Kr-
ška šola je ob že navedeni ino-
vaciji v okviru mednarodnega 
projekta Drone Team predsta-
vila na nekoliko drugačen na-
čin izdelan dron, na ogled pa 
postavila tudi solarni avto, ki 
so ga izdelali dijaki SPSŠ in z 
njim v mesecu juniju zmagali 

Tehnogeniji izmenjali znanje
VRBINA - 1. oktobra je v Vrbini potekala prireditev Tehnogenij, ki so jo že šesto leto zapored pripravili v 
družbi GEN energija in Šolskem centru Krško-Sevnica. Prikazana je bila vrsta uporabnih izdelkov, tehnič-
nih, raziskovalnih in energetskih dognanj mladih, osrednja pozornost pa namenjena računalniški simula-
ciji delovanja tlačnika v NEK.

na 4. mednarodni dirki solar-
nih avtomobilov v hrvaškem 
Sisku. Hkrati sta solarni vo-
zili predstavili tudi partner-
ski srednji šoli iz hrvaškega 
Ogulina in Slavonskega Bro-
da. Učenci OŠ Jurija Dalmati-
na Krško so izvedli kemijske 
delavnice in na njih prikazali 
kemijske eksperimente, učen-
ci OŠ Sava Kladnika iz Sevni-
ce tehnične izdelke, ki so nas-
tali med rednimi urami in pri 
izbirnih predmetih tehnike in 
tehnologije, učenci in učenke 
OŠ Cerklje ob Krki vesoljsko 
dogodivščino, ki so jo zasno-
vali v okviru mednarodnega 
programa Space Camp Turkey, 
Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko 
Univerze Maribor in maribor-
ska Srednja elektro in raču-
nalniška šola pa sta omogočili 
udeležencem vožnjo z električ-

nimi kolesi. Študentje mari-
borske Fakultete za energetiko 
so predstavili drona, 3D virtu-
alizacijo in delovanje elektro-
motorjev, Fakulteti za ener-
getiko in logistiko sta mladim 
na prireditvi predstavili po-
dročji izobraževanja, Društvo 
Čarunalnik Lego Mindstorms 
robote in stezo za tekmovanje 
First Lego League, Modelarski 
klub Krško delovanje simula-
torja letenja in predstavitev 
modelov letal in helikopterjev, 
radiokluba iz Krškega in Bre-
žic radioamatersko opremo 
za frekvenčna območja KV in 
UKV ter vzpostavljanje zvez v 
digitalnem načinu dela, štu-
dentje mariborske Fakultete 
za strojništvo atraktivni for-
muli ter Sebastijan Jakša prvi 
digitalni planetarij v Sloveni-
ji. V družbi GEN energija pa so 
tega dne pripravili poseben 

izziv – tekmovanje s spletno 
aplikacijo v oblikovanju čim 
bolj ustrezne energetske me-
šanice, s katero je mogoče za-
dostiti dnevnim potrebam Slo-
venije po električni energiji, na 
bližnji dirkalni stezi v Racelan-
du v Vrbini pa je vse do poznih 
večernih ur potekala predsta-
vitev vožnje študentskih for-
mul in spektakularne dirke z 
avtomobilom Night Shift. 

Zbrane tehnogenije so v uvodu 
prireditve nagovorili krški žu-
pan mag. Miran Stanko, Elvi-
ra Šušmelj, generalna direkto-
rica Direktorata za srednje in 
višje šolstvo ter izobraževanje 
odraslih, Martin Novšak, ge-
neralni direktor družbe GEN 
energija, ter Erna Župan Pir-
kovič, direktorica ŠC Krško–
Sevnica. Slednja je poudari-
la, da je prireditev prerasla 
v naravoslovni-tehniški pra-
znik, Novšak pa, da sta doseže-
na osnovna cilja prireditve, to 
je promocija tehnike in spod-
buditi pri mladih interes za-
njo ter izobraževanje v tehni-
ških smereh: »Kar prinaša ne 
le naši družbi in skupini zna-
nje za bodoče varno in stabilno 
obratovanje naših energetskih 
objektov in oskrbo z električ-
no energijo, temveč preko go-
spodarskih in drugih učinkov 
dodano vrednost celotni druž-
bi.« Kar se je izkazalo tudi pre-
ko udeležbe na prireditvi, ki si 
jo je po nekaterih ocenah ogle-
dalo kar med 400 in 500 obi-
skovalcev.
 Bojana Mavsar

Mentorji��triletnega�mednarodnega�projekta�Erasmus+,�v�ka-
terem�sodelujejo�partnerji�iz�Poljske,�Hrvaške,�španska�šola�
Ies�La�Foia,�španski�raziskovalni�inštitut�AIJU�ter�kot�partner-
ska�šola�tudi�ŠC�Krško-Sevnica.�Levo�z�izdelanim�dronom�pro-
jektni�mentor�na�šoli�Franci�Uduč.



Posavski obzornik - leto XX, številka 21, četrtek, 13. 10. 2016 11GOSPODARSTVO

Pogodbo sta v Hotelu Kunst 
s krškim županom podpisa-
la direktor Direkcije RS za in-
frastrukturo Damir Topolko 
in direktor družbe Kolektor 
Koling iz Idrije Tine Vadnal 
v imenu izbranega izvajal-
ca del. Dela, ki vključujejo iz-
gradnjo mostu in priključne 
ceste v Žadovinku z naveza-
vo na občinsko cesto, bo v vi-
šini dobrih 3,4 milijona evrov 
financirala direkcija, preosta-
li del sredstev v višini nekaj 
čez 1,3 milijona evrov, na ko-
likor so ocenjena dela v ureja-

nje in gradnjo vzporedne in-
frastrukture, to je pohodnih 
površin, kolesarskih stez, jav-
ne razsvetljave idr., pa Občina 
Krško. 

Župan mag. Miran Stanko je 
ob tem poudaril, da gre za eno 
najpomembnejših investicij 
v zadnjem obdobju, saj se ob 
premostitvi reke Save rešuje 
tudi problem tranzitnega pro-
meta tako na državni cesti od 
Celja do Drnovega kot na regi-
onalni cesti iz Sevnice in Bre-
žic, saj se iz teh smeri v mestno 
središče, predvsem v jutranjih 
in popoldanskih konicah, ste-

Most in cesta v 760 dneh
LESKOVEC PRI KRŠKEM - 3. oktobra je mag. Miran Stanko v imenu Občine Krško z Direkcijo RS za infra-
strukturo podpisal pogodbo za gradnjo tretjega krškega mostu in priključne ceste v Žadovinku. Gradnja, 
ovrednotena na 4,7 milijona evrov, naj bi stekla marca prihodnje leto in se dokončala v roku dveh let.

ka veliko vozil: »S tem smo se 
približali tudi končnemu cilju, 
to je izgradnji celotne obvo-
znice od elektrarne Krško pa 
vse do nakupovalnega središ-
ča v Žadovinku.«  Projekt na-
vedene izgradnje ima namreč 
že dolgo brado, saj sta bila 
žadovinski most in obvozni-
ca s prostorskimi akti v pros-
tor umeščena že leta 1998, 
pred desetimi leti, v novem-
bru 2005, pa je bil med občino 
in ministrstvi za gospodarstvo, 
promet, okolje in prostor ter 
Holdingom Slovenskih elek-

trarn podpisan protokol o ure-
ditvi medsebojnih razmerij pri 
gradnji mostu in obvoznice, ki 
je predvideval gradnjo v treh 
fazah. Prvo fazo je predstavlja-
la izgradnja krožišča in mostu 
pri hidroelektrarni Krško, ki je 
bila realizirana v letih 2007 in 
2008, druga faza, realizirana v 
letih 2012 in 2013, je vključe-
vala gradnjo obvoznice po le-
vem bregu Save do glavnega 
krškega mostu ter krožišča na 
visokovodnem nasipu pri to-
varni Krka, tretja faza pa se je 
po protokolu nanašala na re-
konstrukcijo Vrbinske ceste z 
gradnjo mostu v Žadovinku in 

navezavo na glavno cesto G-1 
pri NC Mercator.

Kot je ob podpisu pogodbe v 
predstavitvi povedal vodja 
sektorja za investicije Tomaž 
Willenpart, je pričetek grad-
nje mostu, ki bo ojačan s pred-
napetim ojačilnim jeklom, kar 
bo brez dodatnih ojačitev od-
govarjalo prevozu najtežjih to-
vorov za potrebe NEK, predvi-
den 1. marca 2017, zaključek 
del pa (vključno z ureditvijo 
priključne ceste do Megado-
ma in navezave na občinsko 
cesto pri NC Mercator, vsemi 
komunalnimi vodi in prido-
bitvijo dovoljenj) v 760 dneh, 
to je najkasneje do 31. marca 
2019. Willenpart je med dru-
gim še dejal, da bo 15,3 m širok 
in 274,29 m dolg most eden 
najdaljših mostov na omrež-
ju slovenskih glavnih in regi-
onalnih cest, pri čemer je na 
prisotne predstavnike občin-
ske uprave naslovil predlog, 
da tretji krški most poimenu-
je Korenov most. Projektiral ga 
je namreč eden najboljših slo-
venskih projektantov mostov, 
v letošnjem letu preminuli 
univ. dipl. inž. grad. Peter Ko-

ren iz projektivnega podjetja 
KO-BIRO Maribor, vendar bo 
o tem neobvezujočem predlo-
gu v končni fazi odločal krški 
občinski svet. Za gradnjo mo-
stu čez Savo z navezavo na lo-
kalno cesto je sicer podalo po-
nudbo skupno šest gradbenih 
družb, pri čemer je bila izbra-
na družba Kolektor Koling, ki 
trenutno velja za največje slo-
vensko gradbeno podjetje.

Po navedeni investiciji naj 
bi po dosedanjih ocenah po-
spešeno stekla tudi izgradnja 
preostalega, dober kilome-
ter dolgega  odseka obvozni-
ce Žadovinek, za katero so že 
in bodo še navažali izkopani 
material ob gradnji HE Breži-
ce, potekal pa bo od novozgra-
jenega krožišča v poslovni coni 
Žadovinek do že obstoječega 
krožišča v obrtni coni Lesko-
vec oz. Trgovskega centra Kr-
ško. Po navedeni izgradnji bo 
obvoznica Žadovinek kategori-
zirana kot glavna cesta Krško - 
Drnovo, medtem ko bo obsto-
ječa glavna cesta od začetka do 
konca mesta Krško prekatego-
rizirana v občinsko cesto. 
 Bojana Mavsar 

Z�leve:�Tomaž�Willenpart,��Damir�Topolko,�mag.�Miran�Stanko�
in�Tine�Vadnal

Skica�novega�mostu�z�navezavami�(vir:�Direkcija�RS�za�infra-
strukturo)

PROIZVODNJA – SEPTEMBER 2016

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB3 ZP - - 369 400 15 100 2 2

PB4 ZP 3 - 96 400 5 100 - 2

PB4 KOEL 10 - 100 400 29 100 0 2

PB5 ZP 1 - 91 300 1 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
901.183 17 10

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

BREŽICE - Javno podjetje 
Komunala Brežice d.o.o. je 
najprej s Knjižnico Breži-
ce, nekaj dni kasneje pa še z 
družbo Posavc sklenilo do-
govor o sodelovanju v pro-
jektu »Zdravo – bolj zdravo 
– voda iz pipe«, ki ga je lani 
začela Komunala. 

Dogovor s knjižnico je Darko 
Ferlan, vodja sektorja gospo-
darskih javnih služb pri Ko-
munali, podpisal z mag. Teo 
Bemkoč, direktorico brežiške 
knjižnice, in Ivanom Vogrin-
cem, direktorjem družbe Po-
savc. Z omenjenim projektom 
so nadgradili akcijo Zbornice 
komunalnega gospodarstva 
»Voda iz pipe«. K sodelovanju 
so pritegnili tudi druga pod-
jetja v občini, organizacije in 
vzgojno-izobraževalne usta-
nove. »Zavedamo se, da komu-
nala ni zgolj 'pobiranje' smeti, 
ampak je predvsem ozavešča-
nje naših uporabnikov o po-
menu ohranjanja narave in 

varovanja okolja. Veseli me, 
da lokalno okolje to prepoz-
nava. Poleg že omenjenega iz-
vajamo tudi druge projekte, 
kot so 'Ohranimo čisto oko-
lje', 'Prinesi – odnesi' in 'Hrana 
sodi na krožnik – ne v smeti', 
'Kdor ločuje, privarčuje', prip-

ravljamo pa projekt za zmanj-
šanje odpadne plastične em-
balaže 'Plastična vrečka si ne 
zasluži všečka',« je ob tem po-
vedal direktor brežiške Komu-
nale Aleksander Zupančič. 

 R.�R.,�vir:�Komunala�Brežice

Za vodo iz pipe tudi knjižnica in Posavc

SEVNICA - 130 let neprekinjenega delovanja je sevniška Ko-
pitarna obeležila z dnevom odprtih vrat, ki ga je 6. oktobra 
pripravila za svoje poslovne partnerje ter 7. oktobra še za 
občanke in občane, ki so si ogledali delovne prostore in pro-
izvodne procese. 

Kopitarna, ki je najstarejše sevniško podjetje, je znana po proi-
zvodnji kopit in obutve. Njeni začetki so povezani z družino Win-
kle z Bavarske, ki je od gradbenika Antona Smrekarja odkupila 
majhen mlin z vsemi okoliškimi parcelami ob potoku Sevnična 
v Šmarju. Novi lastniki so mlin preuredili v tovarniško poslopje 
in v njem 1. oktobra 1886 izdelali prvi par lesenih kopit, v času 
bivše Jugoslavije so jih izdelali do 300 tisoč, danes izdelajo oko-
li 80 tisoč parov lesenih in plastičnih kopit. »Zelo pomembno je, 
da je kopito natančno narejeno, da potem zgornji material, iz 
katerega je izdelan čevelj, pristaja tako, kot mora,« je pojasnila 
direktorica marketinga in prokuristka Tatjana Šinkovec in do-
dala, da vzorčna kopita, na podlagi katerih oblikujejo plastična, 
še vedno izdelujejo iz lesa, kajti v podjetju se zavedajo, da brez 
dobrih kopit ni prozvodnje čevljev. Pomemben del proizvodnje 
so tudi napenjači za čevlje in leseni pregibni podplati, ki jih je iz-
umil Slavko Zakošek, upokojeni delavec Kopitarne. Poleg tega 
letno izdelajo tudi 180 tisoč parov obutve iz naravnih materia-
lov. Kopitarna Sevnica pa je še vedno sinonim za cokle, ki so jih 
začeli izdelovati pred več kot 40 leti. Za njihove podplate pora-
bijo okoli 800 kubičnih metrov topolovega lesa. »To je edini les, 
ki potem, ko se enkrat posuši, ne vleče nase vlage, pa še lahek 
je,« je pojasnil vodja investicij Andrej Mesar, ki je že tretja ge-
neracija, ki si služi kruh v omenjenem podjetju. Le-to je imelo 
ob zagonu zaposlenih 25 ljudi, do prve svetovne vojne že okoli 
300, danes  pa ima zaposlitev 175 ljudi (v Sloveniji 125, v Srbi-
ji 19, na Hrvaškem 31). 
Več kot dve tretjini svojih izdelkov podjetje izvaža v tujino, mo-
dno in delovno obutev, ki jo nosijo zaposleni v zdravstvu in v 
drugih poklicih, večinoma prodajo v 36 lastnih prodajalnah v 
Sloveniji in državah bivše Jugoslavije. V prvih letošnjih devetih 
mesecih so ustvarili nekaj več kot 6,41 milijona evrov čistega 
prihodka od prodaje oz. 7,5 odstotka več kot v enakem obdobju 
lani. Do konca leta načrtujejo prodajo za 8,3 milijona evrov, pri 
čemer naj bi ustvarili čisti poslovni izid v višini 200 tisoč evrov. 
 Smilja�Radi

Brez dobrih kopit ni čevljev

Direktorica�marketinga�in�prokuristka�Tatjana�Šinkovec�(des-
no)�v�družbi�vodje�investicij�Andreja�Mesarja�in�obiskovalke�
Klaudije�Redenšek

Ivan�Vogrinc,�direktor�podjetja�Posavc�(levo),�in�Darko�Fer-
lan,�vodja�GJS�Komunala�Brežice

www.PosavskiObzornik.si



Posavski obzornik - leto XX, številka 21, četrtek, 13. 10. 201612 POSAVSKA PANORAMA

Na predstavitvi projekta »Tu-
rizem za vse«, ki je bil slogan 
letošnjega svetovnega dne tu-
rizma, je 21. septembra v Ra-
dečah koordinator akcije Jože 
Prah z Zavoda za gozdove Slo-
venije dejal: »Zelena okna se 
odpirajo tam, kjer najdemo v 
naravi neko posebnost, ki je 
širša skupnost ne pozna. Ide-
ja je stara že več kot dvajset let 
in se uporablja v gozdni peda-
gogiki, sicer pa takšna okna 
najdemo po celotni Evropi.« 
Širši slovenski javnosti pa je 
idejo o odpiranju t. i. gozdnih 
oken pred dvema letoma na 
srečanju turističnih delavcev 
v Portorožu prvič predstavi-
la takratna predsednica Tu-
ristične zveze občine Sevnica 
Cveta Jazbec. Ideja je navdu-
šila krovno slovensko turistič-
no organizacijo in v letošnjem 
septembru, na svetovni dan tu-
rizma, so odpirali številna ze-
lena in gozdna okna po Slo-
veniji in tudi v Posavju, saj je 
zlasti »zeleni turizem« tisti, ki 
ponuja največ možnosti za raz-
mah tako turizma kot celotne 
družbe. 
 
ŠTEVILNA ZELENA OKNA 
V SEVNIŠKI OBČINI
V občini Sevnica so odprli ze-
leno okno na gradu Sevnica pri 
Lutrovski kleti s pogledom na 
reko Savo. Na odprtju so sode-

lovali otroci POŠ Loka pri Zi-
danem Mostu, prisotne pa so 
pozdravili župan občine Sev-
nica Srečko Ocvirk, direktori-
ca KŠTM Mojca Pernovšek in 
predsednica sveta KS Sevnica 
Stanka Žičkar. Na Malkovcu 
stoji t. i. zeleno brajdno okno s 
pogledom na naraven amfitea-
ter vinogradov. Zamisel zanj je 
dal lastnik ene izmed tamkaj-

šnjih zidanic, Matjaž Golob, ki 
je s pomočjo Petra Gorenca 
dal neuporabnemu 1200-litr-
skemu sodu novo vlogo in po-
men. Na otvoritvi so nastopi-
li Moški pevski zbor Društva 
vinogradnikov Malkovec ter 
učenci OŠ Tržišče. Posebno 
brajdno okno je predal name-

nu predsednik KS Tržišče Ja-
nez Virant, prve kozarčke vina 
iz zelenega brajdnega okna pa 
sta imela čast natočiti kralja 
cvička, Andrej Tratar in Mar-
jan Pirc. Ob rudarski pohodni 
poti Tk Pav v bližini  Šentjan-
ža so odprli že tretje gozdno 
okno, tokrat s pogledom na 
šotni mah. Boštanjsko zele-
no okno nudi pogled na ‘dolge 
njive’, PD Lisca Sevnica in štu-

dijski krožek Spoznavanje na-
ravnih vrednot sevniške obči-
ne, ki deluje v okviru Univerze 
za tretje življenjsko obdobje, 
sta odprla zeleno okno v goz-
du zaselka Jelovec nad dolino 
Sevnične.
 
DREVESNO IN PREMIČNO 
ZELENO OKNO
Občinska turistična zveza Kr-

ško je v sodelovanju s Centrom 
za podjetništvo in turizem Kr-
ško, Zadrugo Etnoart in Izletni-
ško kmetijo Dular v Kostanjku 
pri Krškem svetovni dan tu-
rizma obeležila z otvoritvijo 
dveh zelenih oken - drevesne-
ga, ki sta ga odkrila Peter Špi-
ler in krški župan mag. Miran 

Stanko, ter premičnega kole-
sarskega, ki ga je pod naslo-
vom Turizem smo (tudi) kole-
sarji ob tej priložnosti predala 
namenu Pia Peršič iz Društva 
NaTuro iz Krškega. Ob zelenih 
oknih, ki pozornost pogledov 
skozi lesene okvirje usmer-
jajo na še neokrnjene prede-
le slovenskega podeželja in 
možnosti njegovega razvoja v 
turističnem, kulturnem in go-
spodarskem pomenu, je bila v 
Kostanjku uradno odprta tudi 
miza prijateljstva, ki sta jo dala 
izdelati in postaviti tamkajšnja 
somejaka, Bogdan Dular, no-
silec Izletniške kmetije z vi-
nogradništvom in gostinsko 
ponudbo, ter Peter Špiler iz 
Zadruge EtnoArt, ki turističen 
in kmetijski potencial prepleta 
s kulturno dejavnostjo.
 
ZELENI RAZGLEDI TUDI 
V BREŽIŠKI OBČINI
Občinska turistična zveza 
Brežice je svetovni dan turiz-
ma obeležila med 26. in 28. 
septembrom na stojnici pred 
Mestno hišo Brežice s predsta-
vitvijo in promocijami na stoj-
nicah, mladinskimi delavnica-
mi in nagradnimi igrami ter z 
ogledom brežiških znameni-
tosti, odvijala se je tudi stro-
kovna ekskurzija po poteh 
projekta Moja dežela - lepa 
in gostoljubna, odprli pa so 
tudi tri zelena okna. Prvo sta 

na Sromljah, v neposredni bli-
žini krajevnega doma, preda-
la namenu člana tamkajšnje-
ga turističnega društva Janko 
Krošelj in Jože Cizelj, ki sta ga 
tudi izdelala. Okrasila sta ga z 
grozdjem, saj so Sromlje zna-
no vinorodno območje. Zeleno 
okno na Mostecu je izdelano iz 
vrbovih vej, pogled skozenj pa 
je usmerjen na mogočno lipo 
in proti brodu, ki vozi preko 
Save že več kot 130 let. Otvo-
ritvi je poleg brežiškega župa-
na Ivana Molana prisostvo-
val tudi predsednik TZS Peter 
Misja. Tretje zeleno okno je 
postavljeno v parku pri po-
družnični osnovni šoli v Kape-
lah. Tu je pogled usmerjen pro-
ti bližnjemu gozdu. 

Osrednje vseslovensko dejanje 
ob svetovnem dnevu turizma 
se je odvijalo 27. septembra 
v osrčje Jatne, na stičišču šti-
rih občin, kjer se je v poznem 

popoldnevu, po zboru pri Aj-
dovskem grobu, prijeten do-
godek nadaljeval pri Hiši na 
Magolniku nad Svibnim pri 
Radečah z odkritjem skulptu-
re Ajdovske deklice. Dogod-
ka v soorganizaciji TZS, ZGS in 
KTRC Radeče so se poleg žu-
pana Tomaža Režuna udele-
žili koordinator projekta pri 

TZS Jože Prah, Marija Imperl 
in Duška Kalin iz KTRC Rade-
če, predsednik TZS Peter Mis-
ja, predsednik Državnega sve-
ta Mitja Bervar, župan občine 
Litija Franci Rokavec in direk-
tor ZGS Damjan Oražem.

� Smilja�Radi

Pogledali skozi zelena okna
POSAVJE - Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga praznujemo 27. septembra, je v organizaciji Turistične zve-
ze Slovenije (TZS), občinskih turističnih zvez in društev, zavodov in organizacij ter posameznikov potekalo 
odpiranje t. i. zelenih oken.

T.�i.�zeleno�brajdno�okno�na�Malkovcu�(foto:�Milena�Knez)

Odkritje�drevesnega�zelenega�okna�v�Kostanjku�(foto:�Boja-
na�Mavsar)

Sromeljsko�zeleno�okno�(foto:�TD�Sromlje)

Zeleno�okno�so�odprli�tudi�na�Jelovcu�(foto:�Vinko�Šeško).

BISTRICA OB SOTLI -  Društvo vinogradnikov in kletarjev 
Šempeter že več kot poldrugo desetletje skrbi za stare vin-
ske trte na pročelju občinske hiše v Bistrici ob Sotli. Najslo-
vesneje je, ko se vinogradniki veselijo trgatve.

