
V Posavje prihaja 
Dora, za mamograf 

še zbiramo
V Posavju in Obsotelju naj bi naslednje leto po 
osmih letih čakanja končno zaživel presejalni 
program Dora, namenjen zgodnjemu odkrivanju 
raka dojk. Bomo do takrat končno zbrali dovolj 
sredstev za nakup digitalnega mamografa v 
brežiški bolnišnici? 
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O proračunih 2017 in 2018
KRŠKO - Danes popoldne se bo na 17. redni seji sestal krški 
občinski svet, ki bo obravnaval obsežen dnevni red z več kot 
20 točkami. Najpomembnejši se nanašata na obravnavo osnut-
kov proračunov občine za leti 2017 in 2018. Kot izhaja iz nji-
ju, bo občinska blagajna v prihodnjem letu temeljila na dob-
rih 34,8 mio evrov prihodkov in 34 mio evrov odhodkov, v letu 
2018 pa so načrtovani za 2 mio evrov višji prihodki kot v letu 
2017, medtem ko naj bi odhodki ostali okvirno na enaki viši-
ni. Še pred tem bodo svetniki odločali o soglasju k vnovičnemu 
imenovanju Urške Lobnikar Paunović za direktorico Valva-
sorjeve knjižnice Krško, pa tudi o prerazporeditvi proračun-
skih sredstev in spremembi načrta razvojnih programov do 
leta 2019 v višini 90.000 evrov, od tega bo glavnina sredstev 
namenjena nakupu dela zemljišča na območju nekdanje pro-
izvodnje celuloze za dozidavo poslovnih prostorov PGE Krško 
in ureditev regijskega poligona za potrebe gasilstva.   B. M. 
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SPOMINI ŽIVIJO VEČNO - Delegacija Združenja borcev za vrednote NOB Brežice, ki so jo sestavljali (na 
fotografiji v ospredju z leve) Martin Resnik, Rudolf Novak in podpredsednik Alojz Godec, je 22. oktobra 
v Pečicah, kjer se je letos začel in končal jubilejni 40. pohod Po poteh Brežiške čete, k spomeniku 
padlim v NOB položila venec in svečo ter na ta način počastila spomin nanje. V prihajajočih dneh se 
bomo s svečami, cvetjem in venci prav tako spomnili naših najdražjih, ki jih ni več med nami. Prihaja 
prvi november, ko še posebej na ta dan obiskujemo grobove, se za hip ustavimo ob njih in si v misli 
prikličemo vse tiste lepe trenutke, ki smo jih preživeli s pokojnimi. Ne pozabimo pa tudi, da prihajajoči 
vikend, ki bo zaradi dneva reformacije in dneva mrtvih zelo podaljšan, uro premaknemo spet na zimski 
čas, kar pomeni eno uro več spanja.  Foto: Rok Retelj
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povedali so - o prostotrgovinskih sporazumih ttip in ceta

Mag. Damjana Petavar Dobovšek, Radeče: 
Trgovinski sporazum med EU in Kanado pri-
naša tako koristi kot slabosti, predvsem boja-
zen pred skritimi nameni velikih korporacij, 
katerim bo prinesel moč in slabil suverenost 
držav. Menim, da je treba na zelo pomembnih 
segmentih življenja Slovenijo zaščititi. Zato 

upam, da bo slovenski parlament sledil državnim interesom 
ter preprečil možnost vplivanja na lasten razvoj in prihodnost.

Anton Supančič, Dobova: Omenjena spora-
zuma nimata prav nobene zveze z nižanjem 
kakršnih koli standardov. Tako Slovenija kot 
tudi EU morata stremeti k novim trgom in 
priložnostim. To je svetla plat globalizacije, 
ki zagotavlja blagostanje za vse. Globalizaci-
ja je kot razvoj novih tehnologij, nezadržen 

proces. Drugače bi še vedno proizvajali Trabante, Lade in 'fič-
ke'. Kakšen vpliv na okolje so imeli našteti proizvodi, pa vemo.

Dušan Klenovšek, Krško: Moje mnenje o 
tem je negativno, saj vsaka prostotrgovinska 
pogodba zmanjšuje prihodke države, hkrati 
pa prakse dosedanjih sporazumov kažejo, da 
ameriške multinacionalke tožijo države zara-
di manjših dobičkov, pri čemer se tožena dr-
žava niti ne more pritožiti ali braniti. Kanada 

je izgubila vse tožbe s strani podjetij iz ZDA. Svet, kjer veli-
ka podjetja izpodrivajo manjša, je svet koncentracije kapitala.