Četudi je marsikje po šempetrskih vinorodnih hribih letošnje 
muhasto vreme hudo zapretilo, so občinske vinske trte dobro 
obrodile. V Društvu vinogradnikov in kletarjev Šempeter so bili 
nad pridelkom prijetno presenečeni. »Zaznavamo, da je letos vi-
nogradniška letina zelo dobra tako po kvaliteti in kvantiteti. Tudi 
sladkorne stopnje so dosegle zelo lepe vrednosti. Na sorti laškega 
rizlinga smo izmerili 95 Oe, sivi pinot je meril 100 Oe ter žame-
tna črnina 75 Oe,« je o eni izmed najboljših letin v zadnjih letih 
povedal predsednik Jože Babič. Na štirih trtah so nabrali oko-
li 65 kilogramov grozdja, nadaljnje stiskanje je potekalo v kleti 
predsednika, kjer bo tudi zorel mošt; ko bo vino sorte rose na-
red, pa ga bodo namenili za občinsko protokolarna darila. Tako 
dobre letine se vsi vinogradniki v Šempetru niso mogli veseliti, 
saj sta spomladanska pozeba in toča, ki se je v zadnjem letu po 
delih občine razbesnela kar trikrat, marsikje vzeli več kot polovi-
co pridelka. Občinsko trgatev, ki naznanja vrhunec obdobja trga-
tev po vinorodnem Šempetru, je opravila vesela druščina dese-
tih domačinov, prisostvovala je tudi letošnja vinska kraljica Sara 
Stadler ter sedanji gospodar Franjo Debelak. 
Ni treba posebej poudarjati, da je glavnina letošnjih dogodkov in 
prireditev Društva vinogradnikov in kletarjev Šempeter in Ob-
čine Bistrica ob Sotli namenjena promociji vinogradništva in vi-
narstva v kraju ter se odvija ob pristnosti vinske kraljice. Pred 
občinsko trgatvijo so vinsko kraljico povabili med vinske trte na 
prikaz trgatve po starih običajih, pečat v domačem kraju pa bo 
pustila tudi na letošnjem martinovanju.  E.�Šterlek

Občinskim vinskim trtam 
godilo letošnje muhasto vreme

Škafi�so�bili�polni,�česar�se�je�druščina�ob�zaključku�trgatve�
najbolj razveselila. 

Kip�Ajdovske�deklice�sta�od-
krila� župan� občine� Radeče�
Tomaž�Režun�in�avtor�skulp-
ture�Brane�Žunič�(foto:�KTRC�
Radeče).

ŠENTJANŽ - Letošnjo zadnjo septembrsko nedeljo je tu-
kajšnje turistično društvo v sodelovanju z zavodom MUK 
Qra iz Sevnice pripravilo pester in bogat program, ki se je 
odvijal na rudarski tematski poti Tk pav in v središču vasi.

Na rudarski tematski poti je skupina pohodnic in pohodnikov 
predala namenu tretje gozdno okno v naravnem okolju, ki po-
nuja mnogo zanimivosti in nešteto zgodb. Na Repovževi 'štali' 
so otvorili razstavo del, ki so nastala na letošnjem ArtEku Šen-
tjanž, ki se je odvijal od 6. do 10. julija na Felicijanovi domačiji v 
Peklu. Navzoče na otvoritvi  je poleg sevniškega podžupana Ja-
neza Kukca nagovoril tudi direktor Kozjanskega parka Hrvoje 
Teo Oršanič ter povabil na Grad Podsreda - na ogled pregledne 
razstave del, ki so nastala na ArtEko shodih od leta 2011 dalje 
(razstava bo na ogled do konca oktobra). Med gosti je bil tudi pu-
blicist in okoljevarstvenik Anton Komat, ki sta mu sevniška sli-
karka Jerca Šantej in predsednica TD Šentjanž Petra Majcen po-
darili mlado drevo sevniške voščenke v zahvalo za vso podporo 
in strokovno pomoč pri izvedbi ArtEko dogodkov. Z razstavno-
-prodajnimi izdelki je v prijetnem sončnem in dela prostem dne-
vu vabila tudi šentjanška tržnica. Na njej so se predstavljali raz-
lični rokodelci, pa tudi pridelovalci zelenjave, medu itd. 
 P. Majcen/S. R.

Okno, razstava in tržnica

Letošnja�tržnica�v�Šentjanžu,�ki�nadomešča�nekdanjo�Bučari-
jado,�je�bila�dobro�obiskana�(foto:�Toni�Vučajnk).
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Varnost, bodisi požarna, oseb-
na, prometna bodisi katera 
druga, je ena najpomembnej-
ših dobrin in se ji bistveno pre-
malo posvečamo, pravi Stane 
Dvoršek, ki ima za sabo že 50 
let prostovoljnega gasilstva, 
22. leto je na omenjenem mes-
tu pri poklicnih gasilcih, oce-
njuje pa, da je na tak ali dru-
gačen način sodeloval že na 

blizu tisoč intervencijah vseh 
vrst, od požarov, neurij, poplav 
do prometnih in drugih nesreč. 
»Pomena varnosti se zavemo 
šele takrat, ko se nam ali na-
šim bližnjih zgodi nekaj hude-
ga,« meni.

POPOLNE VARNOSTI NI

Kar se tiče varnosti v stano-
vanjskih objektih, je treba ve-
deti, da popolne varnosti ni in 
da vedno prihaja do naključij 
dogodkov, ki jih ne moremo 
načrtovati vnaprej, opozar-
ja Dvoršek, lahko pa s svojimi 
dejanji vplivamo na to, da smo 
bolj varni. »To pomeni, da že 
pri načrtovanju bivalnih pro-
storov izločimo elemente, ki 
bi lahko negativno vplivali na 
našo varnost, bodisi da povzro-
čajo požar bodisi da utrpimo 
večjo škodo ob naravnih nesre-
čah, kot so poplave, potresi itd. 
Že z načrtovanjem gradnje se 
lahko marsikaj prepreči,« pra-
vi sogovornik in opozarja zlasti 
na izbiro materialov in kvalite-
to njihove vgradnje, v prvi vrsti 
pri vodovodu, kanalizaciji, ele-
ktrični napeljavi in kurilnih na-
pravah, ki ponavadi povzročajo 
največ težav. »S spreminjanjem 
klimatskih pogojev je treba 
hkrati nameniti precejšnjo po-
zornost načrtovanju strešnih 
kritin in konstrukcij,« doda-
ja, saj smo tudi v našem okolju 
vse pogosteje priča močnemu 

vetru s hitrostjo več kot 100 
km/uro, kar so včasih poznali 
le na Primorskem, danes pa to 
ni nič nenavadnega tudi v not-
ranjosti Slovenije. Vsaka kriti-
na ni primerna za vse klimat-
ske razmere, npr. pločevinaste 
strehe, ki so pogoste zlasti na 
javnih objektih, trgovinah ipd. 
in so zelo ranljive ob močnem 
vetru.

DIMNIŠKI POŽARI, STRELE

Gasilci se največkrat srečujejo 
s t. i. dimniškimi požari, pred-
vsem v starejših objektih, kjer 
so dimniki zgrajeni še iz opeč-
natih materialov. »Pri gradnji 
je treba upoštevati, da se vse 
dimne naprave grejejo in od-
dajajo toploto, mi pa smo od-
govorni, da v njihovi okoli-
ci ni gorljivih materialov oz. 
da ni, kot se rado dogaja, na 
podstrešju vsega, kar tam ne 
sodi, a predstavlja nevarnost 

za nastanek požara,« opozar-
ja Dvoršek. Tudi v stanova-
njih moramo biti v želji po iz-
koristku vsega razpoložljivega 
prostora pozorni, kam postavi-
mo kakšno stvar, posebej v bli-
žini grelnih naprav, da s tem ne 
povečamo možnosti požara. V 
zadnjem času so zelo proble-
matični udari strel, saj imamo 
ponavadi v stanovanju kup 
vtičnic, ki jih ne potrebujemo 
in so nezavarovane, zato sko-
znje udari plamen, posledično 
pa lahko zagorijo npr. zavese, 
sedežne garniture … »Reši-
tev je zelo preprosta: v vsaki 
elektro trgovin imajo poseb-
na plastična varovala, ki pre-
prečijo udar energije iz vtič-
nice v okolje. Vsaka vtičnica bi 
morala biti na ta način zavaro-

vana, ne le zaradi udara stre-
le, ampak tudi zaradi otrok, ki 
radi raziskujejo.« Prav je, meni 
Dvoršek, da se otroci pod nad-
zorom spoznajo z nevarnostjo, 
ki jo prinaša ogenj, ne pa da to 
delajo na skrivaj, kar ima lah-
ko hude posledice. »Nek pred-
met ali krožek na to temo bi bil 
zelo dobrodošel v šolskem sis-
temu. Učimo jih marsičesa, ne 
naučimo pa jih dovolj o življe-
nju. Mi se trudimo, da čim več 
otrokom pokažemo te stva-
ri, tudi prostovoljna gasilska 
društva delajo na tem, a va-
nje niso vključeni vsi otroci,« 
opozarja.

OGLJIKOV MONOKSID IN 
PLIN - TIHA UBIJALCA

Mnogokrat se ne zavedamo, da 
je očiščena peč oz. kurišče tako 
cenejša, saj porabi manj kurja-
ve, kot varnejša. Pomembno je 
tudi, kako so kurilne naprave 

nastavljene. Mnogi jih na račun 
varčevanja nastavijo sami, po-
tem pa imajo slab izkoristek, 
zaradi nepravilnega izgoreva-
nja pa nastaja ogljikov mono-
ksid, t. i. tihi ubijalec. »Opozar-
jam, da bo s 1. 1. 2017 stopil 
v veljavo pravilnik o upora-
bi merilcev ogljikovega mo-
noksida v vsakem prostoru, v 
katerih so kurilne naprave, od 
kaminov do peči na trda gori-
va, pelete, olje ali plin. Takšen 
merilnik nas z zvočnim signa-
lom opozarja, da je treba pros-
tor prezračiti, sicer lahko hitro 
pride do zastrupitve in posle-
dično smrti. Človeški vonj na-
mreč tega plina ne zazna, zato 
je smrt skoraj neizbežna,« po-
udarja naš sogovornik. Zelo za-
nemarjamo plinske inštalacije, 

plin je ravno tako tihi ubijalec. 
Z vonjem ga sicer zaznamo, saj 
mu je načrtno dodan, vendar je 
takrat lahko že prepozno. »Pri 
menjavah plinskih jeklenk v 
gospodinjstvu pozabljamo, da 
je potrebno občasno menjati 
tudi reducirni ventil in cev, ki 
lahko preperi ali se sname, plin 
uhaja, jeklenka pa nima varno-
stnega sistema, da bi prepre-
čila to uhajanje. Kot zaznamo, 
je lahko že prepozno, saj lahko 
že prižig luči povzroči eksplo-
zijo in tega ni tako malo,« pra-
vi Dvoršek.

PAZLJIVO Z LUČKAMI

Nezanemarljiv vzrok poža-
rov v stanovanjskih objektih 
so tudi tudi praznične (npr. 
adventne in božično-novole-
tne) okrasitve z raznimi lučka-
mi. »Na trgu se pojavlja cene-
na roba, ki že sama po sebi ni 
varna. Ne pravim, da cena po-

gojuje varnost, pravim pa, da 
zelo poceni zadeva ne more 
biti kvalitetna, zato bi se temu 
morali izogibati.« Pazljivi mo-
ramo biti tudi pri raznih okras-
nih napeljavah po pročeljih hiš 
in preveriti, koliko toplote od-
dajajo, kar lahko tudi prive-
de do požara. V prazničnem 
času pa je zelo problematič-
na tudi uporaba pirotehničnih 
sredstev. »Skoraj vsako leto 
imamo na silvestrovo kakšen 
požar. Užitek ob pokanju tra-
ja samo nekaj sekund, moti 
pa starejše in bolne, pa tudi 
živali, ki so zelo občutljive na 
zvok. Psi imajo denimo osem-
krat močnejši sluh od človeka 
in če nas zabolijo ušesa, kako 
morajo šele psa,« opozarja iz-
kušeni gasilec. Ko že govori-

mo o živalih: tudi te so lahko 
problem, zlasti glodalci, npr. 
podgane, ki so ljubitelji bakra 
in preglodajo napeljavo, zara-
di česar lahko pride do prebo-
ja električnega toka in posle-
dično požara, bodisi v objektih 
bodisi v vozilih.

GASILNI APARAT V VSAK 
DOM

»Vsakdo mora za svojo varnost 
skrbeti sam, gasilske in ostale 
reševalne službe nismo zato, 
da bi povsod preprečili na-
stanek ognja, saj se nas ta ne 
boji nič bolj kot drugih obča-
nov. Razlika je le ta, da se ga-
silci znamo z ognjem boriti in 

na podlagi izkušenj oceniti, kje 
pretijo nevarnosti,« zaključu-
je Dvoršek, ki je prepričan, da 
bi moral biti gasilni aparat se-
stavni del vsakega stanovanja 
in vozila, čeprav je vprašanje, 
koliko ljudi jih sploh zna upo-
rabljati. »Prostovoljna gasilska 
društva v tem času organizira-
jo dneve odprtih vrat, a odziv 
ponavadi ni najboljši, čeprav 
bi se tam lahko vsakdo naučil 
uporabljati gasilni aparat, po-
gasiti začetni požar v gospo-
dinjstvu ipd. Morda pa bomo 
morali te zadeve prikazati na 
drugih lokacijah, npr. pred tr-
govskimi centri, kjer bi se bolj 
približali ljudem.«
� Peter�Pavlovič

Tematske strani  Posavskega obzornika,  13.  oktober 2016

Na tradicionalnih oktobrskih tematskih straneh Varnost na prvem mestu smo v ospred-
je postavili vprašanje varnosti naših domovanj. Preberete lahko tudi, da se je prometna 
varnost na posavskih cestah v letošnjem letu v primerjavi z minulim precej poslabšala. V 
zvezi s tem ne bo odveč opozorilo, da bo kmalu treba našim avtomobilom nadeti zimske 
gume, kar lahko naredite tudi pri katerem od ponudnikov, ki jih tokrat predstavljamo. Vul-
kanizerstvo Oblak z 20-letno tradicijo vam zagotavlja kvalitetno storitev, prav tako vas na 
obisk vabijo podjetja Sava avto iz Sevnice in Avto storitve Zupan iz Krmelja, na zadnji stra-
ni pa še dobovski vulkanizer Furlan. Če boste kdaj potrebovali organiziran prevoz za več-
jo skupino ljudi, se lahko obrnete na podjetje MirtTours, ki s svojimi storitvami prispeva k 
prometni varnosti. Oktober je tudi mesec varčevanja, zato se s svojo novo poslovalnico 
predstavlja Hranilnica LON, v NLB Viti Nezgoda pa so nas spomnili na zavarovanje. Ur.

Za požarno varnost našega doma 
lahko marsikaj naredimo sami
POSAVJE - Oktober je med drugim tudi mesec požarne varnosti in ob tem ne gre prezreti dejstva, da v Sloveniji letno zagori okoli 2000 objektov, pri čemer velik 
delež predstavljajo tudi eno-, dvo- ali večstanovanjske stavbe. Zakaj je tako in kako bi lahko to statistiko popravili, smo se pogovarjali z dolgoletnim vodjo opera-
tive na PGE Krško Stanetom Dvorškom.

Stane�Dvoršek

Posledice�požara�v�stanovanju�(vir:�arhiv�PGE�Krško)

Izvajanje sistemov tehničnega 
varovanja

Varovanje ljudi in premoženja

Varovanje javnih zbiranj in 
prireditev v gostinskih lokalih

Vse za vašo varnost!
07 488 23 70 
07 488 23 71 dolenjska-rival@siol.net   |   rival-varovanje.si

112

ZA VAŠO VARNOST

 Servis in vzdrževanje ročnih 
gasilnih aparatov

 Prodaja ročnih gasilnih 
aparatov

 Vzdrževanje in polnjenje 
gasilnikov in izolirnih dihalnih 
aparatov

 Izdelava požarnih redov in 
ocene požarne ogroženosti

 Meritve in redni tehnični 
nadzori hidrantnih omrežij

 Požarno varovanje
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Z vulkanizerstvom je 
leta 1994 v domači ga-
raži začel Darko Oblak. 
Že po nekaj letih so imeli 
Oblakovi redne ter ved-
no nove in nove stran-
ke. Leta 1998 so začeli z 
gradnjo, leto kasneje pa 
tudi z delom v novi de-
lavnici, v kateri glavna 
vulkanizerska dela op-
ravljajo še danes. 

VULKANIZERSKE STORITVE 
ZA VSE VRSTE MOTORNIH VOZIL
Istega leta so kupili prvi kombi za dostavo pnevmatik iz podje-
tja Bartog d.o.o. Trebnje. Leta 2002 so zgradili novo skladišče za 
pnevmatike, saj se jih je v teh letih nabralo že tako veliko, da jim 
je primanjkovalo prostora. Dobro sodelovanje s podjetjem Bartog 
je privedlo do povečanja dobave pnevmatik. Danes vršijo dosta-

vo pnevmatik že s tremi kombiji. »V delavnici Vulkanizerstva in tr-
govine Oblak montiramo pnevmatike čisto za vse vrste motornih 
vozil, od motorjev, osebnih avtomobilov, traktorjev, tovornih vo-
zil do največjih delovnih strojev,« pravi Darko in poudarja, da iz-
vajajo tudi popravila oziroma ravnanje alu platišč.

VELIKA IZBIRA PNEVMATIK NA ZALOGI
Na zalogi imajo pnevmatike za osebna vozila in motorje, pa tudi 
za traktorje in tovornjake, ki jih lahko kupite tudi v njihovi spletni 
trgovini www.gume-oblak.si. Nudijo široko paleto pnevmatik raz-
ličnih blagovnih znamk in cenovnih razredov, tako da lahko vsak 
najde najprimernejšo pnevmatiko za svoje vozilo. Leta 2004 so 
svojo ponudbo razširili še z avtooptiko.

HRAMBA PNEVMATIK
Svojim strankam poleg vulkanizerskih storitev nudijo tudi hrambo 
nesezonskih pnevmatik. Zaradi povečanja skladiščenja oz. hram-
be so pred dvema letoma še povečali skladiščne prostore in v ta 
namen postavili šotor. 

BAR OBLAČEK
Pred šestimi leti so poleg vulkanizerske delavnice odprli še bar Ob-
laček, ki ga vodi Darkova žena Klavdija. S tem so omogočili, da se 
njihove stranke, medtem ko čakajo na svoja vozila, lahko okrep-
čajo. Bar je seveda namenjen tudi vsem ostalim lokalnim in dru-
gim mimoidočim, saj se lahko pohvalijo z zelo dobro kavo in ve-
liko izbiro pijač. 

MEDNARODNI PREVOZI
Leta 2007 so svojo dejavnost razširili še na mednarodne prevoze in 
kupili prvi kamion. Zaradi dobrega poslovanja so istega leta število 
kamionov povečali še za dva, kar dokazuje, da se poleg osnovne 
dejavnosti razvijajo tudi na področju transporta. Poskrbeli so tudi, 
da imajo enostaven dostop z vseh strani, iz smeri Krškega in Brežic. 

Vulkanizerstvo Oblak sicer sodeluje z vsemi lokalnimi partner-
ji, med večjimi so Kostak d.d., Vipap d.d., Poklicna gasilska eno-
ta Krško, Ferlin d.o.o., Benitrans s.p., Pavlič Zvonko s.p., Gračner 
Srečko s.p., Plastoform Logistika d.o.o., O.T.I.ROSSI d.o.o. in še bi 
lahko naštevali. 

Danes pa svojemu očetu pri vulkanizerstvu pomaga tudi sin Kle-
men, ki je končal srednjo mehanično šolo z odličnim uspehom in 
kaže na to, da bo vulkanizerska dejavnost postala družinska tra-
dicija in se nadaljevala v naslednji rod.

www.nlbvita.si 080 87 98

NLB Vita Nezgoda
Zavarovanje, ki ga ne 
potrebujete. Razen, kadar ga. 

Pot v službo je vedno ista. Razen, kadar ni.

Že en sam nepredvidljiv dogodek, kot je npr. neroden 
padec, poškodba med delom, prometna nesreča, nam 
lahko življenje obrne na glavo. Zato sklenite nezgodno 
zavarovanje NLB Vita Nezgoda. 
Zavarovanje, ki ga ne potrebujete. Razen, kadar ga.

Za več informacij se oglasite v najbližji NLB Poslovalnici.

Vulkanizerstvo Oblak 
z več kot dvajsetletno tradicijo

BREGE - Pri Oblakovih na Bregah že 22 let skrbijo, da jekleni konjički dobivajo nova in kvalitetna obuvala. 
Z leti so svojo ponudbo še razširili, tako da imajo danes veliko skladišče za pnevmatike, njihove stranke pa 
lahko čas, ko jim preobujejo vozilo, izkoristijo tudi za postanek v njihovem baru Oblaček.

Darko Oblak s sinom Klemnom

Vulkanizerska delavnica Oblak

175/65R14 Sava Eskimo 82T S3   34,25 €
185/65R15 Sava Eskimo 88T S3   39,84 €
195/65R15 Sava Eskimo 91T S3   39,84 €
205/55R16 Sava Eskimo 91T S3   47,64 €
205/55R16 Sava Eskimo 81H HP2   52,83 €
195/65R15 Good Year UG9 91T   51,00 €
205/55R16 Michelin Alpin A5 91T   80,00 €

Cene so z 22 % DDV-jem.

Skladišče pnevmatik

Akcija 
zimskih 

pnevmatik

Tel.: 031 641 538
www.gume-oblak.si

POSAVJE - S Policijske uprave Novo mesto so na naše povpra-
ševanje odgovorili, da se je v prvih devetih mesecih letošnje-
ga leta na območju Posavja zgodilo 320 prometnih nesreč 
(v enakem obdobju lani 290). V šestih prometnih nesrečah 
je umrlo šest ljudi (v letu 2015 eden). 

Vse prometne nesreče s smrtnim izidom so se zgodile v prvih pe-
tih mesecih. Med smrtnimi žrtvami sta bila dva pešca in peška, 
dva voznika motornih koles in voznik tovornega vozila. V prvih 
devetih mesecih se je v prometnih nesrečah v Posavju huje poš-
kodovalo 23 ljudi (19), 158 (129) pa je utrpelo lažje poškodbe.

»V petih od šestih prometnih 
nesreč s smrtnim izidom so 
bile žrtve pešci in motoristi, 
ki so najranljivejši udeležen-
ci v cestnem prometu. V je-
senskem in zimskem času, ko 
so svetli deli dneva ponovno 
krajši, pogostejše so padavine 
in megla, so te skupine udele-
žencev v prometu še pose-
bej izpostavljene. Pešce pozi-
vamo, naj poskrbijo za svojo 
vidnost s svetlejšimi oblači-
li, uporabo odsevnih teles, za 
hojo pa naj uporabljajo pro-
metne površine, ki so name-

njene pešcem. Pred prečkanjem ceste naj se tudi pred preho-
dom za pešce prepričajo, da jih je voznik, ki se približuje, opazil, 
da jim bo odstopil prednost in bo lahko varno ustavil. Kolesar-
ji in motoristi morajo upoštevati, da so ceste v tem obdobju na 
izpostavljenih delih mokre in zaradi nizkih temberatur spolz-
ke, na cestah pa je tudi že listje,« opozarjajo na policijski upravi. 
Sicer pa neprilagojena hitrost ostaja najpogostejši vzrok pro-
metnih nesreč na našem območju, zato pozivajo voznike motor-
nih vozil, naj hitrost vožnje prilagodijo omejitvam, razmeram 
na cesti in svojim sposobnostim. Pozorni naj bodo na ranljivej-
še udeležence v cestnem prometu in jim odstopijo prednost. Do-
sledno naj upoštevajo cestnoprometna pravila in za volan sede-
jo le trezni.
Policisti po vsej državi med 3. in 16. oktobrom izvajajo aktiv-
nosti za večjo varnost pešcev, do konca leta pa bodo pogosteje 
preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil in izvaja-
li meritve hitrosti.
� P.�P./vir:�PU�Novo�mesto

Prometna varnost se poslabšuje



Posavski obzornik - leto XX, številka 21, četrtek, 13. 10. 2016 15VARNOST NA PRVEM MESTU

Najpomembnejša dejavnost podjetja MIRTTOURS z Blance je 
prevoz potnikov v notranjem javnem linijskem prometu, ki ga 
izvajajo predvsem na območju Posavja in Dolenjske, za kar ima-
jo prido bljeno državno koncesijo Ministrstva za infrastrukturo. 
Delujejo pa tudi v mednarodnem javnem linijskem prometu. 

Poleg javnega linijskega prometa opravljajo tudi poseben linij-
ski prevoz, t. i. pogodbeni prevoz. Teh se poslužujejo predvsem 
šole za prevoz šoloobveznih otrok in večja podjetja za prevoz 
delavcev na gradbena delovišča ali v proizvodne obrate ter za 
sezonska dela na plantažah. 

Velik del ponudbe obsegajo tudi občasni prevozi. To so prevozi 
zaključenih družb na različne dogodke in turistične destinacije. 
Te se nahajajo tako v Sloveniji kot po celotni Evropi, včasih pa jih 
pot zanese celo na sever Afrike in na Bližnji vzhod. 

Opravljajo tudi prevoze po Evropi, ki jih organizirajo tuje turistič-
ne agencije. Prevoze na turistične destinacije organizirajo tudi v 
lastni režiji in v sodelovanju s priznanimi turističnimi agencija-
mi. Že vrsto let organizirajo obiske zabaviščnega parka Garda-
land, letovanja na morju, smučišč v Avstriji in ogled smučarskih 
poletov v Planici. 

»Lahko se pohvalimo, da so naše dosedanje usluge koristili po-
tniki, kot so uprave slovenskih priznanih bank, uprave posame-
znih občin z župani, Ministrstvo za infrastrukturo, Obrtna zbor-
nica Slovenije, sindikati podjetij v naši bližnji okolici kakor tudi 
širše, nemška moška rokometna reprezentanca, ki je bila v tistem 
času svetovni prvak, in še mnogi drugi, kot so župnije, osnovne 
šole, šolski centri in različna društva in klubi, ki so z našo uslugo 
zadovoljni, saj so postali naše redne stranke,« pripoveduje usta-
novitelj podjetja in lastnik Peter Mirt.

RAZNOLIK VOZNI PARK PO MERI POTNIKOV

»Danes imamo v podjetju redno zaposlenih sedem voznikov. Vsi 
imajo opravljeno zakonsko potrebno temeljno poklicno kvali-
fikacijo, opravljen zdravniški pregled in vso potrebno sledljivo 
dokumentacijo za poklicnega voznika. Vozniki imajo bogate iz-
kušnje na področju prevoza potnikov in so vedno pripravljeni 

ustreči potnikovim željam. Tudi sicer smo zelo prilagodljivo pod-
jetje, katerega prioriteta je, da je sam prevoz prijetna izkušnja za 
potnika. V času vožnje so vsi potniki nezgodno zavarovani,« do-
daja podjetnik, ki je svoj vozni park z leti močno povečal, tako 
da ima trenutno na voljo 8-sedežni kombi, 8-sedežni poslov-
ni kombi, 19-sedežni turistični minibus, 30-sedežni minibus in 
50-sedežne turistične avtobuse. 

»Posebnost v naši ponudbi je ’vip kombi’. Ima osem sedežev, 
uporablja se lahko za krajša in daljša potovanja, vožnja je zelo 
udobna. V prvi vrsti je namenjen poslovnežem, saj ima tudi klub-
sko mizico, ob kateri se je mogoče pogovarjati in dogovarjati o 
nadaljnjih poslovnih sodelovanjih. Kombi je primeren tudi za or-
ganizacijo raznih družabnih srečanj, osebnih praznovanj, upo-
raben je tudi kot sejemski kombi,« teče opis enega izmed vozil, 
ki ga je mogoče najeti po ugodni ceni. 

OD MEHANIKA DO VOZNIKA 
IN TURISTIČNEGA DELAVCA 

»Naše poslanstvo je, da z dejavnostjo avtobusnega prevozništva 
omogočamo potnikom popolne usluge prevoza ter kvalitetna in 
cenovno sprejemljiva potovanja, zato smo našo dejavnost raz-
širili v turistično agencijo, kar je tudi zakonska obveznost pri or-
ganizaciji potovanj za posameznike in skupine. To pomeni, da 
lahko v celoti sami organiziramo in izvedemo celoten program 
izleta,« še doda lastnik, ki ohranja sedež podjetja v domačem 
kraju, v katerem naj bi po prvotnih načrtih stala avtomehanič-
na delavnica. Otroška želja Petra Mirta je namreč bila, da bi pos-
tal avtomehanik, kot najstnik pa je idejo dopolnil z načrtom, da 
bi lahko kot voznik vse težave na cesti, če bi bilo potrebno, re-
ševal kar sam. Po zaključenem šolanju se je zaposlil kot avto-
mehanik pri celjskem avtobusnem podjetju, v katerem je nabi-
ral pomembne poklicne izkušnje sedem let in pol. Leta 1992 je 
stopil na pot samostojnega podjetnika in kot voznik je sedel za 
volan svojega prvega avtobusa, vendar je ves ta čas skrbel tudi 
za brezhibno delovanje prevoznih sredstev. »Le brezhibno vo-
zilo je varno vozilo,« poudari sogovornik. 

Po njegovi uspešni poslovni poti hodi starejši sin Jure, ki mu je 
oče svetel zgled že od njegovih najzgodnejših otroških let. Jure, 
ki je pomemben del podjetja, je najprej začel s čiščenjem vozil, 
po zaključenem šolanju in opravljenem vozniškem izpitu je pos-
tal voznik avtobusa, danes pa kot redno zaposlen v družinskem 
podjetju opravlja tudi različne delovne obveznosti v pisarni. »Ve-
liko časa preživi za računalnikom, saj na ta način poteka ureja-
nje večine stvari, deluje pa tudi kot logist, prometnik in blagaj-
nik. Skratka, je neprecenljiva pomoč pri operativnem delovanju 
podjetja. Še vedno pa nama je v največji užitek, ko sedeva za 
volan in se odpeljeva na ’furo’,« zadovoljno zaključi Peter Mirt. 

VIZIJA PODJETJA

Podjetje MIRTTOURS želi obstati v javnem in posebnem linij-
skem prometu v Sloveniji, hkrati pa se želi uveljaviti kot dober 
ponudnik svojih storitev tudi v evropskem prostoru. Položaj na 
zahtevnem domačem in mednarodnem trgu bodo utrjevali z 
odličnostjo v poslovanju ter s hitro odzivnim izpoljevanjem zah-
tev in pričakovanj naročnikov, tudi na najzahtevnejšem nivoju. S 
svojim delovanjem na področju avtobusnega prevozništva bodo 
še naprej omogočali popolne usluge prevoza ter kvalitetna in ce-
novno sprejemljiva potovanja doma in v tujini.  

Ključ do uspeha so 
zadovoljni potniki

BLANCA - Prihodnje leto bo podjetje MIRTTOURS praznovalo 25 let delovanja na področju prevozništva s sodobnimi in udobnimi avtobu-
si. Začetki segajo v leto 1992, ko se je Peter Mirt odločil za samostojno pot, po kateri stopa tudi njegov starejši sin Jure.

Ustanovitelj in lastnik Peter Mirt s starejšim sinom Juretom

8-sedežni poslovni kombi

Del voznega parka na domačem parkirišču

Notranjost 50-sedežnega turističnega avtobusa

MIRTTOURSovi avtobusi na različnih turističnih destinacijah

www.mirttours.si
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Rdeča nit je bila izmenjava iz-
kušenj in znanj Civilne zaščite 
(CZ) občine Brežice z dvema 
CZ iz mednarodnega okolja, ki 
prihajata iz občine Trst in de-
žele Spodnje Avstrije. Kot je za 
naš časopis izjavil višji sveto-
valec za področje zaščite in re-
ševanja na Občini Brežice Ro-
man Zakšek, se v občinski 
upravi na čelu z županom Iva-
nom Molanom trudijo dvigni-
ti pripravljenost, opremljenost 
in usposobljenost tako CZ kot 
ostalih organizacij v sistemu 
zaščite in reševanja v občini. 
»Brežiška CZ si je v preteklo-
sti že nabrala kar veliko izku-
šenj z raznih intervencij, nikoli 
pa ne škodi, da izkušnje prido-
bivamo tudi iz mednarodnega 
okolja,« je dejal. Konferenco je 
odprl gostitelj župan Molan, 
ki je poudaril, da sistem zašči-
te in reševanja dobiva vse več-
ji pomen.

Namestnik generalnega direk-
torja Uprave RS za zaščito in 
reševanje Branko Dervodel je 
najprej govoril o pomenu med-
narodnega povezovanja in so-
delovanja na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi ne-
srečami. Sledila je predstavitev 
kriznega upravljanja oz. mene-
džmenta ob naravnih in drugih 
nesrečah v izvedbi Bernarde 

Tominc, predavateljice na Fa-
kulteti za varnostne vede Uni-
verze v Mariboru. Predsednik 
Gasilske zveze Brežice Miha-
el Boranič je nato predstavil 
dejstvo, da slovenske občine 
nimajo pripravljenih splošnih 
načrtov zaščite in reševanja 
ob nepredvidenih naravnih in 
drugih nesrečah, kot sta bila 
npr. predlani žled v občinah 
Postojna in Logatec ter mi-
grantska kriza leta 2015 v ob-
čini Brežice, ampak samo spe-
cializirane, ki so v določenih 
trenutkih povsem neprimerni. 
Zakšek pa je Boraniča dopolnil 
s predstavitvijo osnutka občin-
skega načrta za zaščito in reše-

vanje. Maša Stranj (CZ občine 
Trst) je predstavila kartografi-
jo za potrebe gašenja gozdnih 
požarov, vodja prostovoljcev 
Uschi Nocchieri (CZ dežele 
Spodnje Avstrije) je sprego-
vorila o projektu Safety Tour, 
s katerim poskušajo nagovar-
jati že otroke, da bi se kasneje, 
ko odrastejo, pridružili kateri 
od organizacij v sistemu zašči-
te in reševanja.

120 udeležencev mednarodne 
konference iz številnih sloven-

skih občin, osnovnih šol obči-
ne Brežice ter prostovoljnih 
gasilskih društev, ki delujejo 
v okviru GZ Brežice in iz Hr-
vaške, bo lahko na podlagi 
predstavitev spoznanj, izku-
šenj in rešitev le-te vneslo v 
sisteme zaščite, reševanja in 
pomoči, saj si morajo vsi, ki so 
del tega sistema, nenehno pri-
zadevati za izboljšanje v korist 
večje varnosti ljudi, njihovega 
premoženja, živali, kulturne 
dediščine in okolja. Dogodek 
je bil tudi priložnost za nave-
zavo stikov glede prihodnjega 
vseslovenskega sodelovanja 
na področju projekta prvih re-
ševalcev s ciljem organizacije 
mreže t. i. prvih reševalcev, ki 
bodo usposobljeni za izvajanje 
temeljnih postopkov oživljanja 
z in brez defibrilatorja. Dogod-
ka so se med drugim udeležili 
tudi dekan Fakultete za varno-
stne vede Univerze v Mariboru 
izr. prof. dr. Andrej Sotlar, žu-
pan občine Sevnica Srečko Oc-
virk, župan občine Krško mag. 
Miran Stanko, direktor CZ de-
žele Spodnje Avstrije Thomas 
Hauser in poveljnik CZ občine 
Trst Bruno Tribuson.
 Rok Retelj

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

Avto storitve, Zupan Miran s. p., Krmelj 2b, 8296 Krmelj
Tel: 07/81 85 786, e-pošta: delavnica@atgzupan.com, 

w w w.atgzupan.com

Primanjkuje splošnih načrtov
BREŽICE - Večnamensko dvorano MC Brežice so 6. oktobra napolnili predstavniki društev in organizacij, 
povezanih v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, ki so se udeležili 2. mednarodne konference o zaščiti, re-
ševanju in pomoči. Dogodek je bil tudi priložnost za dogovor o usposabljanju t. i. prvih reševalcev.

Del�udeležencev�konference,�v�ospredju�(z�leve)�župana�Molan�
in�Stanko�ter�namestnik�generalnega�direktorja�URSZR�Der-
vodel

www.PosavskiObzornik.si

BANČNIŠTVO NA LJUBEZNIV, OSEBEN NAČIN SEDAJ TUDI V KRŠKEM.

Hranilnica LON - ena redkih 
bančnih hiš v Sloveniji, ki tudi 
v teh zapletenih časih dobro 
posluje, je 22. septembra v cent-
ru Krškega (na Trgu Matije Gu-
bca 3, v pritličju Hotela City) 
odprla že svojo 16. poslovno 
enoto. 

Sama odločitev, kdaj in kje 
odpreti novo poslovno enoto, 
vedno zahteva tehten premislek. 
Uprava Hranilnice je na osnovi 
ocene tržišča, možnosti zbiran-
ja sredstev, varčevalnih navad 
ljudi, razvitosti podjetništva in 
obrti, ocene sedanjega stanja ter 
možnostih razvoja v širši regiji, 
kjer je podjetnost posameznikov 
zelo velika, našla prav Krško 
kot mesto, ki ustreza dolgoročni 
politiki hranilnice. Ta je usmer-
jena v nadaljnjo rast in širjenje 
poslovanja, tako po obsegu kot 
teritorialno.

Glavna prednost hranilnice 
pred ostalimi bankami se skriva 
tudi v imenu LON – Ljubezniv, 

Oseben Način. Strankam ved-
no nudimo kvalitetne storitve, 
ki so podprte s prijaznostjo in 
strokovno podkovanostjo naših 
zaposlenih. Nismo obremenjeni 
z dolgovi iz preteklosti, ampak 
imamo zdrave temelje, na kat-
erih lahko gradimo.

Nudimo celotno paleto bančnih 
storitev tako fi zičnim kot 
pravnim osebam, ugodne 
kredite, depozite in varčevanja.

Ob odprtju poslovalnice smo 
pripravili otvoritvene ugod-
nosti. Poleg običajnega paketa 
dobrodošlice (s katerim novim 
komitentom podarimo 20 EUR
ob prvem prilivu na račun) nu-
dimo še dodatnih 9 mesecev 
brezplačnega vodenja računa za 
prebivalstvo. Podjetja in podjet-
niki lahko do 31. decembra 2016 
izkoristijo polovične stroške 
odobritve limita in kredita za 
nove komitente. Do 31. 10. 2016  
pa je prav tako možno brezplač-
no plačevanje položnic.

S svojo prisotnostjo želimo 
občanom, obrtnikom in pod-
jetnikom iz Krškega in okolice 
omogočiti ugodno ter uspešno 
bančno poslovanje. Z njimi želi-
mo zgraditi dolgoročne part-
nerske odnose in prispevati k
razvoju celotne regije. Poslovalnica Krško

Trg Matije Gubca 3, Krško
T: 07 62 03 370

M: krsko@lon.si

Želimo biti uspešna enota, ki jo 
bodo ljudje sprejeli z zaupan-
jem. Zato bo za poslovanje na 
najvišjem nivoju skrbela ekipa 
visoko usposobljenih bančnih 
uslužbencev.

Ekipa Poslovalnice Krško.
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

PIŠECE – V mesecu praznika občine Brežice so krajani Krajevne 
skupnosti Pišece pripravili slovesnost ob predaji modernizirane-
ga cestnega odseka Lipar–Žle v namen. 

Po besedah predsednika sveta KS Pišece Petra Skrivalnika svet KS 
uspešno uresničuje svoj program modernizacije javnih poti do vsa-
ke domačije. Predaje v namen se je udeležil tudi župan občine Bre-
žice Ivan Molan, ki je zbranim predstavnikom KS in krajanom zaže-
lel varno vožnjo po novi cesti in jim voščil ob prihajajočem prazniku. 
Po blagoslovu nove ceste, ki ga je opravil župnik dr. Janez Kozinc, so 
se krajani podali peš po novi cesti.

Vrednost investicije, modernizacije cestnega odseka v dolžini 320 m, 
je znašala 25.000 evrov. Od tega je gradbeni odbor prispeval 3.300 
evrov, kar predstavlja prispevek krajanov, 2.500 evrov je zagotovi-
la KS, preostalih 19.200 evrov pa Občina Brežice. Predsednik KS Pi-
šece je ob tej priložnosti izrekel pohvalo gradbenemu odboru, ki je 
v manj kot letu dni od svoje ustanovitve uspel zbrati denarne pri-
spevke krajanov za uresničitev investicije. 

V KS Pišece so v letu 2016 sanirali tudi 100 m ceste proti lovskemu 
domu, na novo postavili podporni zid oz. škarpo v dolžini 40 m pri 
Pleteršnikovi domačiji in uredili odvajanje meteornih voda od Ple-
teršnikove domačije do vaškega kozolca. Načrtujejo še ureditev ces-
te do pokopališča in parkirnega prostora, kjer se je posedel. Skupno 
vrednost vseh del KS ocenjuje na 55.800 evrov.

HOPE (16293) 
je še ena izmed pasjih duš, ki 
ima za sabo žalostno preteklost. 
Kljub težki izkušnji ostaja živah-
na in prijazna psička. Je že starej-
ša dama, a kljub temu še vedno 
pokaže svojo otroško navihanost 
na sprehodih. Bi ji kdo ponudil 
dom in ji na starost omogočil 
lepo pasje življenje?

DIO (16377KK) 
je mladič, star približno 10 me-
secev, razigran in prijazen pes. 
Bo večje rasti, je nekonflikten, 
zelo vodljiv na povodcu in prip-
ravljen na nadaljnje šolanje. Išče 
psom prijazen, odgovoren in lju-
beč dom. 

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. 

V četrtek, 6. oktobra, je na igrišču pri Gimnaziji Brežice potekala tra-
dicionalna oktobrska tekma v malem nogometu med predstavniki 
Občinskega sveta Občine Brežice in Gimnazijo Brežice. Tekma se je  
zaključila s prijateljsko izenačenim rezultatom 2:2. Ekipo Občinske-
ga sveta Občine Brežice so sestavljali Andrej Vizjak, Stanko Tomše, 
Benjamin Kodrič, Jurij Pezdirc, Ivan Kostevc, Toni Čanžar in Franc 
Žibert. Barve Gimnazije Brežice so zastopali Sandi Rašović, Gregor 
Avsec, Boris Ambrož, Uroš Karalić, Danijel Brkić in Jernej Šetinc. 

SELA PRI DOBOVI – Župan občine Brežice Ivan Molan je skupaj s 
predstavnicami Rdečega križa Brežice in Rdečega križa Dobova vo-
ščil obilo zdravja in dobrega počutja jubilantki Jožefi Polovič, ki je 
praznovala 90. rojstni dan. Vitalni slavljenki so s pesmijo voščile 
Ljudske pevke Žejno, z glasbo pa so jo presenetili tudi člani Gasil-
skega pihalnega orkestra Loče. 

Jožefa Polovič, po domače Pepca, se je rodila 7. 10. 1926 v Selah 
pri Dobovi. Ko je bila stara komaj štiri leta, se je preselila k stricu v 
Blatno, kjer je že kot otrok pomagala na kmetiji in obiskovala osnov-
no šolo v Globokem. Pri 21 letih je spoznala moža Franca iz Gaber-
ja pri Dobovi in se vrnila v rodni kraj, kjer se jima je rodil sin Franci. 
V zgodnjih šestdesetih letih je mož odšel na začasno delo v Nemči-
jo, kmalu sta se mu pridružila tudi Jožefa in sin. V kratkem času so s 
trdim delom postavili temelje uspešnega družinskega podjetja, kar 
jim je tudi omogočilo, da so se po desetih letih vrnili v domovino. 
Medtem ko sta mož in sin uspešno ustvarjala podjetniško zgodbo, 
je k temu pripomogla tudi Jožefa, saj je nesebično skrbela za dru-
žino in dom ter za veliko posestvo, poleg tega pa se je tudi sama 
ukvarjala z obrtjo. Vedno so ji bili v veselje in ponos njeni vinogra-
di, saj je še danes aktivna pri vseh vinogradniških opravilih, pred-
vsem pa skrbi, da je vinska kapljica vredna požirka. Vseskozi aktiv-
na in navajena dela je vzor zaradi svoje neverjetne energije, saj se 
z avtom še vedno sama odpelje po opravkih. Pepca oziroma oma, 
kot jo kličejo člani družine, se še posebej razveseli družbe svojih naj-
bližjih, predvsem pa uživa v družbi treh vnukov, šestih pravnukov in 
ene prapravnukinje.

V A B I L O
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 

v sodelovanju z Občino Brežice in Posavskim muzejem Brežice 
vljudno vabi 

na osrednjo proslavo v počastitev 

DNEVA SUVERENOSTI 
IN 25. OBLETNICE SAMOSTOJNOSTI. 

Proslava bo v torek, 25. oktobra 2016, s pričetkom ob 18. uri 
v Viteški dvorani gradu Brežice.

Slavnostni govornik bo generalpodpolkovnik Albin Gutman. 

Vljudno vabljeni, da skupaj počastimo 
praznik naše domovine!

PO ZVVS Posavje  Predsedstvo OZVVS Brežice

Slovesna otvoritev ceste

Slavljenka Jožefa Polovič z županom Ivanom Molanom, predstav-
nicami Rdečega križa in Ljudskih pevk Žejno ter dvema pravnu-
kinjama

Udeleženci tradicionalne prijateljske tekme med Gimnazijo Breži-
ce in člani Občinskega sveta Občine Brežice

V Pišecah predali modernizirano cesto v namen Prvih 90 let Jožefe (Pepce) Polovič 

Tradicionalna oktobrska tekma 
v malem nogometu

BREŽIŠKI OKTOBER 2016 
DAN INVALIDOV IN BOLNIKOV 

OBČINE BREŽICE
PROGRAM:

• 12.30 (sejna soba Mladinskega centra Brežice)
Predstavitev pravnih ureditev dolgotrajne oskrbe v različnih 

državah članicah EU in predlogi za ureditev področja v Republiki 
Sloveniji, predavatelj mag. Martin Toth.

• od 14.00 do 17.00  
(avla in večnamenska dvorana Mladinskega centra Brežice)

Predstavitve društev in brezplačna merjenja mineralne kostne 
gostote, krvnega tlaka, ravni sladkorja v krvi, brezglutenske 

prehrane ipd.

• ob 17.00  
(večnamenska dvorana Mladinskega centra Brežice)

Gledališka predstava »Ujeti se ne dam« Društva Za boljši svet 
Maribor (vstopnine ni).

Veseli bomo vašega obiska!
Društva invalidov in bolnikov občine Brežice

PIŠECE – Župan občine Brežice Ivan Molan se je konec meseca sep-
tembra udeležil otvoritve in predstavitve energijske hiše Megamik 
v Pišecah, ki sta jo zgradila zakonca Boštjan in Tanja Mikelj, sicer 
lastnika družinskega podjetja Megamik, ki se ukvarja s pečarstvom 
– postavitvijo peči in kaminov. Osrednja značilnost energijske hiše, 
ki je ena prvih v občini Brežice, je toplozračna in akumulacijska peč, 
ki omogoča  pretok toplega zraka po vseh prostorih in ob vsakodne-
vnem kurjenju omogoča stalno temperaturo. Lončena peč po bese-
dah lastnikov prinaša v dom prijetno toploto, ki duhovno uravnote-
ži, pomirja in osrečuje.

V Pišecah stoji prva energijska hiša Megamik 
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NEPOSREDNA NEVARNOST POPLAVNEGA VALA
Zavijajoč zvok sirene, ki traja 100 
sekund: 4-sekundni intervali zvo-
ka sirene z vmesnimi 4-sekundnimi 
premori, se uporabi ob prelivanju 
ali porušitvi pregrade na jezu vod-
ne elektrarne. Takoj zapustite ogroženo območje. 

Idejne rešitve ureditve prometa 
na območju tržnice Videm
Potem ko je bila v preteklih le-
tih rekonstruirana zgradba tr-
žnice, Občina Krško v naslednji 
fazi načrtuje ureditev prome-
ta na širšem območju tržnice. 
Predlog idejnih rešitev predvi-
deva nove cestne povezave in 
nove prometne ureditve, nova 
parkirna mesta, nove površine 
za pešce z navezavo na obstoje-
če peš površine in podhode, po-
vršine ob objektih, varne pre-
hode za pešce, ekološke otoke, 
zelene površine, otroška igra-
la ipd. 