PREKOPA - Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo kot 
investitor in Občina Kostanjevica na Krki kot sofinancer sta pri-
čeli z izvedbo tretje, zaključne faze rekonstrukcije regionalne 
ceste skozi Dolnjo Prekopo in Dobravo pri Kostanjevici  v dolži-
ni 710 metrov. V sklopu investicije bo izbrani izvajalec del, druž-
ba Kostak d.d., zgradil cesto s kolesarskima stezama in otoki za 
omejitev hitrosti vožnje, pločnik na obeh straneh cestišča, avto-
busni postajališči, vodovod, cestno razsvetljavo in fekalno kana-
lizacijo, prestavili pa bodo tudi telekomunikacijske vode. Pogod-
bena vrednost investicije znaša slabih 662 tisoč evrov, od tega je 
delež Republike Slovenije dobrih 362 tisoč evrov, delež občine pa 
slabih 300 tisočakov. Pogodbeni rok za izvedbo del je pet mese-
cev od pričetka del, glede na to, da se bodo dela izvajala pretežno 
v zimskih mesecih, pa obstaja možnost, da se bo rok podaljšal. 
V času gradnje bodo potrebne polovične prometne zapore, zato 
na občini prosijo uporabnike ceste za razumevanje in strpnost.  
 P. P.

Na Prekopi spet gradbišče

Na Prekopi se je končno pričela zadnja faza rekonstrukcije 
zelo prometne ceste skozi naselje.

V sredinskem delu (od Celja 
do Novega mesta) naj bi cesto 
t. i.  tretje razvojne osi speljali 
od Radeč skozi predor Brunk 
do priključka Šentjanž, pri Tr-
žišču pa naj bi se navezala na 
cesto Boštanj – Mokronog in se 
po dolini Tržiškega potoka na-
daljevala do priključka Laknice 
pri Mokronogu. Bodoča dvopa-
sovna cesta, ki bi jo bilo mogo-
če v prihodnosti razširiti v šti-
ripasovno cesto, bi se Sevnici 
v smeri proti Celju približala 

Hitra cesta naj bo bližje Sevnici
SEVNICA - 18. oktobra je v sevniški kulturni dvorani potekala predstavitev in razprava o načrtovanem sre-
dinskem delu izgradnje dvopasovne hitre ceste, ki za sevniško občino ni sprejemljiva, saj želijo omenjeno 
cestno traso bližje občinskemu središču.

na 12 kilometrov, v smeri pro-
ti Trebnjem na 14,5 kilometra. 

V razpravi je župan Srečko 
Ocvirk poudaril, da v sevniški 
občini želijo omenjeno cestno 
traso bližje občinskemu sre-
dišču, to je mestu Sevnica, ki 
je tudi največje gospodarsko 
središče med Celjem in Novim 
mestom. »V čim krajšem času 
potrebujemo kvalitetni pro-
metni povezavi proti Trebnjem 
in Celju, ki bosta ob hitrostih 

90 kilometrov na uro prevozni 
brez posebnih omejitev,« je po-
jasnjeval in dodal, da je ključen 
element časa. »Slaba državna 
cestna mreža je namreč naj-
večja razvojna ovira naše ob-
čine in mesta Sevnice. Čez 50 
let tretje razvojne osi, če se bo 
obstoječe omrežje še poslab-
ševalo, ne bomo več potrebo-
vali. Zaradi pomanjkanja inte-
resa vlagateljev se bo območje 
namreč izpraznilo,« je zaklju-
čil župan. Podobno mnenje je 
izrazila tudi večina prisotnih, 
ki se je zavzela za predlaga-
no študijo variante V1. Le-ta 
obravnava rekonstrukcijo ob-
stoječih cest. Zadovoljni bi bili 
tudi z varianto V2, ki je dopol-
njena varianta V1 z dodatnimi 
obvoznicami okoli večjih na-
selij. Obe omenjeni varianti bi 
potekali od Radeč proti Sevnici 
in se nato v Boštanju razcepili 
proti Trebnjem ter ob Impolj-
skem potoku skozi Rako proti 
Smedniku.

»Predlagane pripombe bomo 
preučili in nanje odgovorili. 
Smiselno pa bi bilo, da ohra-

nimo predlog optimalne vari-
ante in uredimo navezovalne 
ceste. V primeru Sevnice bi 
to verjetno v smeri proti Trž-
išču pomenilo tudi izgradnjo 
kakšnega tunela, kar finančno 
ne bi predstavljajo izjemno vi-
sokega stroška. Cesta med Sev-
nico in Trebnjim se postopoma 
ureja, upamo, da bomo v nekaj 
letih imeli zgrajeno obvoznico 
okoli Mirne. Država bi morala 
urediti, da tranzicijski promet 
za tovorna vozila po teh nave-
zovalnih cestah ne bi potekal,« 
je dejal Tomaž Willenpart iz 
Direkcije RS za infrastruktu-
ro (DRSI) in dodal, da naj bi 
se hitra cesta med Celjem in 
Sevnico gradila etapno in med 
osmimi fazami poteka gradnje 
je ta del ceste od Radeč  do Tr-
žišča na vrsti zadnji - ključna je 
ureditev Zidanega Mosta, La-
škega in Celja. 