Izdelane so bile tri idejne zasno-
ve ureditve območja, podrob-
no pa je bila obdelana ena od 
variant, pojasnjuje vodja pro-
jekta na Občini Krško Romana 
Pečnik. V tej varianti je predvi-
dena ureditev peščevih povr-
šin ob stavbi Glasbene šole Kr-
ško in parkirišča v nadaljevanju, 
ob ostalih stanovanjskih objek-
tih so predvideni novi tlaki, peš 
površine in parkirišča, za stano-
vanjskimi bloki ob Cesti 4. julija 
pa je predvidena nova peš po-
vršina in nova cestna poveza-
va, vzporedna s Cesto 4. julija, 
ki vodi do glavne železniške po-
staje. Na tem območju so pred-
videna tudi nova parkirna mesta 
in ekološki otok. Dvignjena plo-
ščad na tržnici naj bi se poveča-
la, predvidena je tudi razširitev 
gostinskih površin. 

Občanke in občane pozivamo, 
da nam do konca oktobra poš-

ljejo pobude in pripombe gle-
de načrtovane ureditve prome-

ta na območju tržnice na naslov 
romana.pecnik@krsko.si.

Predlagana ureditev prometa na območju tržnice Videm

jih sprejela in pozdravila župan 
občine Krško mag. Miran Stanko 
in podžupanja Ana Somrak, ot-
roci pa so jima predstavili svo-
jo pot. Kot so poudarili učenci, 
je bilo v zadnjem letu izvede-
nih že kar nekaj izboljšav, kljub 
temu pa še ostaja nekaj točk, 
kjer bo potrebno za lažjo pre-
hodnost gibalno oviranih stori-
ti še kaj. Predvsem so opozori-
li na še vedno prehiter promet 
mimo OŠ dr. Mihajla Rostohar-
ja. Kot sta poudarila tako župan 
kot podžupanja, je ta akcija, ki 
jo ob tednu mobilnosti izvajajo 

OBVESTILO: 
Nove sirene za javno 

alarmiranje
V četrtek, 29. septembra 
2016, so na območju posa-
vske regije vključili štiri (4) 
nove elektronske sirene, ki so 
sestavni del »Sistema javnega 
alarmiranja (SIJA) SPODNJA 
SAVA« in jih financira druž-
ba Hidroelektrarne na spo-
dnji Savi (HESS) v sodelovanju 
z Nuklearno elektrarno Krško 
(NEK). Poleg ostalih predpi-
sanih alarmnih znakov je na 
teh sirenah možno aktivirati 
tudi alarmni znak »NEPOSRE-
DNA NEVARNOST POPLAVNE-
GA VALA«. Sirene na lokacijah 
Dolnje Brezovo, Gornje Pija-
vško, Srednje Pijavško in Ža-
dovinek so po podatkih Upra-
ve za zaščito in reševanje, 
Izpostave Brežice že preizku-
sili v soboto, 1. oktobra 2016, 
ob 12. uri. Na območju obči-
ne Krško pa so v torek, 4. okto-
bra, v sistem vključili tudi sire-
no v Spodnjem Starem Gradu.

Predhodne prijave do petka, 14. oktobra 2016, na naslov: info@dostop.org z oznako Prijava: delavnica Čutim prostor - Krško.

Gibalno ovirani na poti po mestu

že nekaj let, dobra priložnost za 
neposredno izmenjavo mnenj in 
pobud, na podlagi katerih lahko 

vedno znova izboljšujejo pogoje 
življenja in dela gibalno oviranih.

Otroci z OŠ dr. Mihajlo Rosto-
harja in Društva Sonček so se v 
sodelovanju z učenci OŠ Jurija 
Dalmatina Krško in v spremstvu 
učiteljev v času Evropskega te-
dna mobilnosti sprehodili z Vid-
ma v staro mestno jedro Krške-
ga. Tudi tokrat so preizkusili, 
kako je pot po mestu prilagojena 
gibalno oviranim. V Krškem sta 
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V programu dela se bo do vključ-
no meseca maja zvrstilo skupaj 
blizu 30 dogodkov, predvsem 
predavanj z najrazličnejših pod-
ročij družbe in narave, pa tudi 
ekskurzij in kulturnih prireditev. 
Članice in člani se bodo družili 
ob delu v raznih krožkih s pod-
ročja likovnega izražanja in roč-
nih del, fotografije, prepevanja v 
ženskem zboru Utrinek, rekrea-
cije in učenja tujih jezikov.
Na prvem oktobrskem sreča-

nju s predavanjem zgodovinar-
ja dr. Janka Prunka je vse nav-
zoče pozdravil tudi župan Srečko 
Ocvirk. Spomladi novoimenova-
nemu predsedniku Sašu Jejčiču 
in novemu sestavu upravnega 
odbora je zaželel uspešno delo 
v bodoče, za dolgoletno pred-
sedovanje pa se je zahvalil nje-
govi predhodnici Mariji Jazbec 
in nekdanjim članom upravne-
ga odbora.
 Foto: Občina Sevnica

Občina Sevnica je z namenom zagotovitve vrtov na javnih površi-
nah spomladi pristopila k ureditvi območja na Hrastih pri križišču za 
Sveti Rok in v aprilu že izvedla javni poziv za oddajo vrtov v zakup. 
Na razpolago je še nekaj vrtov, zato je na podlagi novega aktualne-
ga poziva še možno podati vlogo za zakup urbanega vrta na tem ob-
močju za štiriletno obdobje. 

Poziv je odprt do 20. oktobra, prijavni obrazci pa so skupaj z razpi-
sno dokumentacijo in informacijami dostopni na spletni strani Obči-
ne Sevnica (www.obcina-sevnica.si) oziroma v pisarni splošne službe 
(št. 214) osebno ali preko telefonske številke (07) 81 61 215. Vlogo 
lahko podajo osebe s prebivališčem v večstanovanjskih objektih v 
občini Sevnica, ki v sevniški občini niso lastniki zemljišča, primerne-
ga za vrtiček, kar vlagatelji potrdijo z izjavo ob oddaji vloge. Letna 
zakupnina za vrt se določi na podlagi Odloka o občinskih taksah in 
prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin 
v lasti Občine Sevnica. 

Z najemnikom bo sklenjena pogodba za obdobje od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2020. Na osnovi sklenjenih pogodb bo izdelana evidenca 
uporabnikov vrtov. 

Javna 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 Novem mestu, poimenovano kot sredinski del 3. razvojne osi.

Gradivo je od 4. oktobra do 4. novembra 2016 javno 
razgrnjeno tudi v prostorih Občine Sevnica,

na Oddelku za okolje in prostor.
Celotno besedilo javnega naznanila, povzetek za javnost in 

povezave so objavljene tudi na spletni strani občine Sevnica 
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 okolje in prostor.
Javna obravnava bo 18. oktobra ob 18. uri

v Kulturni dvorani Sevnica.
 Občina Sevnica

Skladno z Zakonom o zaščiti živali se del občinskih proračunskih 
sredstev namenja skrbi za zapuščene živali. V sevniški občini je to 
urejeno preko pogodbe z Veterinarsko postajo Sevnica o izvaja-
nju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. 

Po priporočilih stroke je v primerih, ko je v urbanih okoljih beleži-
ti porast števila zapuščenih mačk, najboljši preventivni ukrep pri 
zmanjševanju števila zapuščenih živali sterilizacija. Občina Sevnica 
tako tudi letos, tretje leto zapored, sofinancira sterilizacijo lastni-
ških mačk, in sicer akcija poteka še do 16. oktobra. Z upoštevanjem 
proračunske subvencije je cena sterilizacije 29,50 evra. Možnost so-
financiranja je omogočena lastnikom mačk z območja občine Sev-
nica. Lastniki, ki se odločijo za koriščenje možnosti sofinanciranja, 
mačko pripeljejo v prostore Veterinarske postaje Sevnica po pred-
hodnem naročilu na telefonsko številko (07) 81 60 210.

V sklopu tedna mobilnosti, ki 
je potekal od 16. do 22. sep-
tembra, so malčki Vrtca Ciciban 
Sevnica izvedli akcijo »Smeško-
-Kisko«, s katero so ocenjeva-
li ustreznost uporabe parkirnih 
mest, in sicer na 14 sevniških 
in na 4 boštanjskih javnih par-
kiriščih. Okrog 250 otrok je s 
»Smeškom« nagrajevalo voz-
nike, ki so omogočili nemoten 
prehod pešcev, s »Kiskom« pa 
voznika le prijazno opozorili na 
oviranje poti pešcev oziroma na 
nepravilno parkiranje.

V vrtcu so pripravili zaključno 
prireditev s predstavitvijo re-
zultatov akcije in gostom, med 
njimi županu Srečku Ocvirku s 
sodelavci, predstavili vsebinsko 
bogat in zanimiv pevski, plesni 
in igrani program – s poudarkom 
prav na pridobljenem znanju o 

S Smeški in Kiski nagrajevali in opominjali
Odgovornost vseh udeležencev v prometu je trajen vzgojni in učni proces. Že z opazovanjem in prijaznim opominja-
njem odraslih lahko tudi najmlajši izboljšujejo kakovost bivanja v domačih krajih in hkrati pridobivajo pomembna, 
vseživljenjska znanja o cestno-prometni varnosti.

varnosti peščev in kolesarjev 
kot najbolj ranljivih udeležen-
cev v prometu, še predvsem tis-
tih najmlajših.

Akcija, ki so jo v letu 2009 idej-
no zasnovali Petra Biderman, 
Sonja Bobek Simončič in Jože 
Sladič, je bila s podporo Obči-
ne Sevnica tokrat izvedena tret-
jič. Rezultati podeljevanja števi-
la obeh vrst označb kažejo, da je 
stanje parkiranja boljše, ostaja 
pa še prostor za izboljšave na-
vad parkiranja. Parkirišča pred 
javnimi ustanovami so na pri-
mer strankam lahko še bolj pri-
jazno dostopna, če se uslužbenci 
poslužujejo drugih večjih parki-
rišč v mestu, ne nujno neposred-
no pred službenim mestom. To 
je bil tudi eden od ciljev uved-
be modrih con, ki se kažejo kot 
zelo dobra ureditev mirujočega 

prometa.

Vsi navzoči so se strinjali, da je 
z akcijo zelo smiselno nadalje-
vati tudi v prihodnje in jo raz-
širiti še v druge kraje po občini, 
saj je učinek večplasten: vzga-
janje mladih v odgovorne pro-

metne udeležence in prijazno 
opominjanje velikih, da s(m)o 
lahko vedno boljši in boljši. Ak-
cija pa je na prijazen in vzgojen 
način hkrati tudi lepa spodbu-
da k razmisleku o odgovornem 
in strpnem sobivanju na vseh 
področjih.

Modre cone – praktična in učinkovita ureditev mirujočega prome-
ta (foto: Občina Sevnica)

Malčki na sprehodu po mestnih parkiriščih (foto: Petra Biderman)

Kot vselej so v vrtcu tudi tokrat pripravili prijeten in poučen pro-
gram (foto: Občina Sevnica).

Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Sevnica pričela novo študijsko leto
S prvim tednom oktobra se je pričelo novo študijsko leto, že 14. tudi za članice in člane Društva Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje Sevnica. Cilj delovanja društva je predvsem aktivno vključevanje v sodobno družbo z organizira-
njem izobraževanja in družabnega življenja. 

Sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk

Možnost zakupa vrtov na Hrastih

Prvo srečanje U3 Sevnica

Pozdrav župana in predsednika U3 Sevnica Saša Jejčiča

Nastop pevskega zbora Utrinek
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Kot je na novinarski konferen-
ci pred odprtjem razstave po-
vedal direktor kostanjeviške 
galerije Goran Milovanović, 
gre za vrhunec letošnje je-
senske razstavne sezone v Ga-
leriji Božidar Jakac. »V raz-
stavi, ki je nastala v okviru 
mednarodnega projekta Bau-
net, smo združili razstavo Čer-
nigoj / Teater v produkciji Lo-
škega muzeja iz Škofje Loke ter 
ji dodali pomembno zbirko av-
torjev Bauhausa, ki je bila lani 
del velike razstave Bauhaus v 
Muzeju sodobne umetnosti v 
Zagrebu, ki je bil tudi nosilec 
evropskega projekta, « je po-
jasnil.

ZBIRKA MARIE-LUISE 
BETLHEIM 
Zbirka Marie-Luise Betlheim 
vsebuje več kot 70 umetniških 
del, nastalih pretežno v obdob-
ju med letoma 1921 in 1924. 
Med njimi so dela znamenitih 
profesorjev in študentov Ba-
uhausa, obenem zbirka vse-
buje tudi dragocen dokumen-
tarni material iz weimarskega 
obdobja Bauhausa o profesor-

BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je 15. sep-
tembra v avli Doma kulture pripravila odprtje razstave 
območne likovne kolonije, ki je potekala 3. septembra na 
zelenici ob zahodni strani brežiškega gradu.

Likovne kolonije so se ude-
ležili člani Društva likov-
nikov Brežice in Likovne 
družine KD Franc Bogo-
vič Dobova Kristina Bevc, 
Vlasta Boranič, Rosina 
Curhalek, Stane Fabjan-
čič, Janez Klavžar, Ma-
rija Kukovica, Anita Pe-
gam, Lovrenc Pegam in 
Alenka Venišnik, ki so 
ob svojih zanimivih stva-
ritvah o Brežicah v letu 
3000 ponudili prav tako 
razmišljujoče zgodbe za 
mesto tisoč let naprej, ko 
»se vidimo na kavi na novi 
terasi čez slabih tisoč let«, 
če si dovolim(o) sposoditi 

le del Klavžarjevih misli o bratu dvojčku vodovodnega stolpa. 

Mentor kolonije je bil akademski slikar Gregor Smukovič, ki 
je pohvalil Simono Rožman Strnad in Lučko Černelič za iz-
virno vizionarsko obarvano tematiko, ki je letos poskrbela, da 
so bili likovniki pri svojem ustvarjanju primorani razmišljati 
nekoliko bolj poglobljeno v prihodnost Brežic ter da so nasta-
le slike, ki niso le klasične pejsažne upodobitve, temveč dela, 
ki nas popeljejo v slikarski futurizem naše občine.

Kot je mentor Smukovič še pojasnil, je bil to tisočletni preskok v 
času in kulturi ter se je ob tem vprašal, kaj to pomeni za umet-
nost in ali bo takrat še navzoča? Prepričan je, da dokler bo člo-
vek živ, bo tudi umetnost, saj prve jamske poslikave pripovedu-
jejo, da je likovno ustvarjanje, ne glede na razvitost civilizacije, 
človeku prirojena potreba po izražanju čustev, dojemanje sveta 
okoli sebe in uprizarjanje le-tega na svoj avtorski način. 

Razstavo je odprla predsednica sveta JSKD Brežice Irena Hri-
bar, za klavirske utrinke pa je poskrbel Peter Urek. Ob tem, 
ko so tokratni avtorji prejeli priznanja za udeležbo na koloni-
ji, je Rožman Strnadova  obvestila še, da so na državni razsta-
vi v Novi Gorici zlata priznanja prejeli Alenka Venišnik, Metka 
Vimpolšek, Branka Pirc, Tanja Kržan, Marija Kukovica, Rosi-
na Curhalek in Vesna Davidović.
� N.�J.�S.�

Duh Bauhausa v Jakčevi galeriji
KOSTANJEVICA NA KRKI - V letos spomladi odprtih novih razstavnih prostorih Galerije Božidar Jakac je do 
2. januarja 2017 na ogled gostujoča razstava BAUNET: Černigoj / Teater in dela iz Zbirke Marie-Luise Betl-
heim. 23. septembra jo je odprla državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik.

jih in študentih ter tudi oseb-
no korespondenco Marie-Lui-
se s prijatelji v Weimarju v 30. 
letih. Nastanek Zbirke Marie-
-Luise Betlheim je tesno pove-
zan z osebno zgodbo Marie-
-Luise Betlheim, ki se je zaradi 
življenjskih okoliščin leta 1927 
iz Weimarja preko Dunaja pre-
selila v Zagreb, kjer je tudi os-
tala in se poročila z znanim 
psihoanalitikom Stjepanom 
Betlheimom. Z njo je vse do da-
nes v Zagrebu ostala tudi mapa 

del njenih prijateljev, bauhaov-
sovcev iz zgodnjega weimar-
skega obdobja.

ČERNIGOJ / TEATER 
Odmevna razstava o vodil-
nem slovenskem avantgardis-
tu Avgustu Černigoju predsta-
vlja avtorjevo zgodnje, najbolj 
plodno ustvarjalno obdobje in 
ponovno poskuša ovrednotiti 
tista njegova  konstruktivistič-
na dela, s katerimi se je avtor 
vpisal ne le v slovensko zgodo-

vino, ampak tudi na evropski 
umetnostni zemljevid. Pred-
stavlja doslej še neznane doku-
mente, ki na novo osvetljujejo 
njegovo izkušnjo znamenite 
mednarodne šole Bauhaus v 
Weimarju, ki jo je obiskoval 
kot edini Slovenec. Razstava 
je rezultat širšega raziskoval-
nega, mednarodnega projekta 
Bauhaus – mreženje idej in pra-
ks (BauNet).

Milovanović pravi, da je pro-
jekt za kostanjeviško galerijo 
pomemben, ker z njim sledi-
jo ideji, da v novih razstavnih 
prostorih gostijo večje med-
narodne projekte in doma-
či pub liki odpirajo tudi druge 
perspektive: »Prostor to omo-
goča, pa tudi politika galerije je 
zdaj tako naravnana, da mora-
mo, če hočemo preživeti s tako 
velikim prostorom, stvari pe-
ljati v to smer.« Razstavljena 
dela hkrati korespondirajo z 
nekaterimi stalnimi zbirkami 
galerije, ki ne nazadnje hrani 
tudi dve Černigojevi sliki.

� Peter�Pavlovič

Obiskovalci� med� ogledom� razstave� o� Avgustu� Černigoju� 
(foto:�Maruša�Lapuh)

Dobrodošli v Brežicah 3000!

Vizija�Brežic�3000�na�sliki�Mari-
je�Kukovica

STONER 
ameriški avtor 
John Williams
Mladinska knjiga 
2015
334 strani

Roman prikazuje življenjsko zgodbo 
fanta, ki se ob koncu 19. stol. rodi revnim 
kmečkim staršem. Ti ga pošljejo na študij 
kmetijstva, kaj kmalu pa se sreča s svojo 
največjo življenjsko ljubeznijo – literaturo. 
V kariernem smislu velja za poraženca, saj 
mu ni nikoli ni bilo mar za nazive in časti; 
izredno pasiven in zadržan je bil tudi v 
svoji intimni življenjski vlogi – svoje 
prihodnosti namreč ni jemal kot polja 
odgovornosti, temveč bolj kot danost, 
ki ga čaka, da jo razišče. V tem smislu je 
predstavnik vseh, ki raje in lažje trpijo, 
kot pa da bi se uprli. Svojo notranjo moč 
odkrije šele, ko spozna, da mu svet nima 
več ničesar odvzeti.

MATERE
poljska avtorica 
Agata 
Tuszyńska
Modrijan 2015
334 strani

Biografija nam razkriva tragično 
življenjsko pot kabaretne dive, 
šansonjerke in filmske igralke Wiere Gran, 
ki je med nemško okupacijo ob klavirski 
spremljavi Władysława Szpilmana 
nastopala v kavarni sredi varšavskega 
geta, po vojni pa jo je prav Szpilman 
prvi osumil kolaboracije z Nemci . Njena 
realnost so postali preganjanje, nenehni 
napadi preživelih iz varšavskega geta in 
nezaustavljivo širjenje klevet, kar je za 
šansonjerko pomenilo socialni umor, 
saj ji je onemogočalo opravljati delo in 
si služiti kruh. Na koncu se je vdala, se 
zaprla vase in popolnoma sama umrla v 
zavetišču pri poljskih nunah leta 2007.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

SEVNICA - V Stari galeriji na sevniškem gradu so bila do 3. 
oktobra na ogled slikarska dela likovne pedagoginje Nene 
Bedek, ki se je predstavila z razstavo z naslovom »Ko bar-
ve spregovorijo …«.

Sevničanka Nena Bedek, rojena 
leta 1970, je obiskovala Srednjo 
šolo za oblikovanje in fotografi-
jo v Ljubljani, nato se je odločila 
za študij likovne pedagogike na 
Pedagoški fakulteti v Mariboru, 
danes pa poučuje likovno vzgo-
jo na OŠ Boštanj ter vodi likovne 
delavnice. Za njo so številne sa-
mostojne in skupinske razstave, 
njena tokratna razstava pa pred-
stavlja slikarski opus, ki je nas-
tajal v letih 2012–2016. V njem 
avtorica ostaja zvesta svojemu 
izraznemu likovnemu jeziku, ve-
zanem na abstraktno slikarstvo. 
»V delih, kjer prevladuje nefigu-
ralno slikarstvo, avtorica raz-
iskuje izrazne možnosti likov-
nih prvin točke, linije in barve. 

V zgodnejših delih veliko pozornosti posveča natančnim barv-
nim kompozicijam in kontrastnosti barv, v kasnejših delih pa se 
umiri, kar simbolično in subtilno izpričujejo njena likovna dela 
s harmonijo peščenih, naravnih barvnih tonov. Abstraktna  ume-
tniška dela gledalcu dopuščajo veliko svobode, da v njih najde 
svoje lastno čustveno doživetje in individualne predstave, kar 
je avtorica podkrepila s tem, da likovna dela ni poimenovala,« 
je na zelo dobro obiskani otvoritvi razstave, ki je potekala 20. 
septembra, dejala umetnostna zgodovinarka Karmen Volavšek.

V glasbenem delu se je z igranjem na saksofon predstavila ume-
tničina hči Eva Kotar, ki jo je ob klavirju spremljala Špela Tro-
ha. Kulturni dogodek se je zaključil v grajskem atriju, kjer sta z 
nastopom presenetila Rudi Mlinarič na harmoniki in Bernard 
Pungerčič na doma izdelanem basu.  S.�Radi,�foto:�K.�P.

Ko spregovorijo barve

Likovna� pedagoginja� Nena�
Bedek

KRŠKO - 22. septembra je bila v organizaciji JSKD - Območ-
ne izpostave Krško v Dvorani v parku Krško otvoritev raz-
stave ročnih del Irene Kožuh, s katero so obeležili Dneve 
evropske kulturne dediščine, katerih letošnje geslo je De-
diščina okoli nas. 

»Vezenje je umetnost ročnega dela okraševanja tkanine oz. dru-
gih materialov z iglo, nitjo ali prejo,« je uvodoma dejala vodja 
krške izpostave Sonja Levičar in dodala, da so slovenske ve-
zenine del evropske zakladnice. Poudarila je, da so imele vča-
sih vezenine statusni simbol in ko so se usidrale med kmečkim 
prebivalstvom, so bile spremljevalke številnih šeg. O razstavljav-
ki Ireni Kožuh z Armeškega je dejala, da je vsestransko aktiv-
na, tudi pri ročnih spretnostih, in je že pred desetletjem poveza-
la brestaniške upokojenke v skupino Pridne roke Rajhenburga, 
kjer nastajajo čudoviti pleteni, kvačkani, vezeni in papirnati iz-
delki, pa tudi iz šibja.

Umetnostna zgodovinarka Alenka Černelič Krošelj je razstavo 
pospremila z besedami: »Vsa znanja se prenašajo iz roda v rod, 
zato mi je všeč, da je na razstavi nekaj izdelkov iz preteklosti, ki 
jih v sedanjem času skoraj več ne uporabljamo – kot sta postelj-
no pregrinjalo ali 'nadšporhetni' kosi. V prvi vrsti gre za ljudsko 
umetnost, saj so izredno zanimivi motivi na prtičih, kakor tudi 
barve. Ugotavljamo lahko, da so uporabljali osnovne barve zato, 
ker drugih ni bilo možno kupiti, po drugi strani pa lahko čutimo 
oblikovanje naše nacionalne zavesti.« Pohvalila je prizadevnost 
Kožuhove, saj uporablja različne tehnike in na podlagi izkušenj, 
ki jih je pridobila, najde vedno nove poti v svojem ustvarjanju. V 
kulturnem programu so pod mentorstvom Judite Tomažič Ža-
gar nastopile citrarke Glasbene šole Krško Hana Stanič, Ilaria 
Stopar in Hana Bogovič.  M.�Hrvatin

Dediščina v razstavi Irene Kožuh

Z�leve:�Sonja�Levičar,�Irena�Kožuh�in�Alenka�Černelič�Krošelj

www.PosavskiObzornik.si
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Četrtek, 13. 10.

• ob 15.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica

• ob 16.00 v MC Brežice: 
usposabljanje prostovoljcev 
za vodenje preventivnih de-
lavnic

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

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: predavanje Roma-
ne Miklič »Zdrava prehrana 
(njen pomen za rast, razvoj 
in zaščito telesa)«

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: odprtje letne kipar-
ske razstave »Forma v pro-
storu 20«

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: odprtje razstave XII. 
likovne kolonije Krmelj 2016 

Petek, 14. 10.

• ob 9.00 v Mestni šivalnici 
Krško: delavnica »Spoznaj-
mo šivanje usnja!«

• ob 17.00 v Knjižnici Breži-
ce: Berem kužku - metoda 
spodbujanja branja otrok 
od 2. do 5. razreda OŠ

• ob 17.00 v MT Senovo: film-
ski večer

• ob 17.00 v MT Raka: delav-
nica o živalih

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: activity večer

• ob 18.00 na Turistični kme-
tiji Črpič-Svetnik v Gaju: po-
delitev priznanj krvodajal-
cem za večkratno darovanje 
krvi in prostovoljcem za 
požrtvovalno delo

• ob 19.00 v večnamenski 
dvorani v Tržišču: Jesen na 
vasi - otvoritev fotografske 
razstave, podelitev nagrad 
avtorjem

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
Fifa/filmski večer

• ob19.00 v sevniški kavar-
ni Špica: otvoritev slikar-
ske razstave Sonje Tkalec in 
Herberta Schmida

• ob 20.00 v okrogli dvorani 
gradu Rajhenburg v Bresta-
nici: koncert ansambla Nova 
Schola Labacensis »Kjer 
vzhod sreča zahod«

• ob 20.00 na gradu Sevnica: 
koncert kitarista Tilna Pu-
sarja

Sobota, 15. 10.
• od 9.00 do 12.00 v igralnici 

in parku MC Brežice: sobot-
ni živ žav

• ob 9.00 v Mestni šivalnici 

Krško: delavnica »Spoznaj-
mo šivanje usnja!«

• ob 9.00 v MT Senovo: pohod
• ob 9.00 v večnamenski dvo-

rani v Tržišču: Jesen na vasi 
- ustvarjalna delavnica na 
temo jesenska dekoracija

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

• ob 10.00 pri spomeniku pod 
vaško lipo na Oštrcu: prosla-
va in srečanje Oštrc 2016, 
slavnostni govornik: Milan 
Gorjanc

• ob 10.00 v MT Raka: obisk 
zavetišča Brežice

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
ustvarjalna delavnica

• ob 10.00 v telovadnici Gi-
mnazije Brežice: turnir v 
badmintonu za pokal obči-
ne Brežice

• od 15.00 dalje v veliki dvo-
rani KD Krško: 10. filmski fe-
stival gluhih, vstop prost

• ob 17.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: gala koncert 
4. mednarodnega otroške-
ga folklornega festivala Ar-
tiče - Brežice

• ob 18.00 v dvorani KS Glo-
boko: 5. koncert ljudskih pe-
smi in godčevskih viž »Hla-
dna jesen že prihaja« ob 
20-letnici skupine Pevci iz 
Globokega

• ob 19.00 v gasilskem 
domu Kapele: KD Kapele se 
predstavi

• ob 19.00 v Kulturni dvo-
rani na Blanci: gledališka 
predstava »Striček Vanja« 
v izvedbi Gledališke skupi-
ne Društva Trg iz Sevnice, 
vstop prost

Nedelja, 16. 10.

• ob 9.00 izpred informativne 
table pred KS Bizeljsko: tra-
dicionalni pohod po grajski 
pešpoti iz središča Bizeljske-
ga na grad Bizeljsko

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

• ob 11.00 pri igrišču v Buše-
či vasi: 21. tek po vinski cesti

• ob 15.00 v Športnem parku 
Tržišče: osrednja prireditev 
Jesen na vasi na temo Pra-
znik na vasi

• ob 16.00 v Bušeči vasi: 
maša in blagoslov obnov-
ljene cerkve Žalostne mate-
re božje

• ob 17.00 v Domu Svobode 
Brestanica: predstava »Ro-
meo in Julija« v izvedbi gle-

kam v posavju
dališke skupine KD Svoboda 
Brestanica in Gledališča svo-
bodnih Altra

• Torek,  18. 10.

• ob 16.00 v MC Krško: uspo-
sabljanje prostovoljcev za 
vodenje preventivnih de-
lavnic

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

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjig Iva-
na Sivca »O grofih in knezih 
celjskih«, gosta: Rafko Irgo-
lič in Jože Barachini

• ob 17.00 v telovadnici pri 
OŠ Globoko: »Majhna stopa-
la - veliki koraki« - 40 let vrt-
ca Globoko in otvoritev ob-
novljene atletske steze

• ob 18.00 v avli Športne dvo-
rane Brežice: skupinska sli-
karska razstava posavskih li-
kovnikov »Save šumenje« 

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
pogovorni večer z dr. Svetla-
no Slapšak »Izvori gledali-
šča«, vstop prost

Sreda, 19. 10.

• ob 18.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: literarni večer - zbornik 
ob 10-letnici Literarne sek-
cije Beseda

Četrtek, 20. 10.

• ob 17.30 v MC Sevnica: 
Mantra kirtan jam - glasbe-
ni večer meditacijske glasbe

• ob 18.30 v Kulturni dvorani 
Sevnica: Koncert Mateja Be-
kavca - klarinet in Jožeta Bo-
golina - tolkala

Petek, 21. 10.

• ob 16.00 v MC Brežice: de-
lavnica Javno nastopanje, ar-
gumentiranje in debatiranje

• ob 17.00 v Knjižnici Breži-
ce: Berem kužku - metoda 
spodbujanja branja otrok 
od 2. do 5. razreda OŠ

• ob 18.00 v dvorani MC Bre-
žice: predstavitev odprave 
Jamarskega kluba Brežice 
»Zverinjačke rupe«

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

• ob 20.00 v klubu KD Kr-
ško: koncert zasedbe Yanu 
trio, za Jazz.etno.worldmu-
sic.akustika 2016 abonma 
in za izven

Sobota, 22. 10.

• ob 9.00 v Pečicah: 40. po-
hod Po poteh Brežiške čete, 
tradicionalno srečanje bor-
cev, izgnancev, planincev in 
mladine

• od 9.00 dalje na OŠ Bi-
zeljsko: 31. državno tekmo-
vanje iz logike

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

• ob 9.00 v MC Brežice: delav-
nica Javno nastopanje, argu-
mentiranje in debatiranje

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 

23. letni koncert MePZ Viva 
Brežice »Španska romanca«

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Haiku Garden in 
Oral Sea

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: Fazanc, zabava za vse 
prve letnike srednjih šol

Nedelja, 23. 10.

• ob 13.00 na igrišču v Buše-
či vasi: 10. nogometni tur-
nir med vasmi KS Cerklje 
ob Krki

• ob 15.00 na Turistični kme-
tiji Balon, Bela gorca na Bi-
zeljskem: Bizeljski ajdov 
kolač, razstava in slovesna 
razglasitev rezultatov s kul-
turnim programom

• ob 18.00 v veliki dvorani 
KD Krško: dobrodelni kon-
cert Župnijske Karitas Vi-
dem-Krško »ZaUpanje«

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: predstava Goli pia-
nist v izvedbi Teatra JJ, KD 
Janez Jalen Notranje Gorice, 
abonma Odrasli 

Ponedeljek, 24. 10.

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: otvoritev foto-
grafske razstave ljubiteljev 
fotografije iz brežiške občine

Torek, 25. 10.

• ob 16.30 v Knjižnici Breži-
ce: pravljica z ustvarjalnico

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
osrednja proslava v počasti-
tev dneva suverenosti in 25. 
obletnice samostojnosti Slo-
venije; ob 19.00 v prostoru 
pred Viteško dvorano Posa-
vskega muzeja Brežice: od-
prtje Posavske muzejske vi-
trine »Posavje v letu 1991 
- moja, tvoja, njena in njego-
va zgodba je naša zgodba«

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: osrednja slovesnost 
ob dnevu reformacije, slav-
nostni govornik: jezikoslo-
vec in literarni zgodovinar 
dr. Kozma Ahačič

• ob 18.00 v KD Krško: lutkov-
na predstava »Peter Klepec«, 
za rumeni abonma in izven

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: gledališka komedi-
ja »Žalujoča družina«

Sreda, 26. 10.

• od 8.00 do 14.00 v VDC 
Brežice: teden odprtih vrat 
- predstavitev dejavnosti in 
izdelkov

• od 14.00 do 17.00 v MC 
Brežice: predstavitve dru-
štev invalidov in bolnikov 
ter brezplačne meritve; ob 
17.00: predstava na temo 
zdravega življenjskega slo-
ga »Ujeti se ne dam«

• ob 15.00 v Domu upokojen-
cev Brežice: 3. Zlati glas Po-
savja, festival pevskih zbo-
rov domov za starejše

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica 

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje in predsta-
vitev knjige dr. Iztoka Osta-
na »Beljakovine za življenje 

Že dolgo zagovarjam idejo, da je splet lahko pred-
vsem koristen, če ga poskušaš »razumsko« uporab-
ljati. Obožujem neverjetno zakladnico znanja, ki jo 
splet ponuja nam, večnim radovednežem, in hkrati 
ne pozabljam, da je skrb predvsem pri časovno zdra-
vi meji spletne aktivnosti.

Ko sem pred leti delala preizkus, ali name kaj dru-
gače vpliva nakupovanje z bančno kartico kot tisto 
z gotovino, sem na srečo ugotovila, da sem pri obo-
jem približno enako previdna. Do denarja imam na-
mreč že od malega zelo spoštljiv odnos. Temu so se 
stari starši pogosto zadovoljno smejali, saj tolarčk-
ov za izlete nisem in nisem porabila ter sem jih raje 
privarčevala.

Desetletje nazaj sem začela nekaj prisluženega de-
narja usmerjati tudi v spletne trgovine, najprej tuje, 
nato slovenske. Moj prvi izbor so bile seveda tujeje-
zične knjige, nato kozmetika, ki ni bila testirana 
na živalih, oh, in še določeni okusni čaji in začim-
be. Ko so začele te iste produkte prodajati sloven-
ske spletne trgovinice, sem svoje nakupe preusmeri-
la k njim. Moja logika je namreč, da je najbolje, če 
čim več zaslužka pomagamo ustvariti tistim v naši 
neposredni okolici. Če pa že nisem kupila izdelkov 
preko spleta, pa sem 'spletno' nakupovala kot veliko 
Slovencev: na spletu sem si izdelek ogledala, ga ana-
lizirala v največje podrobnosti in ga potem kupila v 
»navadni«trgovini. 

Tako je bilo moje spletno nakupovanje do kakšne-
ga leta nazaj recimo do dvakrat mesečno. Potem pa 
se je začelo povsem novo obdobje: porodniška in kro-
nično pomanjkanje časa. Mlade mamice, sploh tiste, 
ki povijete otroka prvič in se pri vsem še malo lovi-
te, dobro veste, o čem govorim. Že za osnovne stva-
ri zmanjka časa, kaj šele za nekatere druge, recimo 
občasne obiske trgovin. Vedno sem si domišljala, da 
sem multipraktik – pa sem se motila! To postaneš 
z materinstvom. Delati sto stvari hkrati, načrtova-
ti celo med spanjem in imeti vselej oči na hrbtu? Se-
veda, vse se da, ko si mami. In ker nisem pristaš pri-
sotnosti majhnih otrok v nakupovalnem centru, mi 
je življenje do neverjetne mere olajšal ravno splet. 

Ko je moj aktivni dojenček končno vsaj malo zas-
pal, sem hitro naredila »analizo trga«, napisala kak 
mail z vprašanjem prodajalcu ali kakemu znancu, 
ki je preko te trgovine že kupoval, včasih smo si za-
radi poštnine paket tudi delili, in naročilo je bilo na 
poti. Klik, klik, klik, zven zvonca in izdelki so bili 
že naslednji dan doma. Polletna analiza mi je po-
kazala, da sem prihranila precej denarja in seveda 
časa, ki sem ga namenila svoji družini. Drži, nasve-
te izkušenega trgovca v živo težko kaj nadomesti, a 
če si v situaciji, ko greš težje v »pravo« trgovino ali 
le-te v bližini še nimajo specifične ponudbe zate, po-
tem ubiraš pač druge poti. Veseli me tudi spoznanje, 
da sem s svojim nakupom lahko podprla najrazlič-
nejše slovenske male podjetnice in podjetnike ter ra-
zna družinska podjetja. Po nakupu sem tistim, ki so 
me prosili, poslala svoje vtise in komentirala upo-
rabniško izkušnjo, z mnogimi pa sem že spletla lepe, 
čeprav virtualne vezi. 

Ne le hitrost, preračunani prihranek in praktič-
nost, pri spletnem nakupovanju se mi povsem obi-
čajen nakup nekako spremeni v majhno praznova-
nje. Vsakič, ko pride paket, se ga povsem spontano, 
z otroško radostjo razveselim – pa četudi gre za čisti-
la ali plenice. Včasih na dnu škatle najdem dodano 
majhno pozornost, prijazno pismo prodajalca, dru-
gič kako drobno, simpatično darilce za zahvalo ob 
nakupu. Takrat se tudi utrujene oči zaiskrijo. Ves-
te, življenje si je treba olajšati, in če ti je tehnologija 
blizu - zakaj pa ne?

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Klik do doma

NOVA SCHOLA LABACENSIS: 
Kjer Vzhod sreča Zahod

koncert stare glasbe
petek, 14. 10., ob 20. uri

okrogla dvorana gradu Rajhenburg

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

in smrt«
• ob 18.00 v Domu krajanov 

Čatež ob Savi: prireditev ob 
70. obletnici delovanja Avto 
moto društva Brežice

• ob 18.00 v sejni sobi UE 
Brežice: otvoritev razstave 

akademskega slikarja Raj-
ka Čubra

• ob 18.00 v Mencingerje-
vi hiši Krško: javno vodstvo 
Mateje Ribarič po razstavi 
»Učilnica v naravi: šolski vrt 
včeraj, danes, jutri« 



Posavski obzornik - leto XX, številka 21, četrtek, 13. 10. 201622 ŠPORTNO POSAVJE

ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1.A SRL
Rezultati – Drava Ptuj : Dobova 
27:31, Ribnica : Dobova 32:28, 
Dobova : Izola 25:19
Lestvica – 1. Ribnica 12, 7. Do-
bova 6

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Sviš : Radeče 36:25, 
Krško : Sevnica 32:21, Brežice 
: Cerklje 35:24, Radeče : Mo-
kerc 35:29, Škofljica : Breži-
ce 33:26, Krško : Rudar Trbo-
vlje 41:34, Sevnica : Moškanjci 
28:26
Lestvica – 1. Sviš 8, 3. Krško 6, 
5. Brežice 6, 7. Radeče 4, 13. 
Sevnica 2

KADETINJE
Rezultati – Krško : Krka 26:25, 
Branik : Krško 21:22
Lestvica - 1. Krško 6

KADETI
Rezultati – Sevnica : Šmartno 
33:33, Brežice : Rudar 29:38, 
Dobova : Celje 13:37, Kr-
ško : Dol 54:20, Celje : Breži-
ce 41:14, Dol : Sevnica 30:40, 
Rudar : Krško 30:22, Šmartno 
: Dobova 30:18
Lestvica 1. Celje 10, 3. Krško 6, 
5. Sevnica 5, 6. Brežice 2, 8. Do-
bova 0

NOGOMET

ČLANI 1. SNL
Rezultati – Krško : Olimpija 1:2
Lestvica – 1. Olimpija 28, 8. Kr-
ško 12

ČLANI 2. SNL
Rezultati – Brežice : Drava 2:1, 
Veržej : Brežice 3:1
Lestvica – 1. Triglav Kranj 30, 
5. Brežice 15

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SML – Gorica : Krško 1:2, Krško 

: Maribor 1:2; Lestvica SML - 1. 
Maribor 18, 8. Krško 11
SKL – Gorica : Krško 2:2, Krško 
: Domžale 0:3, Krško : Maribor 
0:0; Lestvica SKL - 1. Domžale 
19, 6. Krško 13
Skupna lestvica : 1. Maribor 
35, 5. Krško 24

MLADINCI / KADETI 2. SNL
SML – Jarenina : Brežice 3:1, 
Brežice : Malečnik 2:0; Lestvi-
ca SML - 1. Maribor Tabor 19, 
2. Brežice 19
SKL – Jarenina : Brežice 1:3, 
Brežice : Malečnik 1:3; Lestvi-
ca SKL - 1. Bistrica 17, 6. Bre-
žice 11
Skupna lestvica : 1. Brežice 30

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultati – Sevnica : Škofije 
3:1, Sevnica : Kobarid 3:0
Lestvica - 1. Maribor 7, 4. Sev-
nica 6

KOŠARKA

MLADINCI 1.B SKL – skupi-
na 2B
Rezultati – Nazarje : Krško 
68:65, Kamnik : Krško 56:83
Lestvica – 1. Šentjur 4, 3. 
Posavje Krško 3

MLADINKE 1. SKL – skupi-
na 3
Rezultat – Krka : Podbočje 
79:28
Lestvica – 1. Krka 4, 2. Podbo-
čje 3

ODBOJKA 

ČLANICE 3. DOL
Rezultat 1. kroga - Brestanica 
: Krško 3:0

ČLANI 3. DOL - zahod
Rezultat 1. kroga - Portorož : 
Kostanjevica 0:3 

RAVNE NA KOROŠKEM, SEVNICA - Občina Sevnica je po jubilej-
nem, že 50. krosu občinskih reprezentanc, ki je potekal v organi-
zaciji Koroškega atletskega kluba Ravne, bogatejša za štiri ekipne 
atletske zmage in vrsto odličnih uvrstitev. V najmlajši kategori-
ji pionirjev sta si ekipno zmago priborila Tomi Bajc s 1. in Tjaš 
Pelko s 5. mestom, sestri Slapšak, Ajda s 1. in Živa s 6. mestom, 
sta ekipno zmagali v kategoriji mlajših pionirk A. Do ekipne zma-
ge so sevniški atleti prišli tudi v kategoriji mlajših pionirk B, ki 
sta jo zastopali Lea Haler in Nina Lisec, ter v kategoriji starej-
ših pionirk A, v kateri sta tekli Nika Dobovšek in Nives Novšak. 
Sevniške uspehe so dopolnili še Miha Povšič in Jan Samide s 3. 
mestom v članski kategoriji, Melani Knez in Hana Kranjec s 4. 
mestom v kategoriji mlajših mladink ter Tomaž Sešlar in Jan 
Knez s 5. mestom v kategoriji mlajših pionirjev B. V ekipni raz-
vrstitvi je Sevnici pripadlo 4. mesto. 
 Vir: AK Sevnica

Sevniška ekipa četrta

Sevničani�na�jubilejnem�50.�krosu�občinskih�reprezentanc

PRILIPE - Peta in s tem zadnja dirka pokalnega in amater-
skega tekmovanja v motokrosu, ki je 9. oktobra potekala na 
Prilipah, je minila v znamenju člana domačega AMD Brežice 
Klemna Gerčarja, ki je dobil glavno dirko pred Aljošo Mol-
narjem in Janom Pancarjem. 

Na peti dirki v kraljevski kategoriji MX Open R1 je izkušeni Kle-
men Gerčar z dvojno zmago na popoln način zaključil sezono, 
ki se sicer ni izšla povsem po njegovih načrtih, saj je moral velik 
del prvenstva počivati zaradi poškodbe rame. »Motivacije mi ne 
manjka in prav v teh dneh sem v intenzivnih pogovorih s par-
tnerji moje ekipe, kako naprej. Cilj je seveda svetovno prvenstvo 
in boj za prvo 'jakostno' skupino,« je dejal Gerčar. Jan Pancar je 
bil najhitrejši v kategoriji MX2 R1, v kategoriji MX2 R2 pa je sla-
vil Jan Hribar. V razredu MX Open R2 je slavil Žan Žaler, tretje 
in četrto mesto pa sta osvojila domača dirkača Matic Žitnik in 
Luka Frigelj. V razredu R3, kjer nastopajo že nekoliko izkušeni 
tekmovalci z motocikli različnih prostornin, je zanesljivo zmagal 
Denis Jakša. Razred Amater je postregel z vznemirljivim bojem 
za vodilna mesta, največ točk je zbral domačin Boštjan Milat, od 
6. do 10. mesta pa so se zvrstili Sašo Molan, Aleksander Jelčič, 
Aljaž Žnideršič, Klemen Popovič in David Babič. Na svoji zad-
nji dirki na 85-kubičnem motociklu je zmagal Maks Mausser, v 
razredu PP 65 Junior je dve popolni vožnji odpeljal Jaka Peklaj, 
v najmlajši kategoriji se je zmage veselil Gal Geršak. Med sta-
rejšimi veterani je zmagal Alojzij Fortuna, med mlajšimi pa Bo-
rut Koščak. Tako se je končala sezona, ki bo zaradi naslova sve-
tovnega prvaka Tima Gajserja zapisana v zgodovino slovenskega 
motošporta z zlatimi črkami. � P.�P./vir:�AMZS�Sport

Na Prilipah zmaga Gerčarja

Dvoboj�Aljoše�Molnarja�in�Klemna�Gerčarja

KRŠKO, BREŽICE - Uvod v oktober je postregel še z enim spektak-
lom na stadionu Matije Gubca, kjer je na prvo nedeljo v tem me-
secu gostovala ljubljanska Olimpija, ki je v 12. krogu 1. SNL od-
nesla vse tri točke iz mesta ob Savi. Padli so trije goli, pri čemer 
so Ljubljančani dosegli samo enega, a vseeno zmagali. Na njihovo 
srečo so jim tokrat pomagali kar krški nogometaši, ki so kar sami 
premagali svojega vratarja. V 7. minuti je namreč Denis Klinar 
na desni strani podal visoko žogo proti Andražu Kirmu, pred 
vratarjem Markom Zalokarjem pa je nespretno in nesrečno 

posredoval Kle-
men Šturm in 
mimo njega pos-
lal žogo v lastno 
mrežo. 1500 gle-
dalcev, med ka-
terimi je bilo re-
kordno število 
glasnih gostujo-
čih navijačev, je 
v nadaljevanju 
prvega polčasa 
videlo še razve-
ljavljen gol Olim-

pije in dve priložnosti na obeh straneh. V 68. minuti so se vese-
lili krški navijači, ko je Ibrahim Arafat Mensah (na fotografiji)
po domiselni podaji s peto Tima Čeha lepo sprejel žogo, se ot-
resel Klinarja in z natančnim strelom premagal 17-letnega vra-
tarja Olimpije Roka Vodiška. Olimpija je nato vse sile usmerila 
v napad. V 80. minuti je odločila individualna kvaliteta Etiena 
Velikonje, ki se je odlično znašel v kazenskem prostoru, uspeš-
no preigraval, nato pa mimo Zalokarja poslal žogo v mrežo. Izid 
se ni več spremenil, tako da se je rajanje najzvestejših navijačev 
Olimpije lahko začelo. Pred začetkom tekme smo bili na Gubcu 
priča minuti molka v spomin na preminulega mladega nogome-
taša NK Krško Dejana Tepića. Igralci Krškega so v ta namen no-
sili tudi črne trakove, navijači pa so obesili transparent. Krško še 
vedno drži 8. mesto na lestvici, po reprezentančnem premoru pa 
se bo že jutri pomerilo na gostovanju pri Gorici.

Brežiški nogometaši so v 2. SNL v tem času odigrali dve tekmi. 
Najprej so z 1:3 (strelec Nikola Gatarić) izgubili v Veržeju, ki je 
uvrščen za brežiško ekipo, nato so doma proti ptujski Dravi do-
segli drugo zmago v tej sezoni, skupaj pa četrto in se po desetih 
krogih spet zavihteli na četrto mesto na lestvici. Dvakratni stre-
lec je bil kapetan Robert Drugovič. Naslednjo tekmo igralci NK 
Brežice - Terme Čatež prav tako igrajo že jutri, in sicer na posa-
vsko-dolenjskem derbiju proti Krki v Novem mestu.
 R. Retelj

Krško in Brežice na delu že jutri

Tudi Nejc Pozvek, nekdaj 
član slovenske mladinske al-
pinistične reprezentance, ki 
še danes velja za enega vodil-
nih slovenskih alpinistov, se 
sam ne želi izpostavljati v tej 
smeri: »Osebno mi telesna fi-
zionomija ni naklonjena za to-
vrstne podvige, tudi službene 
obveznosti vse bolj prevladu-
jejo v mojem življenju. Sodim 
v skupino alpinistov, ki išče-
jo izzive v zahtevnih smereh 
alpskih sten. Imam tudi sla-
bo izkušnjo z odprave v Kir-
gizijo leta 2008.« Alpinista na 
Nejčevi ravni v Posavju ni na 
vidiku, sam pa je uspel pred-
vsem na temelju dobrega dela 
izjemno zagrete generacije al-
pinistov, ki so posavski alpi-
nizem postavili na zemljevid 
pred približno četrt stoletja 
– večina njih pleza še danes. 
»Za resno ukvarjanje z alpi-
nizmom moraš biti popolno-
ma osredotočen, vrhunsko fi-
zično pripravljen, potrebno je 
ujemanje s soplezalcem. Stvari 
lahko v stenah hitro postane-
jo zelo resne, napake usodne, 
strah in trpljenje sta vedno del 
velike dogodivščine. Tudi zato 
alpinizem s svojo neizprosno 
etiko ostaja daleč od oči mno-
žic, ki danes večinoma iščejo 

V Posavju je 100 mladih plezalcev
POSAVJE - Posavec na vrhu Mount Everesta je realnost - v naslednjih sto letih. Trenutno med sicer zelo ak-
tivnimi posavskimi alpinisti ni na vidiku kandidata, ki bi osvojil najvišji vrh sveta; predvsem zato, ker os-
vajanje osemtisočakov zahteva veliko logistike in še več sredstev. Hkrati so trendi svetovnega alpinizma 
daleč stran od komercialnih odprav, ki se podajajo na najvišje vrhove sveta.

'instant' doživetja.« Obstajajo 
pa tudi oblike alpinistične de-
javnosti, ki jih lahko z dobrimi 
gorniškimi izkušnjami gojimo 
kot skoraj povsem vsakda-
njo rekreacijo, kar je ljudem 
precej bliže in bolj privlačno. 
Nejc pravi, da je poleg tehnič-
ne zahtevnosti stopnja nego-
tovosti tisti faktor, ki da vred-
nost nekemu alpinističnemu 
cilju. 

Pogoji za plezanje v Posavju so 
se v zadnjih letih zaradi aktiv-
nega društvenega delovanja 
precej izboljšali. »Imamo šti-
ri naravna plezališča, eno je v 
opremljanju, ob tem pa še dve 
plezališči za plezanje z orodji, 
kjer s cepini in derezami treni-
ramo za resne zimske gorske 

cilje. Umetnih plezalnih sten je 
dovolj, vendar pa kvaliteta več 
ne dosega trendov. Izjemno 
brežiško plezalno steno zara-
di specifične konfiguracije, pa 
tudi njene zahtevnosti, težko 
izkoristimo. Potrebno bi bilo 
kar nekaj vložka v izboljšanje 
infrastrukture.«
Za razvoj posavskega špor-
tnega plezanja bi bila potreb-
na postopna gradnja piramide 
v kakovostni vrh, s plezalno 
šolo za najmlajše in profesi-
onalizacijo delovnega mesta 
trenerja: »Načrt je zastavljen 
že lep čas, a čaka na pravi tre-
nutek in ljudi, ki bodo pograbi-
li priložnost.« Športno pleza-
nje je tudi po zaslugi uspehov 
slovenskih plezalcev na sve-
tovni sceni v izjemnem vzpo-
nu. Sprejeto je tudi v program 
olimpijskih iger v Tokiu leta 
2020, kar pomeni dodaten za-
gon razvoju tega športa. »Ve-
seli dejstvo, da imamo tudi v 
Posavju v treh vadbenih sku-
pinah – v Sevnici, Brestanici 
in Brežicah, skupaj skoraj 100 
otrok. Prihodnost plezanja je 
vsekakor svetla,« meni Pozvek.
� Luka�Šebek�

V začetku septembra je ekipa fantov iz Posavskega alpinistič-
nega kluba osvojila Dom, manj znani najvišji vrh Švice, ki je 
s svojimi 4545 metri in zahtevnimi okoliškimi ledeniki odli-
čen izziv. Zadnji dan ture so se po zahtevni skalno-ledni sme-
ri povzpeli na vrh in do noči varno sestopili več kot tri tisoč 
metrov v dolino. Vrh so osvojili Simon Poznič, Jernej Špiler, 
Miha Kozmus, Boštjan Prosenik, Beno Abram in Klemen 
Hlebec. Matej Zorko in Arno Koštomaj sta bila zaradi po-
škodbe slednjega primorana sestopiti predčasno.
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na muhi ...

16.�svetovnega�festivala�praženega�krompirja�v�Radljah�ob�
Dravi�so�se�med�več�kot�70�ekipami�udeležili�tudi�Posavci�-�MK�
Ketna�in�TD�Radeče,�Loški�zeliščarji�iz�Loke�pri�Zidanem�Mo-
stu,�TD�Boštanj�ob�Savi,�DPK�Log�pri�Sevnici,�PD�Lisca�Sevnica,�
Aktiv�kmečkih�žena�Tržišče,�TD�Tržišče�in�KLSV�Mirnske�do-
line�Hrast�iz�Tržišča.�»Več�kot�20�avtobusov�je�stalo�na�dobro�
organiziranem�parkirišču�ter�nekaj�tisoč�radovednih�in�lač-
nih�ust�se�je�potešilo�z�najrazličnejšimi�okusi�in�kombinacija-
mi�praženega�krompirja.�TD�Boštanj�ob�Savi�ga�je�ponudilo�
s�cvičkovo�omako�in�cvičkom,�TD�Tržišče�z�gobami�in�dolenj-
sko�kapljico.�In�še�vedno�velja,�da�so�s�prilogami�najbolj�rado-
darni�Dolenjci�in�Posavci.�Ob�tem�je�Planinsko�društvo�Lisca�
že�tradicionalno�organiziralo�pohod�v�bližnje�planine�festi-
vala,«�je�sporočil�Janez�Levstik�iz�TD�Boštanj.�Naslednje�leto�
bosta�festival�gostila�Velenje�in�avstrijska�prestolnica�Dunaj�
ob�300-letnici�rojstva�Marije�Terezije,�ki�je�sajenje�krompirja�
uvedla�tudi�na�Slovenskem�ter�s�tem�pripomogla�k�zmanjše-
vanju�lakote�na�tem�območju.�(S.�R.,�foto:�J.�Levstik)

Na�predstavitvi�poklicev�v�kulturi,�ki�se�je�v�septembru�odvi-
jala�na�sevniškem�gradu,�so�bili�gosti�sevniške�umetnice�Jer-
ce�Šantej�gledališka�in�filmska�igralka�ter�režiserka�Violeta�
Tomič,�igralec�in�režiser�Sinjo�Jezernik�ter�filmska�in�televizij-
ska�kostumografinja�Tanja�Skrbic�Birgmajer.�V�sproščenem�
pogovoru�so�se�vsi�strinjali,�da�so�poklici�v�kulturi�med�slab-
še�plačanimi,�a�v�njih�je�poseben�čar,�zato�vztrajajo,�čeprav�
mnogi�»bijejo�boj�za�preživetje«.�(S.�R.)

Dolgoletni� učitelj� geografi-
je�in�zgodovine�na�kostanje-
viški�šoli,� sicer�Brestaničan�
po� rodu,� Jani� Zakšek,� je� na�
šolskih�prireditvah�še�vedno�
nepogrešljiv�zlasti�kot� foto-
graf.�Čeprav�so�mlajše�gene-
racije�pregovorno�bolj�spret-
ne� s� sodobnimi� digitalnimi�
napravami,�mu�mlajši�kolegi�
kot�izkušenemu�kronistu�pre-
pustijo�to�nalogo�in�Jani�jo�v�
maniri� 'starega�mačka'�več�
kot�dobro�opravi.�(P.�P.)

Dva�župana�na�kupu,�bi� lah-
ko�dejali�ob�tej�fotografiji.�Na�
gasilskem� slavju� na� Velikem�
Obrežu,�kjer�se�lahko�pohvali-
jo�z�najsodobnejšim�gasilskim�
vozilom�in�novo�garažo,�smo�
v� objektiv� ujeli� župana� Iva-
na� Molana� in� Fašjenkovega�
župana,�ki�si�je�nadel�ime�dr.�
Stress,�v�resnici�pa�je�to�Dušan�
Kovačič,�tudi�član�ločkega�pi-
halnega�orkestra,�ki�je�nasto-
pil�na�svečanosti.�Kot�sta�sku-
paj�ugotovila,�ima�Kovačič�po�
desetih� letih,� odkar� Fašjenk�
enkrat�letno�za�približno�de-
set�dni�prevzame�občinsko�ob-

last,�že�kar�nekaj�»županske�kilometrine«,�če�ne�drugega,�je�
po�Kovačičevih�trditvah�tiste�dni�predvsem�udobno�sedeti�na�
oblazinjenem�županskem�stolu.�(R.�R.)

Renault priporoča renault.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,7–6,3 l/100 km. Emisije CO2 95–142 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in 
podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.  **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več 
informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
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Vozi, kar si.
let podaljšanega jamstva

let brezplačnega rednega servisa

leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja

Paket zimskih pnevmatik**

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

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

V�Kozjanskem�parku�so�med�2.� in�9.�oktobrom�pod�streho�
spravili�že�17.�Praznik�kozjanskega�jabolka.�Vsako�leto�se�na�
osrednji�prireditvi�zbere�tudi�politična�srenja�od�blizu�in�da-
leč,�v�kateri�pa�sta�bila�tokrat�združena�oba�prislova,�saj�so�
bili�vsi�veljaki�hkrati�domačini:�(z�leve)�župan�sosednje�obči-
ne�Podčetrtek�in�predsednik�Turistične�zveze�Slovenije�Peter�
Misja,�Brežičan,�direktor�Kozjanskega�parka�Hrvoje�Teo�Or-
šanič,�nekdanji�dolgoletni�direktor�Term�Olimia�Zdravko�Po-
čivalšek,�ki�bo�decembra�dopolnil�dve�leti�funkcije�gospodar-
skega�ministra,�in�evropski�poslanec�Franc�Bogovič,�doma�iz�
bližnje�Koprivnice.�Za�lepšo�podobo�so�medse�vzeli�še�Bistri-
čanko,�slovensko�vinsko�kraljico�za�leto�2016�Saro�Stadler,�ki�
bo�krono�naslednici�predala�v�januarju�prihodnje�leto,�nad�
njo�kot�krajevni�ponos�pa�je�ves�čas�bdel�bistriški�župan�Fra-
njo�Debelak�(zadaj).�(B.M.,�foto:�Sv.�M.)

Aleš�Tuhtar,�prof.�športne�vzgoje�in�
pomočnik�ravnateljice�na�sevniški�
osnovni�šoli,�se�včasih�preizkusi�tu-
di�v�vlogi�moderatorja�prireditve�in�
mnogi�ga�pohvalijo�zaradi�sprošče-
nosti�pri�nastopu�v�javnosti.�Ljubi-
telj�gimnastike�zelo�rad�vodi�špor-
tne�prireditve,�ob�letošnjem�tednu�
mobilnosti�pa�se�je�lotil�tudi�žreba-
nja� lepih�nagrad,� ki� so� jih� prejeli�
osnovnošolci�sevniške�občine�zara-
di�sodelovanja�v�anketi�v�sklopu�iz-
delave�Celostne�prometne�strategi-
je�ter�učenci,�ki�so�pridno�in�vestno�
opazovali�promet.�(S.�R.)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Anja Hasičić, Brežice - 

dečka,
• Leja Kopač, Armeško - 

dečka,
• Sabina Grdovič, Spodnja 

Pohanca - dečka,
• Andreja Hribar, Dvorce - 

deklico,
• Mojca Bizjak Zupančič, 

Mali Vrh - deklico,
• Meta Škoda, Šedem - 

deklico,
• Brigita Omerzel, Gorjane 

- deklico,
• Franja Murn, Sevnica – 

deklico,
• Lavra Brajdič, Kerinov 

Grm - dečka,
• Ana Urek, Dobova - 

deklico,
• Špela Roštohar, Sevnica - 

deklico,
• Anja Veble, Črnc - deklico,
• Sanja Tomše, Mala Dolina 

- dečka,
• Klavdija Bizjak, Kočno - 

deklico,

rojstva

poroke

• Boštjan Jazbec iz 
Presladola in Jasna 
Slemenšek z Dolnjega 
Brezovega,

• Zekri Morina iz Brežic 
in Ediana Morina iz 
Astrazupa (Kosovo),

• Lado Ferenčak iz Črnca in 
Katja Beribak iz Brežic,

• Martin Kržan in Ana 
Preglav, oba iz Cundrovca.

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

Kaja�Galič�iz�Brežic�in�Jernej�Lenkič�iz�Gorenje�vasi�pri�
Škofji�Loki,�20.�avgust�2016,�Brežice�(foto:�Rok�Černelič)

• Lidija Čučnik, Orehovec - 
dečka,

• Maja Ralinovski Kupina, 
Brežice - dečka,

• Aida Taletović, Gračanica 
(BiH) - deklico,

• Nastja Germovšek Pešič, 
Krško - deklico,

• Tadeja Hrovat, Krmelj - 
dečka,

• Slađana Supančič, 
Mihalovec - deklico.

ČESTITAMO!

www.PosavskiObzornik.si

GORNJI LENART - Septembra je v krogu prijateljev in sorodni-
kov svoj visok jubilej praznovala gospa Marija Cizelj iz Gornjega 
Lenarta. V mladosti ji ni bilo lahko, pri 38-ih je izgubila moža in 
ostala sama z dvema mladoletnima otrokoma, sinom Slavkom, 
ki je bil star komaj dve leti, in 17-letno hčerko Marijo, ki je kma-
lu odšla v svet s trebuhom za kruhom. Gospa Marija je skrbela 
za sina in dom ter pomagala sosedom pri kmečkih opravilih. Ob 
visokem jubileju so ji veliko zdravja in dobrega počutja zaželele 
tudi predstavnice Rdečega križa: predsednica OZRK Brežice An-
tonija Zaniuk, predsednica KO RK Brežice Irena Kržan in pros-
tovoljka Stanka Berstovšek.  A.�Z.

90-letnica Marija Cizelj

Slavljenka�v�krogu�predstavnic�Rdečega�križa

RADEČE - Na zadnji dan v septembru so se v Radečah ponovno 
zbrali sošolci, ki so v letih 1952-1956 obiskovali nižjo gimnazijo 
v Radečah. Ob 60-letnici zaključka šolanja so si ogledali nekatere 
novosti v mestu, pa tudi to, kar se v vseh teh letih ni spremeni-
lo. V prijetnem okolju ob izlivu Sopote v reko Savo so ob dobro-
tah gostišča »Oštirka« do večernih ur kramljali in obujali spomi-
ne. Ker se jih je pred desetimi leti zbralo 27, letos pa le še 19, so 
sklenili, da se bodo odslej sestajali bolj pogosto. 
 J.�Petauer

Srečanje sošolcev Nižje gimnazije 
Radeče 1952/1956

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

Gostja Kluba KDK: 

dr. Svetlana Slapšak
pogovorni večer "Izvori gledališča"

torek, 18. 10., ob 19. uri

YANU TRIO
koncert iz Jazz.etno.worldmusic.akustika 

2016 cikla
petek, 21. 10., ob 20. uri

Gledališče MalihVelikih: 

PETER KLEPEC
lutkovna predstava

za RUMENI abonma in izven
torek, 25. 10., ob 18. uri

RAKA - V sklopu letnega načrta je TD Lovrenc Raka organiziralo 
ogled Primorske in njenih znamenitosti. Ker so se na pot podali 
v zgodnih jutranjih urah, je bil njihov prvi postanek že na Barju, 
kjer so se okrepčali s kavo, narezkom in pecivom, nato pa nada-
ljevali proti Primorski. V Sežani so si ogledali botanični vrt, nato 
proizvodnjo vin v podjetju Vina Kras. Predstavili so jim pridela-
vo kraških vin, po predstavitvi teoretičnega dela pa so prešli na 
praktični del z degustacijo izjemnih kraških vin. V bližini gradu 
Devine so si zopet privoščili malico, po malici pa so se po Rilkeje-
vi poti sprehodili do gradu Miramare. Po ogledu gradu in razgle-
du okolice so nadaljevali do Kopra, kjer je sledilo kopanje v Žu-
sterni in popoldanski počitek. Izlet je bil zaključen z večerjo v 
kraški domači gostilni Na Brdi, kjer so poleg dobre hrane lahko 
občudovali še konje, papige, zajce in pave. Po znamenitostih jih 
je vodil predsednik društva Alojz Kerin, ki se je potrudil, da je 
bila že na avtobusu predstavljena zgodovina ogledanih zname-
nitosti.  A.�H.

TD Lovrenc Raka na Primorskem

BREŽICE - Brežiški izgnanci smo v začetku septembra obiskali 
Planico. Po razveseljivem številu udeležencev izleta lahko skle-
pamo, da se tudi mi še vedno zanimamo med drugim tudi za 
šport in športne dosežke naših »planiških orlov«. Z velikim spo-
štovanjem do njihove srčnosti in hrabrosti smo zrli v vseh se-
dem naprav, na katerih smo videli tudi podmladek skakalnega 
športa, kako je treniral in pilil svoje skoke. Seveda sta nas naj-
bolj prevzeli letalnica in velikanka. Na velikanko smo se povzpe-
li z dvosedežnico in doživeli grozljiv pogled na doskočišče v do-
lini. Vsak, ki se sploh upa spustiti po velikanki ali letalnici, je od 
zdaj naprej v naših očeh zmagovalec. Med nami se je našel tudi 
junak, ki je peš premagal več kot tisoč sto stopnic ob letalnici in 
nas nasmejan pričakal na vrhu. Ogled Nordijskega centra je bil 
spet doživetje zase. Posebna zanimivost sta dva vetrovnika. V 
enem trenirajo skakalci, drugi bo v bodoče namenjen obiskoval-
cem. Škoda, da ni obratoval v času našega izleta. Prepričana sem, 
da bi ga kdo izmed nas tudi preizkusil. Zakaj pa ne, dokler nam 
služi še zdravje in skrbimo ob vseh tegobah in težavah še vedno 
za zdrav duh v zdravem telesu.
� Vida�Petelinc

Brežiški izgnanci v Planici
KRŠKO�-�V�okviru�tedna�mobilnosti�so�otroci�iz�vrtca�pri�OŠ�Le-
skovec�pri�Krškem,�enote�Mali�princ,�svoje�moči�in�dobro�voljo�
združili�s�skupino�"Sončki",�ki�trenutno�preživljajo�svoj�čas�bi-
vanja�v�vrtcu�v�Domu�starejših�občanov.�S�svojo�igrivostjo�in�
toplino�razveseljujejo�starostnike�in�ravno�tako�je�obratno.�
Skupaj�smo�obeležili�dan�brez�avtomobila�in�s�kredami�pori-
sali��ploščad�pred�domom.�Otroci�in�starostniki�so�se�poveza-
li�in�nastali�so�čudovita�poslikava�ter�prijetni�skupni�trenut-
ki.�"Kdor�hoče�videti,�mora�delati�s�srcem."�P.�Urek�
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Gaja Prestor se je predstavila Sloveniji, Robi Petan in 
Spolne radosti, nova skupina posavskega bobnarja. 
Tokrat preberite:

Nadaljuje se vseslovenski šov Slovenija ima talent. Tudi v 
drugi avdicijski oddaji ni šlo brez posavske udeležbe, saj 

je tokrat pred žirijo 
stopila komaj 16-le-
tna Radečanka Gaja 
Prestor (na fotografi-
ji). No, za mlado pev-
ko bomo zagotovo še 
slišali, saj ima kljub 
mladosti za seboj 
bogato kronologijo 
glasbenega ustvarja-
nja. Zmaga na nateča-

ju Kompas ima Talent, avtorska skladba in videospot Le-
pši svet, tri leta sodelovanja v najstniški skupini U3 pod 
vodstvom priznanega glasbenika Marjana Hvale, duet z 
Manuelo Brečko, drugo mesto na festivalu FeNS z avtor-
sko skladbo Take a Chance, povabilo na avdicijo za otroško 
Evrovizijo na RTV Slovenija, nastopi z Rok 'n' bandom, Bo-
štjanom Dermoljem (pevec skupine Nude), priljubljeno 
srbsko skupino S.A.R.S., samostojni koncert z Big bandom 
Krško in še bi lahko naštevali ...

Brežiški glasbenik Robi Petan (na fotografiji) je posnel pe-
sem z naslovom Ljubi Me (Spolne Radosti), ki ji lahko pris-
luhnemo na spletnem portalu Youtube. Za vokal sta poskr-
bela Lady T in Jure Urek, za saksofon Aleš Suša. Glasba, 

aranžma, miks, vide-
omontažo in ostale 
instrumentalije so 
delo Robija. »Pesem 
je bila posneta pri 
meni doma, bolj ali 
manj v šali, saj sem 
ravno kupil nov mi-
krofon in ga je bilo 
potrebno na nečem 
preizkusiti. Glasbo 
sem posnel že prej, 
nakar jo je slišala 
odlična Lady T, ker 

pa nismo imeli besedila niti preveč časa, je enostavno bra-
la iz istoimenske knjige, ki je izšla leta 1972, in postreže 
z veliko res smešnimi komentarji in pogledi na spolnost 
tistega časa,« nam je zaupal mladi glasbenik. V videu so v 
glavnem ilustracije iz omenjene knjige. »V glavnem, čista 
zafrkancija za odrasle,« je zaključil Robi.

Spoznajte LaQustik, power akustični bend, ki ga sestav-
ljajo štirje glasbeniki iz različnih znanih delujočih skupin. 
Zaradi svoje energije in enotnega glasbenega okusa so se 
povezali in znane hite zapakirali na nov, svojevrsten 'LaQu-
stik' način. V njihovem repertoarju ne manjaka navdiha 
Michaela Jacksona, Queenov, Rihanne, The Beatlesov ... 
»Cajon, bas, kitara in 'uniQue' vokal publiko popeljejo v 
nepozaben večer, poln starih evergreenov in novih hitov. 
Na odru in pod odrom ne manjka spontanosti, plesa, petja, 
smeha in piva,« pravijo fantje in dekle. LaQustik so: Ivana 
Honsić (vokal), Matej Sušnik (kitara in spremljevalni vo-
kali), Marko Turk (bas) in posavski bobnar Blaž Sotošek 
(cajon), ki se ga boste spomnili po delovanju v skupinah 
Tide in Puppetz.
� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo)  Stanislavi Kramer, Radmirje 91 A, 

3333 Ljubno ob Savinji. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 
vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (3.) Ans. PETRA FINKA - Če ne veš, ne boli 
 2. (6.) Ans. VIKEND - Staram se
 3. (7.) PRLEŠKI KVINTET - Izginile so sanje
 4. (1.) Ans. ROSA - Pravi prijatelj
 5. (2.) ALPSKI KVINTET - Ko zapuščam tvoje gnezdo
 6. (5.) Ans. MURNI - Presneti glavobol
 7. (4.) Ans. VIŽARJI - En greh do nebes 
 8. (10.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Sonček
 9. (8.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - Nocoj, ko srček me
   boli
 10. (-.) Ans. FRAJERKE -Tam, kjer je moje srce doma

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Nemir & Novi spomini - Vsaka punca rada ima

 
Kupon št. 332

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, 15. 10. 2016, ob 17. uri

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

1. nagrada:  premontaža in centriranje 4 pnevmatik 
 za osebno vozilo
2. nagrada:  zunanje pranje ter notranje čiščenje 
 osebnega vozila
3. nagrada:  zunanje pranje osebnega vozila    

Geslo križanke pošljite do četrtka, 20. oktobra, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

VULKANIZERSTVO METELKO,
BRANKO METELKO S.P., PLANINSKA CESTA 8, 8290 SEVNICA

Geslo 18/2016 številke: 

PREIZKUŠENA KVALITETA 
NAŠE KUHINJE

Nagrade, ki jih podarja Oštarija Margareta, prejmejo:
1. nagrada:  mehiška plošča za dve osebi; Marjana Macur, 
 Veliki Dol
2. nagrada:  dve pici po izbiri; Urban Haler, Črešnjice
3. nagrada:  tiramisu za dve osebi; Nika Kerin, Velika vas

 Ugodna prodaja in montaža pnevmatik za vsa vozila 
vseh proizvajalcev ter kovinskih in alu platišč.

 Posezonska razprodaja skuterjev SYM že od 
1.290 € naprej ter prodaja električnih koles S-BIKES.

 Avtomatska pralnica in notranje 
ter kemično čiščenje vozil.

 BHS servis vozil ter popravilo alu platišč.

Tel.: 051 652 329

Pevke�vokalne�skupine�UP�je�združila�želja�po�skupnem�pre-
življanju�prostega�časa,�ljubezen�do�glasbe�in�prepevanja.�
Sodelovati�so�začele�septembra�2015�v�okviru�Društvu�upo-
kojencev�Dobova�-�Kapele.�Segajo�po�ljudskih,�slovenskih�in�tu-
jih,�umetnih,�zabavnih�in�narodno-zabavnih�pesmih.�29.�sep-
tembra�so�se�predstavile�na�16.�Festivalu�za�tretje�življenjsko�
obdobje�v�Cankarjevem�domu�in�s�15-minutnim�programom�
navdušile�poslušalce.�Z.�Škofca
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Program za oktober
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

Sobota, 22. 10. 2016
KPŠ KOSTANJEV PIKNIK 
v popoldanskih urah

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

Petek, 28. 10. 2016, ob 21.30
KONCERT: METAL SEKCIJA

Ponedeljek, 31. 10. 2016, ob 17.00
HALLOWEEN PARTY – HIŠA GROZE IN ŽUR POD 18
15.00 - ličenje
17.00 – hiša groze in zabava
Vstop prost

Vsak ponedeljek ob 17.00
Turnir v namiznem tenisu

Cvetličarna Lilija, Jožica Žabkar 
Ulica 11. novembra 35,   
8273 Leskovec pri Krškem

Oktobra vabljeni v Cvetličarno Lilija, 
v Leskovcu pri Krškem
Vse jesenske cvetlice za vaše čudovite gredice in okenske police!

KUPON
10 %  NA CELOTEN NAKUP*

*Ob nakupu nad 30 € se vam ob predložitvi kupona 
(od sobote, 15. 10., do sobote, 22. 10.) 

prizna takojšni 10 % popust na celoten nakup.
Popusti se med seboj ne seštevajo.

VZGOJENO PRI NAS!

Lončene krizanteme že od 1,90 €!
(do odprodaje zalog)

prostorno parkirišče
bogata ponudba
prijetna izkušnja
prijazno osebje

Obiščite nas in se prepričajte o raznovrstni
in unikatni izbiri svežih, suhih 
in svilenih nagrobnih aranžmajev!

Nagrobni aranžmaji že
od 9,90 € dalje!

Delovni čas v oktobru:

Ponedeljek – sobota: 7.00–19.00
Nedelja in prazniki: 7.00–12.00

*nedelja, 30. 10., odprto do 17.00
*torek, 1. 11., odprto do 12.00 

www.lilija.si     |     www.facebook.com/cvetlicarna.lilija     |     info@cvetlicarna-lilija.si     |     051/643-653

le 5 minut vožnje od
avtoceste Ljubljana-Zagreb, odcep Krško
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

Kot je dejala koordinatori-
ca projektov Alenka Černe-
lič Krošelj, je celovito varstvo 
kulturne dediščine mogoče le 
z dobrim sodelovanjem vseh 
ustanov, katerim je le-to zaupa-
no. Manj znane oziroma sploh 
neznane zanimivosti brežiške-
ga pokopališča so predstavile 
kustosinje iz Posav skega mu-
zeja Vlasta Dejak, ki je razi-
skala zgodovino pokopališča, 
dr. Ivanka Počkar je pokopa-
lišče približala s posebnostmi 
etnološke raziskave in Oži Lor-
ber, ki je pri posameznih spo-
menikih približala umetnostno 
izvedbo le-teh.

Sedanje brežiško pokopali-
šče je na tem mestu 115 let, 

Pokopališče – pričevalsko mesto
BREŽICE –  V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine je Posavski muzej Brežice v sodelovanju z Zavo-
dom za varstvo kulturne dediščine - OE Novo mesto 6. oktobra pripravil sprehod in vodenje po brežiškem 
pokopališču, ki je pritegnil lepo število občanov.

ko so v drugi polovici 19. sto-
letja prostorske zmogljivosti 
starega pokopališča postajale 
premajhne. Leta 1884 je me-
sar in gostilničar Linser cerkvi 

podaril del njive ter s tem sebi 
in ženi zagotovil lastninsko 
pravico in prostor za grob na 
novem pokopališču. Večje ali 
manjše pomembnosti pokojni-

kov kažejo nagrobniki in grob-
nice, posebno na zahodni meji 
pokopališča. Danes so neka-
tere zapuščene ali odstranje-
ne, različno dobro vzdrževa-
ne pa pričajo o tem, da so se 
v višji sloj uvrščali veletrgov-
ci, gostilničarji, župnik, dekan 
in zdravnik.

Zgodovinarka Judita Podgor-
nik Zaletelj iz ZVKDS Novo 
mesto pa je seznanila, da naj bi 
z občinskim odlokom določili 
tri načine varovanja pokopali-
šča, z njegovim sprejemom pa 
bo brežiško pokopališče, eno 
lepše urejenih in vzdrževanih, 
zaščiteno in bo dobilo status 
kulturnega spomenika.    
� N.�J.�S.,�foto:�PMB

Del�udeležencev�in�kustosinja�Oži�Lorber

Korak naprej …
Dobila sem in vam poslala odgovor Ministrstva za infrastruktu-
ro, sekcije za ceste. Njihov pristanek za spremembo označb, ki res 
ne služijo ničemur, razen zmedi in nevarnosti na naših cestah, po-
meni, da sem v imenu sokrajanov govorila prav in da bomo mor-
da dosegli pravo stanje, ki je zdaj vse prej kot to.
Ker sem vseskozi opozarjala tudi na - najmanj kar je - čuden prev-
zem našega vodovoda s strani Komunale Brežice in kar nekajme-
sečno zelo slabo upravljanje z njim, bom danes dodala še en velik 
pomislek: neuradno so mi povedali, da Bizeljanom NE BO potreb-
no plačati novih števcev za vodo. V kolikor se to res zgodi, potem 
bomo mi, vaščani Arnovega sela, zahtevali vrnjen denar za štev-
ce, saj je bila zamenjava tako ali tako sporna, pa sploh ne poceni 
(moje gospodinjstvo je zanje odštelo 120 €!!). Gre pač za to, da smo 
občani vsaj v eni občini lahko obravnavani enakovredno, mar ne?!
Seveda željam in zahtevam nikoli ne bo konca, toda tam, kjer gre 
za varnost in življenja, pač moramo biti prej kot pa smrt s svojo 
koso. Še enkrat opozarjam na silno in poniglavo divjanje po cesti 
iz Mrzlaka (povezava Volčje, Oklukova Gora in celo Sromlje) do Ar-
novega sela pri hiši Slavka Rožmana. Ne le, da noč in dan neznos-
no cvilijo zavore, občasno prihaja do trkov, ki pa zaradi posebnega 
agregatnega stanja voznikov (?) povečini minejo brez policistov, 
teža tovornih vozil, dovoljena za tovrstno prometnico, je pogos-
to tudi petkrat večja (naša hiša je poškodovana do neznosnosti  
od tresenja!), hrup in smrad iz izpuhov je včasih nemogoč ... To-
rej: storite, prosim, nekaj, saj je hiš povsem ob cesti kar veliko! In 
življenj tudi!!
Vsi zainteresirani lahko izvod odgovora z Ministrstva za infra-
strukturo dobijo pri meni doma. Delitev le-tega pomeni namreč 
tudi večjo zavezo, da se bo zares kaj zgodilo!
� Ernestina�Rožman,�Arnovo�selo

DRNOVO - V okviru projek-
ta Skupaj za dediščino oko-
li nas, v katerem sodelujejo 
Posavski muzej Brežice ter 
celjska, ljubljanska in no-
vomeška enota ZVKDS, so 4. 
oktobra na Drnovem pripra-
vili sprehod po ostankih rim-
skega mesta Neviodunum.

Dobri dve desetini udeležen-
cev sta po drnovskem lapidari-
ju antičnih ostalin oz. njihovih 
replik (mnogo jih je vgrajenih 
v bližnje in dalnje stavbe) po-
peljala Jana Puhar iz breži-
škega muzeja in Boris Vičič 
iz ljubljanske enote ZVKDS. 
Kot je povedala Puharjeva, je 
bil Municipium Flavium Lato-
bicorum Neviodunum eno iz-
med le petih rimskih naselbin 
s polnim mestnim statusom, 
za njegov razvoj v 1. stoletju 
pa je bila ključna lega ob dveh 
pomembnih prometnicah: 
reki Savi in rimski cesti Emo-
na - Siscia, zaradi česar je bil 
pomembno trgovsko in pro-
metno središče. Mesto je ime-
lo pravokotno urbanistično za-

snovo v obsegu približno 200 
x 200 metrov, njegovo središče 
pa je bil mestni trg oz. forum, 
katerega ostanke so v 60-ih 
letih razstavili v arheološkem 
parku, ki pa je danes potreben 
prenove. Po grobih ocenah je v 
mestu živelo od tisoč do dva ti-

soč ljudi. Mesto je, kot je dejal 
Vičič, v 5. stoletju zamrlo sku-
paj z rimskim imperijem, o 
njem pa vemo manj kot o dru-
gih rimskih mestih v Sloveni-
ji, predvsem zaradi parcialnih 
raziskav. 
 P. P.

(Pre)malo znanega o Neviodunumu

Udeleženci�sprehoda�s�Puharjevo�in�Vičičem�v�sredini

Spoštovani!
Obveščamo vse člane OZVVS in občane, da se predvidena otvoritev stalne 

muzejske zbirke »Teritorialna obramba je obranila Posavje« v Sromljah 
dne 15.10.2016 zaradi tehničnih razlogov prestavi za nedoločen čas. 

Za to se vam iskreno opravičujemo.
Predsedstvo OZVVS Brežice

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO BREŽICE
Trg izgnancev 12 a, 8250 Brežice, GSM:051-601-662, ozvvs@siol.net

Recitalno zgodbo je Nina Re-
žman sestavila po motivih 
svoje poezije ter poezije Kaje 
Blazinšek, Sare Vizler, Mira 
Tičarja, Ane Rostohar, Bran-
ke Pirc, Marije Hrvatin, Stan-
ke Hrastelj, Kaje Blazinšek 
in Tamare Vonta. Slednja je 
bila tudi med interpreti, poleg 
nje pa so na izviren način še in-
terpretirali Goran Miljanović, 
Žiga Kump, Ivanka Černelič 
Jurečič in avtorica predsta-
ve, ki je prireditev med dru-
gim pospremila z besedami: 
»Razsežnosti poezije ni mogo-
če videti le na papirju ali sli-
šati v glasu interpreta. Raz-
sežnost poezije je moč najti v 
še tako vsakdanjih in običaj-
nih stvareh, ki nas obkrožajo. 
Zamisel za nocojšnji dogodek 
je nastala iz pogovora o mes-
tu poezije v današnjem času.« 
Kakor je nekoč ob reki stala 
mogočna tovarna Celuloza, ki 
so jo začele obkrožati hiše in 

Predstava kot spomin na Celulozo
KRŠKO - 16. septembra se je v Mencingerjevi hiši v Krškem v organizaciji KUD Liber in v soorganizaciji 
Društva prostor vmes, ki je oblikovalo scenografijo, odvijala glasbeno-literarna predstava po zamisli Nine 
Režman »Na mojem delovnem mestu zdaj raste bršljan«. 

so v njej »domovali« ljudje ter 
je dajala kruh vsem v bližnji 
in širši okolici, je v nekem tre-
nutku njen blišč usahnil in os-
tala je le še spominska ruševi-
na, prepletena z bršljanovimi 
listi. Režmanova je še dodala: 
»Ali je poezija res nujno obso-
jena na salonsko branje ali pa 
je z njo mogoče početi še kaj 
drugega? Ravno zaradi svoje 

odprtosti se mi zdi, da ima ne-
skončne možnosti nagovarja-
nja, ki ostajajo premalo izko-
riščene. Ker je zazvenela skozi 
drugačno zgodbo, pomeni, da 
ima še moč.« 

Ob interpretacijah so obisko-
valci lahko spremljali video, ki 
sta ga pripravila Mateja Gač-
nik in Blaž Milar, prikazani 

pa so bili tudi posnetki iz fil-
ma Celuloza, avtorjev Toma-
ža Pavkoviča in Maje Žiber-
na. Poseben čar so prireditvi 
dodali še rekviziti in prizorišč-
ni prostor dvorišča ter pršenje 
dežnih kapelj, ki so se ujele s 
posebej za to priložnost napi-
sano glasbo. V živo jo je izvajal 
avtor Peter Urek, ki je v pogo-
voru po zaključku, ko so obi-
skovalci izražali navdušenje 
nad doživetim ter sproščeno 
poklepetali še o podrobnostih 
literarno-glasbenega projekta, 
dejal: »Glasba, ki je zvenela ob 
posameznih delih današnje-
ga večera, je bila dramaturško 
zastavljena po konceptu Nine 
Režman. Njeni opisi in ome-
jitve so za kompozicijo posa-
meznih delov delovali kot del 
orodja, na katerem je temelji-
la zvočna slika. Del tega vtisa 
je prinesel tudi dež, ki nas je 
spremljal skozi večer.« 
 M.�Hrvatin

Interpreti�so�delovali�kot�odlično�uigrana�ekipa,�Nina�Rež-
man�v�sredini.

V začetku letošnjega leta je bila Krška vas obogatena s posta-
vitvijo dveh informativnih tabel ob vaških mlinih ter mlinskim 
kamnom, ki mimoidoče pozdravlja ob vstopu v vas. Delo je re-
zultat sodelovanja Posavskega muzeja Brežice, Dolenjskega mu-
zeja Novo mesto ter Krajevne skupnosti Krška vas in predstavlja 
kulturo bivanja ter delo mlinarjev v Krški vasi. V Krški vasi so bili 
trije mlini v lasti družin Dvornik, Žokalj in Kovačič. Kamen na 
podstavku je nekoč mlel v Dvornikovem mlinu, danes pa je po-
membna kulturna dediščina spodnjega toka reke Krke, kateri se 
namenja tako malo pozornosti.� Manca�Račič

Tabli ob reki Krki

naročila: 
mob.: 040 302 809

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  2 €
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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. 

IVANA GAŠPERINA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža in ata

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in sestram usmiljenkam Cerklje ob Krki, ki so nam v času njegove 
bolezni stali ob strani. Zahvala tudi gospodu župniku Janezu Žaklju 
za opravljen obred, vsem govornikom za lepe besede slovesa 
in pevcem. Hvala Lovski družini Cerklje ob Krki za organizacijo 
pogreba, ZŠAM Brežice, praporščakom Posavja in Obsotelja, 
gasilcem, pogrebni službi Žičkar ter VDC Novo mesto in Sparu 
Brežice. 
Vsem še enkrat iskrena hvala, da ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti. 
Naš ata je našel svoj mir.

z Dolenjih Skopic 14

Oko�zaprem,
v�spominu�vedno�znova�tebe�uzrem.

Nikjer�te�ni�in�to�boli.
Spomin�na�tebe�večno�bo�živel,

nikoli�ti�zares�od�nas�ne�boš�odšel,
v�naših�srcih�večno�boš�živel. Dr. TONI SIKOŠEK 

(1934-2016)

V letošnjem septembru je preminil krški zdravnik Toni Sikošek, 
dr.med./skrajšano dr./, ki smo ga cenili vsi, ki smo ga poznali, po 
njegovem delu in nevpadljivi drži v predpisanem času.

Dr. Toni Sikošek je bil rojen leta 1934 v Žadovinku pri Leskovcu v 
družini petih otrok kot mlajši, drugi sin. S sedmimi leti je bil leta 
1941 skupaj z družino  izgnan v Nemčijo. V nemškem lagerju je 
štiri leta prenašal domotožje, iz katerega je vzklila neugasljiva že-
lja po rodnem domu, ki ga ni nikoli zapustila. Po vrnitvi ga je kot 
enajstletnika priklenilo domače delo za preživetje na opustošenem 
posestvu, zato je že v nižji gimnaziji v Krškem /sedanji 5. do 7. ra-
zred osnovne šole/ omejil druženje in prijateljstva le v okviru šole 
in si  tako privzgojil odmerjanje časa za prijateljevanja. Na višjo gi-
mnazijo v Brežice se je vozil z vlakom, toda trikilometrsko pot do 
postaje na Vidmu je izkoristil za tekaško vajo. Razvil si je močne 
zmogljivosti, tako da je izstopal kot občudovan telovadec na orodju 
in v parterni gimnastiki. Po gimnaziji se je odločil za študij medici-
ne v Zagrebu in dosegel zastavljeni cilj.

V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja smo se v ZD Krško 
vključili trije zdravniki in zobozdravnik, vsi domačini, med temi dr. 
Sikošek. S takšno kadrovsko popolnitvijo je osnovno zdravstvo Kr-
škega lahko lovilo korak z drugimi, razvitejšimi mesti v Sloveniji.

Dr. Sikošek je z veliko energije resno prevzemal zahtevne naloge 
tako imenovanega obratnega zdravnika v okviru Zdravstvenega 
doma Krško /Rudnik Senovo, SGP Pionir/. Pri zdravniškem delu se 
je hitro odzival, znal prisluhniti, razumeti, delati pošteno in stro-
kovno ustrezno. V vsej svoji delovni dobi je bil predan krškemu 
zdravstvu. Med zdravstvenimi delavci je bil vedno solidaren, prije-
ten, neposreden in družaben.

V zasebnem življenju je imel družino z ženo Zinko ter sinovoma 
Tončkom in Markom. Veliko svojega dela je vložil v izgradnjo dru-
žinske hiše, v prostem času pa je urejal tudi domačijo v Žadovinku.

Dr. Sikošek je izpolnil svojo poklicno pot s ciljem pomagati števil-
nim potrebnim za povrnitev zdravja. Dal nam je veliko, vse, kar je 
bilo v njegovi moči.
� Matjaž�Zupančič

MADEIRA – otok lesa, cvetja in sadja
Čarom »otoka lesa« (Ihla de 
Madeira) so podlegli že prvi 
Portugalci, ko so leta 1419 
osvojili Madeiro. Večino oto-
ka pokrivajo obsežni lovorje-
vi gozdovi (Laurisilva) in ek-
sotično cvetje, ki ga je možno 
občudovati tudi v Botanič-
nem vrtu v Funchalu, glav-
nemu mestu Madeire. 

Več�na�www.PosavskiObzornik.si

ANASTAZIJA BRCE

SPOMIN

15. oktobra bo minilo leto dni,
kar nas je zapustila naša draga žena, mama in dobra soseda

Vsi njeni

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate, prižigate sveče in po-
stojite ob njenem grobu.

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.

»S stopnicami nekoč urejena bližnjica do mestne pošte v Bre-
žicah že kar nekaj časa poziva k novi ureditvi in vzpostavi-
tvi uglednega vzpenjanja,« je ob pričujoči fotografiji zapisala 
bralka iz Brežic. Kot je še dodala, uporaba stopnic terja »ak-
robatski podvig«, zato pričakujejo, da se bo mogoče kmalu 
spet normalno vzpenjati po urejenih stopnicah.

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 objektivLUCIJA FERLIN

SPOMIN

11. oktobra je minilo eno leto,
odkar je tiho odšla od nas naša draga

Hvala vsem, ki se je s toplino v srcu spominjate.

Vsi njeni

iz Dolenjega Leskovca 68.

Kjerkoli�si�zdaj,�naj�te�sreča�poišče.
V�svetlobi�naj�tvoje�bo�bivališče!

Ljubezen,�ki�obilno�si�nam�jo�dajala,
za�vedno�v�naših�srcih�bo�ostala.

www.PosavskiObzornik.si

51 let

JOŽETA JAZBECA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta,
dedka, brata, strica

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za sočutne besede in pomoč. Posebej se zahvaljujemo sodelavcem 
Lekarne Sevnica, Stillesa in OŠ Ane Gole, sosedom Možičevim, 
Kantužarjevim in Mastnakovim. Hvala za darovano cvetje, sveče in 
sv. maše. Zahvaljujemo se vsem, ki ste se od njega poslovili in ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

z Ledine 79

Vedno�v�naših�srcih�boš�živel,
čeprav�nepričakovano�in�prehitro�si�odšel.

LEOPOLD BERNARD

SPOMIN

Njegovi najdražji

1. oktobra je minilo žalostno leto,
odkar te več med nami ni, dragi

iz Leskovca pri Krškem.

Iskrena hvala vsem, ki z dobro mislijo postojite pri njegovem grobu 
in mu prižgete svečko.

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

samo�daleč,�daleč�je.

GAŠPER JAZBEC

SPOMIN

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

Vsi njegovi

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

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

23. oktobra bodo minila tri leta,
odkar se je od nas poslovil mož, oče in dedi

iz Krškega.

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

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI
V Sevnici nas obiščite v prostorih na naslovu Naselje heroja Maroka 29 
(Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) vsak ponedeljek in petek od 
9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno oddali naročila za male oglase, 
zahvale, voščila ter druge naročene objave, si ogledali in naročili knjige 
iz naše založbe Neviodunum ali se dogovorili za novinarski prispevek.

 

IN MEMORIAM
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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

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

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

NEPREMIČNINE

Projektiranje, legalizacija sta-
novanjskih hiš, hlevov, zidanic. 
Možnost plačila na obroke. PIS 
biro Damjan Žibert s.p., Glavni 
trg 27, Sevnica. 
Tel.: 031 431 315

Projektiranje novogradenj, 
prenov, adaptacij, legalizacij, 
notranje opreme in zunanje 
ureditve vseh objektov. Aspo 
biro, Samo Vojko Cerovšek s.p., 
Papirniška 24, Krško, 041 683 
380, aspo.biro@amis.net

Prodam dve njivi, k.o. Veliki 
Podlog. Vsaka meri cca. 15 a. 
Tel.: 041 224 749

Prodam bivalno zidanico na 
izredno lepi razgledni lokaciji 
(vinska klet, stanovanje, voda, 
elektrika, asfaltna cesta) z vi-
nogradom (1000 trt za cviček), 
starim 15 let, strojna obdelava. 
Zelo ugodno. Tel.: 041 923 192

V Brežicah oddamo stano-
vanjsko hišo z dvema etaža-
ma, vsaka po 60 m2. Objekt je 
popolnoma opremljen in ima 
velika parkirišča. Cena enega 
nadstropja je 300 € + stroški 
oz. 500 € stroški za celo hišo. 
Nahaja se v industrijski coni 
Šentlenart. Tel.: 041 683 314

Oddam v najem opremljeno 
garsonjero v Krškem (Videm). 
Tel.: 07 49 76 333

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 

V objektu Prenočišče Buco Kr-
ško oddamo v najem opre-
mljen gostinski lokal. Tel.: 051 
790 056, B-A-T ACO d.o.o., To-
varniška 6, Krško

Prodam gradbeno parcelo 
(2.184 m2) in podarim parce-
lo (388 m2) v Koprivnici blizu 
cerkve. Tel.: 041 598 577

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam avto Opel corsa 1.4, 
16 V, bencin, letnik 2006, 
metalik srebrna, redni ser-
vis, v odličnem stanju, reg. 
do 12/2016, 110.00 km, cena 
3.300 €. Tel.: 041 937 709

Prodam avto Ford Fiesta, l. 
2006, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 753 738

Prodam avto Škoda Fabia, 1.4, 
letnik 2008, bencin - plin, kli-
ma, servovolan, pot. računal-
nik. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 546 531

Prodam dele za avto VW Polo 
classic, let. 1999, zelen, vrata, 
zadnja havba komplet, zadnje 
luči, razno - elektronika). 
Tel.: 041 468 182

Kupim starejši moped Tomos, 
model 4 ali 5 brzinec, lahko ne-
vozen ali brez dokumentov. 
Tel.: 041 681 058, Lojze

Prodam moped Tomos APN 6, 
motor Acme (327 m3), prime-
ren za kosilnico ali motokulti-
vator. Tel.: 051 496 012

Prodam gume 16-9-28, kobi-
lo posavko in ječmen. 
Tel.: 031 681 584

KMETIJSTVO
Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 051 361 635

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

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

Prodam gabrova metrska 
drva in kole za fižol, smreko-
ve sušice, ugodno. 
Tel.: 041 847 896

Drva, mešana (kostanj, jelša), 
razžagana in kalana, ugodno 
prodam. Možnost dostave. 
Tel.: 041 893 773

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN ŽIVILA

Prodam mlado vino, belo in 
rdeče. Bizeljsko–sremiški oko-
liš. Tel.: 031 550 712

Ugodno prodam kvalitetno 
rdeče vino cviček, modro fran-
kinjo in belo. Tel.: 041 980 561

Prodam mošt mešano belo, 
žametna črnina (0,85 €), mo-
dra frankinja, modri pinot 
(1,10 €), Bizeljsko. 
Tel.: 040 781 444

Prodam mešano rdeče kvalite-
tno vino, mošt žametne črnine 
in mošt mešano belo (rizling - 
kraljevina). Tel.: 041 652 045

Prodam mošt modre franki-
nje, belo mešano in rdeče vino. 
Tel.: 041 983 525

Prodam repo za kisanje ter bel 
jedilni krompir. 
Tel.: 041 895 974 

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL
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OKULISTIČNI 
PREGLEDI BREZ 
ČAKALNIH VRST

07 499 22 33www.optika-keber.si

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!

051 621 223

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

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V septembru sta v tukajšnji cerkvi 
sv. Ane izzvenela dva glasbena večera. Prvega, 3. septembra, 
sta z glasbo zapolnili izvrstni domači glasbenici Pija Hoče-
var in Špela Troha, 21. septembra pa je na drugem nasto-
pil Klavirski trio Bruno Philipp, Mihael Paar ter Tjaša Šulc 
Dejanović.

Flavtistki Piji Hočevar in pi-
anistki Špeli Troha sta skup-
ni več kot predanost in lju-
bezen do glasbe, saj sta tudi 
sodelavki v sevniški glasbeni 
šoli, kjer poučujeta, Pija flav-
to in kljunasto flavto, Špela 
pa klavir, poleg tega je tudi 
korepetitor. Ne nazadnje sta 
odraščali in prebivata v bli-
žnjih si krajih, Pija v Šentjer-
neju in Špela v Krškem. Sicer 
je 28-letna Hočevarjeva obi-
skovala pouk blok flavte, ob 
tem tudi klavirske harmo-
nike in solo petja v Glasbe-
ni šoli Marjana Kozine v No-
vem mestu in po zaključeni 

novomeški ekonomski gimnaziji nadaljevala študij na Akade-
miji za glasbo v Ljubljani, kjer je z odliko diplomirala pri profe-
sorju Mateju Zupanu. Pred slabim letom in pol je magistrirala 
na konservatoriju v Maastricthu na Nizozemskem in za svojo raz-
iskavo prejela nagrado Univerze ZUYD. Deluje kot solistka, poleg 
sevniške pa poučuje tudi na trebanjski glasbeni šoli.  
Tri leta mlajša Špela Troha je obiskovala pouk klavirja pri prof. 
Karolini Vegelj Stopar v glasbenih šolah v Krškem in Breži-
cah, zatem pa v letu 2006  šolanje nadaljevala na Konservatori-
ju za glasbo in balet v Ljubljani. Preko programa Erasmus je v 
letu 2015 študirala na Dunaju (ÜMDW) v razredu prof. Martina 
Hughesa, dve leti pred tem zaključila dodiplomski študij klavirja 
na akademiji v razredu red. prof. Tatjane Ognjanovič, pod nje-
nim mentorstvom pa je v začetku letošnjega leta zaključila tudi 
magistrski študij klavirja. Je prejemnica mnogih najvišjih pri-
znanj na mednarodnih tekmovanjih, med drugim je za izjemne 
uspehe prejela najvišjo Škerjančevo nagrado Konservatorija za 
glasbo in balet in Prešernovo nagrado Akademije za glasbo Uni-
verze v Ljubljani.
3. glasbeni večer je oblikoval Klavirski trio Bruno Philipp, Mi-
hael Paar, oba klarinet, ter Tjaša Šulc Dejanović na klavirju. 
Vsi navedeni člani tria so diplomirali na Akademiji za glasbo v 
Zagrebu, danes pa poučujejo na glasbenih šolah ter koncertira-
jo kot trio in solisti.  B. Mavsar

Septembrska Anina koncerta 
profesorjev glasbe

Nastopajoči�na�2.�Aninem�veče-
ru�Špela�Troha�(levo)�in�Pija�Ho-
čevar�(foto:�KD�Leskovec)



Posavski obzornik - leto XX, številka 21, četrtek, 13. 10. 2016 31OBVESTILA

Jabolka za predelavo prodam. 
Tel.: 041 773 508 

Prodam krompir za ozimnico 
kenebek in prešo za grozdje 
(180 l) v zelo dobrem stanju; 
kupim dober plug IMT, 12 col. 
Tel.: 031 558 356

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 več sivorjavih krav 
za nadaljno rejo. V račun lah-
ko vzamem krave za zakol. 
Tel.: 041 838 962

Prodam brejo kravo in kravo 
s teletom ali brez. Vsi so pašni. 
Tel.: 040 742 730

Prodam kravo, staro 5 let, 
brejo 8 mesecev, pašno, dob-
ro mlekarico, bikca, starega 3 
mesece, in teličko, staro 14 dni. 
Vsi LS. Tel.: 031 312 613

Prodam bikca limuzin, 180 
kg, in pšenično slamo v koc-
kah. Tel.: 031 843 282

Prodam plemensko telico 
svetlolisaste pasme, staro 7 
mesecev, in zajce za zakol, eko-
loške reje. Tel.: 041 243 343

Prodam teličko po izbiri, sta-
ro od 2 do 5 tednov. 
Tel: 070 848 863

Prodam bikca, pasme RJ, tež-
kega 180 kg. Tel.: 07 49 56 236 
ali 041 380 075 

Prodam prašiče pitance, 70 
kg. Okolica Brežic. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 529 306

Prodam prašiče, težke do 40 
kg, in svinjo, cca. 260 kg. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam prašiča (140 kg) in 
“krškopoljca” (60 kg). 
Tel.: 051 634 338

Prodam odojke, težke od 25 
do 35 kg, in starince, od 40 do 
60 kg, ter prašiče, od 130 do 
150 kg, možen zakol, ter 2 toni 
letošnjega ovsa. 
Tel.: 041 242 263

Prodam svinjo, težko okoli 
300 kg, in odojke (okolica Do-
bove). Tel.: 040 628 535

Prodam odojke (okolica Do-
bove). Tel.: 041 744 261

Prodam prašiča, 130 kg, hra-
njen z domačo hrano, možen 
zakol, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 56 262

Prodam burske koze: dve, sta-
ri 4 leta, in dve letošnji kozici, 
primerni za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 898 926

Po simbolični ceni prodam vi-
etnamske pujske. 
Tel.: 041 668 311

Prodam tri bikce (sive), sta-
re en mesec. Tel.: 041 784 230

Prodam dva bikca simentalca, 
stara dva meseca in pol. Cena 
po dogovoru. 
Tel.: 07 49 63 035

Prodam prašiča za zakol, hra-
njenega z domačo hrano, tež-
kega cca 160 kg. 
Tel.: 041 866 927

Prodam prašiče, težke od 50 
do 80 kg. Domača reja. 
Tel.: 051 422 161

Prodam pujske, 30 kg. Okoli-
ca Boštanja. Tel.: 041 662 730

Prodam odojke linije 12, težke 
25 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam ali menjam praši-
ča za drva. Tel.: 051 357 148, 
051 819 267

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, možnost zakola. 
Tel.: 040 840 065

Prodam prašiča, težkega oko-
li 200 kg, hranjenega z domačo 
hrano. Menjam kravo za telico 
simentalko, pašno, staro leto 
dni. Tel.: 040 577 552

Prodam odojke, težke 25-35 
kg. Tel.: 031 382 114

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: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (22/2016) bo izšla v 
četrtek, 27. oktobra 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 20. oktober 2016.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

Prodam kunčje samice za na-
daljnjo rejo ali zamenjam za 
ovčje meso. Tel.: 031 501 801

Prodam zajce in breje zajklje, 
race, kobilo šeko, vino in mošt. 
Tel.: 031 304 172

Prodam zajce za zakol ali na-
daljnjo rejo in mošt ali vino. 
Ugodno. Tel.: 068 606 233

Prodam goske, race in odojke. 
Tel.: 031 368 615

Podarim 3 mlade muce. 
Tel.: 041 883 767

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

V Termah Čatež odpiram fri-
zerski salon. Dobrodošli od 
17.10.2016 dalje. Naročila 
na 041 849 785. Natalija Ho-
čevar s.p., Cerina 25, Brežice

Iščemo delavce z vozniškim 
izpitom B in C kat. za pomoč 
pri komunalnih delih. Rohr-
-blitz d.o.o., Metni vrh 3, Sev-
nica. Zainteresirani pokličite 
g. Jazbeca na tel.: 041 630 454

Nudim pomoč pri urejanju gro-
bov, okolice hiš in vrtov ter po-
moč na domu. Tel.: 040 169 373

POHIŠTVO IN OPREMA
Prodam rostfrei vrata za kruš-
no peč, 65 x 55. 
Tel.: 040 875 542

Prodam nov Shiedel dimnik, fi 
12 cm, dolžina 10 m, komplet s 
priključki ter gumi voz 13 col. 
Tel.: 051 389 362

Ugodno prodam starejši TV 
sprejemnik v delujočem sta-
nju. Tel.: 041 331 099

Prodam bojler (80 l), kom-
biniran: elektrika - centralna, 
malo rabljen, za 100 €, in koz-
lička za nadaljnjo rejo ali zakol. 
Tel.: 031 504 133

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

Izkušen moški abrahamovih 
let išče simpatično življenjsko 
sopotnico za nadaljnjih petde-
set let. Tel.: 040 741 687

Razgledan, delaven, pres-
krbljen, iskren moški, si želi 
zveste, urejene punce, 40-50 
let, Tel.: 031 420 193, www.
zau.si

Iščem žensko, staro od 55 let 
naprej, da pride k meni. Imam 
svojo hišo in penzijo. Kličite 
samo resne. Tel.: 051 842 123

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, 

da bo 18. in 19. oktobra 
zadnja prodaja 

belih piščancev po 
izjemno ugodni ceni.

Rjave jarkice dobavljive 
ob torkih.

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 zadnja 
letošnja prodaja belih 

kilogramskih piščancev  
v petek, 14. oktobra, 
med 15. in 18. uro.

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

rjave jarkice in bele 
piščance za nadaljnjo rejo 

vsak delavnik med 
18. in 20. uro. 

Nudimo tudi prašiče za zakol 
ali nadaljnjo rejo.

Tel.: 041 716 154

 vsak delavnik med 18. in 20. uro.
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Janko (Janez) Kuselj se je 
kot prvorojenec staršema ro-
dil 5. februarja 1938 v vasi 
Gabrje, danes Osredek pri 
Krmelju, v krajevni skupnosti 
Šentjanž. Otroška leta na idi-
ličnem podeželju je prekinila 
2. svetovna vojna, ko je bil z 
družino, bratom, staršema in 
starimi starši izgnan v Nem-
čijo, po dveh taboriščih na-
zadnje v kraj Haigerloch na 
zahodu Nemčije. Tedanjemu 
prvošolcu se je slednji vtis-
nil še posebno v spomin, ker 
je bil to kraj množičnega po-
boja in deportacij judovske-
ga prebivalstva, ker so v njem 
nacisti v skalni votlini razvija-
li jedrski program, zaradi če-
sar je imel ob tem priložnost 
le na nekaj metrov srečati na-
cističnega voditelja Adolfa Hi-
tlerja in ker se je tam stari oče 
spoprijateljil s protifašistično 
usmerjenim Nemcem, ki mu 
je podaril prvi radijski spreje-
mnik 'folksfenger'. Ravno pri-
petljaj s slednjim je po vrnitvi 
iz izgnanstva na rodno gru-
do v njem spodbudila željo, 
da sam naredi radijski spre-
jemnik. Posvetil se je radio-
amaterstvu in se uvršča med 
staroste te tehnično-športne 
discipline v Posavju, Sloveni-
ji in tudi širše.

V letih izgnanstva se je druži-
na povečala še za dva člana in 
se kot šestčlanska vrnila do-
mov (v povojnih letih se je za-
koncema Kuselj rodilo še šest 
otrok). Janko se spominja, da 
so ga otroška zagnanost, vzne-
senost in tedaj občutek po-
membnosti vodila k temu, da 
je radio, ki so ga prinesli iz tu-
jine domov in ga imeli skritega 
v omari, pokazal sosedovemu 
dekletu, ki je novico prenesla 
svojim domačim. Družina Ku-
selj je bila zato že čez nekaj 
dni deležna obiska milice na 
domu, ki jim je radio zapleni-
la in če tudi so jim ga po dedo-
vi obrazložitvi, da gre za spo-
minsko darilo in nikakor ne 
sredstvo za vohunjenja kmalu 

Radioamater Janko Kuselj

Prvokategornik med telegrafisti
SPODNJA LIBNA - Janko Kuselj s Spodnje Libne v letošnji jeseni zaključuje tekmovalno pot na področju lju-
biteljske radiotehnike, s katero se je začel ukvarjati skoraj pred 60 leti. Je prvi Evropejec, ki je prek ra-
diovalov poslal v svet barvno sliko, se okitil s štirimi kilogrami medalj, letos pa za življenjsko delo prejel 
častni znak ZOTKS.

vrnili, 'folksfenger' ni več delo-
val, saj so na njem razbili žar-
nice, nadomestnih pa ni bilo 
mogoče dobiti. Janko pravi, da 
je ravno tedaj zaradi občutka 
krivde v njem dozorela odlo-
čitev, da bo nekega dne izdelal 
radijski sprejemnik, kar se je 
dobro desetletje kasneje tudi 
zgodilo. Osnovno šolo je obi-
skoval v Šentjanžu, zatem pa 
se na Obrtni šoli v Trbovljah 
izučil za mizarja. Z disciplino 
radioamaterstva se je srečal 
kot udeležencev novomeške 
mladinske delovne brigade 
Katja Rupena v Paračinu, kjer 
so v letu 1959 udarniško gra-
dili avtocesto.  Hkrati je izko-
ristil priložnost in se vključil 
v tam organizirano prostoča-
sno dejavnost radioamatersko 
konstruktorstvo, ki je vključe-
vala izdelavo radijskega spre-
jemnika. Slednjega je izdelal in 
uspešno opravil izpit - tečaj A 
razreda. 

OČE SEVNIŠKEGA 
»AMATERJA«
Po vrnitvi domov je v Šentjan-
žu ustanovil radioklub, svoje 
znanje pa še nadgradil leta 
1961, ko je kot radiovezist-te-
legrafist v Somboru služil vo-
jaški rok v rodu aviacije, leto 
kasneje pa v Kiseljaku v Bo-
sni in Hercegovini, kamor je 
bil napoten s prekomando v 
nadaljevanje služenja vojaške 
obveznosti, opravil tudi izpit v 
višjem telegrafskem vojaškem 
razredu. Po odsluženem voja-
škem roku je v Ljubljani leta 
1963 opravil tečaj in izpit za 
operaterja. Ker je zaradi po-
manjkanja prostora radioklub 
v domačem kraju prenehal de-
lovati, je v Sevnici s somišlje-
niki in ljubitelji te dejavnosti 
ustanovil nov radioklub in mu 
nadel ime Amater, kot ga nosi 
še danes. Kot predsednik ga je 
vodil kar 25 let. V novousta-
novljenem klubu se je posve-
til tudi ARG radiogoniometri-
ranju ali t. i. lovu na lisico in na 
sevniški osnovni šoli prevzel 
vodenje ARG krožkov ter pri-
čel prirejati tekmovanja.

Najprej kot mi-
zar, zatem pa 
kot vodja skla-
dišč gotovih 
izdelkov in 
opreme, je bil 
zaposlen v sev-
niški Mizarski 
produktivni za-
drugi, kasneje 
preimenovani 
v Stilles. Preko 
dela in monta-
že pohištva po 
rezidencah, ho-
telih, letališčih 
ipd. je prepoto-
val dobršen del 
evropskih in 
nekaj držav po 
svetu, naklju-
čje pa je hotelo, 
da je na dopu-

stu ob morju, če tudi je službo-
vala v Sevnici, spoznal bodočo 
soprogo Rozalijo, doma s Spo-
dnje Libne. Poročila sta se leta 
1969, si ustvarila dom v Sev-
nici, leto kasneje pa se jima je 
rodil sin Janko (Jani), ki je za-

čel kmalu stopati po stopinjah 
očeta. Janko Kuselj ml. namreč 
že vrsto let  poučuje ARG kro-
žek na OŠ Sava Kladnika Sevni-
ca ter tekmuje na UKV zvezah, 
član državne ARG reprezen-
tance pa je tudi njegov sin in 
Jankov vnuk Matic, ki je si-
cer tik pred zaključkom študi-
ja na elektro fakulteti v Mari-
boru. Janko je v času, ko si je 
ustvaril družino v Sevnici, pos-
tal tudi trener slovenske ARG 
reprezentance in jo popeljal 
na šampionat v Črno goro. Pod 
njegovim vodstvom se je še po-
sebno izkazal Domžalčan Ivo 
Jereb, ki je zatem kot kot član 
jugoslovanske reprezentance 
osvojil 2. mesto na svetovnem 
prvenstvu, kar je bil do tedaj 
najvišja slovenska in jugoslo-
vanska uvrstitev v tej panogi. 
Zatem se je Janko trenerstvu 
reprezentanc zaradi obve-
znosti doma odpovedal, kljub 
temu pa dva mandata opravljal 
funkcijo podpredsednika Zve-
ze radioamaterjev Slovenije in 
se prednostno posvetil pouče-
vanju domačega kadra, obe-
nem pa se tudi sam udeleže-
val tekmovanj. V tekmovanju 
na zvezah 21 MHz v telegra-
fiji s QRP (moč oddajnika do 
5 V) je postal leta 1995 sve-

tovni prvak, leta 1998 pa os-
vojil  3. mesto na svetovnem 
prvenstvu v radioteleprinter-
skih zvezah (organizator nave-
denega svetovnega prvenstva 
je bil Slovenia Contest club - 
SCC iz Ljubljane, katerega je 
bil prav tako soustanovitelj). 

PRVI EVROPEJEC, KI JE 
PREKO RADIOVALOV 
POSLAL BARVNO SLIKO
Ob vrsti individualnih uspe-
hov, ki jih je zabeležil, je Janko 
Kuselj st. lahko upravičeno po-
nosen tudi na to, da je kot prvi 
v Evropi na japonskem tekmo-
vanju SSTV (Slow Scan TeleVi-
sion) preko amaterskih radij-
skih valov poslal v svet barvno 
fotografijo, kakor tudi, da je 
kot mentor krškega kluba na 
OŠ Jurija Dalmatina Krško, ka-
mor se je vključil z upokojitvijo 
in preselitvijo na Spodnjo Lib-
no, kjer sta s soprogo zgradila 
hišo, zabeležil izredne rezulta-
te z učečim se podmladkom na 
ARG tekmovanjih, saj je ta os-
vajal državna prvenstva, čla-

nica njegove ekipe je osvoji-
la naslov evropske prvakinje, 
osvojili so ekipno 3. mesto na 
svetovnem prvenstvu in vse do 
danes zabeležili še vrsto viso-
kih in vidni uvrstitev. Sam je 
na tekmovanjih v amaterskem 
radiogoniometriranju osvojil 
na domačih in mednarodnih 
tekmovanjih kar za dobrih 4 
kilograme medalj, to je prek 
100 medalj. »Letošnjo jesen«, 
je povedal v pogovoru, »bom 
zaključil tekmovalno pot. V 
radioamaterstvu, ki mi je za-
polnjevalo večino življenja, ko 
so mi zveze ves svet približale 
povsem blizu, bom sicer še de-
lal, predvsem kot mentor  mla-
dim na krški šoli, a se namera-
vam po nedavni smrti soproge 
v večji meri posvetiti domu in 
sinovi družini.« 

Janku Kuslju, prvoklasniku v 
telegrafiji z oznako S59D, je 
letos spomladi skupščina Zve-
ze za tehnično kulturo Sloveni-
je (ZOTKS) za dolgoletne izre-
dne zasluge pri organiziranju, 
vodenju in delovanju ZOTKS in 
njenih članic še posebej na po-
dročju amaterske radiognoni-
ometrije podelila najvišje pri-
znanje - častni znak ZOTKS. 
 Bojana Mavsar

Janko�Kuselj�s�častnim�znakom�Zveze�za�teh-
nično�kulturo�Slovenije

Kuselj�je�že�desetletja�mentor�mladim�radioamaterjem.

POSTOJNA, MALI KAMEN - V organizaciji Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti se je 1. oktobra v Postojni zaključilo 
že 55. Linhartovo srečanje ali Festival gledaliških skupin Slo-
venije, na katerega se uvrstijo izbrane predstave z regijskih 
srečanj. Najboljša med njimi je bila drama Ikarus.

Na regijskih srečanjih je bilo letos odigranih skupno kar 125 gle-
daliških del, selektorica festivala Ana Ruter pa je izmed 30 naj-
boljših regijskih predstav za zaključek v Postojni izbrala devet 
predstav, od tega sedem tekmovalnih, med njimi tudi predstavo 
Roka Sande Ikarus v izvedbi ustvarjalcev Društva Mali Petelin 
z Malega Kamna. Komisija v sestavi direktorice Slovenskega gle-
dališkega inštituta Mojce Jan Zorman, režiserja, dramatika in 

profesorja na AGRFT-ju Matja-
ža Zupančiča ter igralca Jurija 
Zrneca izmed predstav, ki so se 
zvrstile v treh festivalskih dne-
vih, Ikarusu namenila najvišje 
priznanje -  Matička za najbolj-
šo predstavo v celoti. V obra-
zložitvi je zapisala: »Predsta-
va Roka Sande Ikarus, v izvedbi 
ustvarjalcev Društva Mali Pete-
lin, je celostna stvaritev, stka-
na iz kvalitetnih gledaliških ele-
mentov ter predanosti in zanosa 
zasedbe, pri kateri s svojo igro 

izstopata Martin Valič v vlogi Metoda Ziglerja in Barbara Pe-
tarka v vlogi Adrijane Marino. Tekst, režija, humor, scenske re-
šitve in način igre ustvarijo avtentično celoto, ki pa kljub resni 
zgodovinski tematiki ostaja živo in angažirano gledališko doži-
vetje.« Ob tem je Rok Sanda prejel tudi diplomo Linhartovega 
srečanja za avtorsko dramsko besedilo, saj je, kakor so obrazlo-
žili, »skozi premišljeno dramsko strukturo, humor in iskriv dia-
log resno zgodovinsko narodnostno tematiko prelevil v osebne 
življenjske zgodbe, ki znajo brez patetike vzbuditi empatijo in 
premislek, ne samo o preteklosti, temveč tudi o sodobnem sle-
herniku in družbi«.

Ob Matičku za najboljšo predstavo je žirija letos podelila še tri 
Matičke za žensko vlogo, ki so jih prejeli Lili Bačer Kermavner 
in Nives Mikulin za vlogi v predstavi Triko (Šentjakobsko gle-
dališče Ljubljana) ter Klavdija Japelj za vlogo Zinke v predsta-
vi Goli pianist (Teater JJ, KD Janez Jalen Notranje Gorice). Poleg 
Roka Sande, ki je prejel diplomo za avtorsko dramsko besedi-
lo, sta bili podeljeni še diplomi za zborovsko igro in izvirne re-
žijske rešitve. Za zborovsko igro jo je prejela Gledališka skupina 
ONinME Ljutomer za predstavo Grenki sadeži pravice, za režij-
ske rešitve pa Tomaž Krajnc za režijo predstave Macbeth (Gle-
dališče Zarja Celje). 
 Bojana Mavsar

Na Linhartovem srečanju 
najžlahtnejši »Matiček« Ikarusu

Igralska�zasedba�Ikarusa�na�krškem�odru

Režiser�predstave�Rok�Sanda