Slikovno in pisno gradivo si je 
mogoče ogledati do 4. novem-
bra na Oddelku za okolje in 
prostor Občine Sevnica in nanj 
dati pisne pripombe. 
 Smilja Radi

Investicijo v obnovo navede-
ne lokalne ceste sta v obdob-
ju dveh let financirala Mini-
strstvo za okolje in prostor 
prek podjetja Infra in Občina 
Krško, pri čemer je slednja po 
besedah mag. Mirana Stanka 
vložila dobrih 640.000 evrov 
sredstev v razširitev ceste na 
dveh ozkih odsekih ter pre-
pustov, sanacijo plazu z opor-
nim zidom, obnovo vodovo-
dnega sistema, hidravlične 
izboljšave na odseku med či-
stilno napravo v Brestanici in 
hidroelektrarno Krško ter pri-
ključek kolesarske poti, med-
tem ko je podjetje Infra z več 
kot 1,5 mio evrov omogočilo 
izvedbo razširitve kanalizacij-
skega sistema v dolžini 3000 
metrov, rekonstrukcijo ces-
tišča in vodotokov ter cevne 
povezave za izvedbo široko-
pasovnih povezav in priključ-
kov. Kot je dejal mag. Vojko 
Sotošek, je zaradi pomanjka-
nja sredstev s strani države 
resda investicija potekala dob-

Cesta skozi Sotelsko obnovljena
KRŠKO -  19. oktobra so direktor družbe Infra mag. Vojko Sotošek, župan mag. Miran Stanko, direktor Di-
rektorata za vode in investicije na MOP Leon Behin ter mag. Nataša Šerbec in Vlado Bezjak kot predstavni-
ka KS mesta Krško in Brestanica uradno predali namenu obnovljeno cesto Videm-Sotelsko-Brestanica. 

ri dve leti, so pa uspeli ob pote-
kajočih delih za občane urediti 
povezavi, ki prestavljata doda-
no vrednost, to je ureditev poti 
pod železnico v večnamensko 
pot za športno-rekreativne na-
mene, občanom Sotelskega pa 
omogočili dostop do reke Save. 
K temu je Leon Behin dodal, 
da so s tem izpolnjene obve-

znosti iz naslova koncesijske 
pogodbe za izkoriščanje po-
tenciala spodnje Save v zvezi z 
ureditvijo lokalne infrastruk-
ture ob izgradnji hidroelek-
trarne na tem območju, pred-
stavnika sosednjih krajevnih 
skupnosti pa, da bo urejena 
cestna povezava prispevala k 
boljši pretočnosti in varnosti 

v prometu na tem odseku, ki 
je do sedaj predstavljal ozko 
grlo v pretočnosti prometa in 
daljše zastoje v primeru pro-
metnih nesreč na tem odseku 
ali za potrebe obvoza v prime-
ru nezgod na regionalni cesti 
skozi Krško. 

Projekte za ureditvena dela v 
sklopu obnove lokalne ceste 
Videm-Sotelsko-Brestanica so 
pripravili v projektivnih podje-
tjih Savaprojekt in Region, iz-
vajalci del na navedenem od-
seku pa so bili Kostak Krško, 
CGP Novo mesto ter Nivo Eko 
iz Celja s podizvajalci. V znak 
uradne otvoritve so se v uvo-
du navedeni predstavniki in 
direktor družbe HESS Bog-
dan Barbič po novourejenem 
cestnem odseku popeljali z li-
muzino, dogodek pa so z glas-
benimi nastopi popestrili Raj-
henburški oktet in učenci OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja z rav-
nateljico dr. Barbaro Smolej 
Fritz. Bojana Mavsar

Z otvoritve obnovljenega cestnega odseka (z leve): mag. Mi-
ran Stanko, mag. Vojko Sotošek, Leon Behin, Bogdan Barbič 
in občinski svetnik Aleš Zajc

KRŠKO - Iniciativa za demokratični socializem je 20. oktobra 
v Kulturnem domu Krško pripravila javno tribuno, posveče-
no pobudi za razglasitev občine Krško in širšega Posavja za 
območje brez prostotrgovinskih sporazumov TTIP in CETA.

Poslanec Združe-
ne levice v DZ Miha 
Kordiš je uvodoma 
povedal, da spora-
zuma TTIP (med EU 
in ZDA, ki je medtem 
že propadel) in CETA 
(med EU in Kanado, 
katerega podpis je 
zaradi nasprotovanja 
Valonije pod vpraša-

jem) postavljata pravice korporacij nad pravice držav in prvim 
omogočata, da v primeru ukrepov, ki bi jim zniževali dobiček, 
druge tožijo na posebnih arbitražnih sodiščih. »Sporazum CETA 
odpravlja 'administrativne ovire', ki nam zagotavljajo kvaliteto 
življenja,« je dejal. V Združeni levici si zato prizadevajo, da bi o 
podpisu sporazuma državljani odločili na referendumu.
Naravovarstvenik Dušan Klenovšek je dejal, da vsakršen kapi-
tal ruši uveljavljene okoljske standarde, saj »gleda samo na da-
našnji dobiček in ga jutri ne zanima«. Občinska svetnica IDS v 
občinskem svetu Krško Olivera Mirkovič je izpostavila ogro-
ženost delovnih mest in delavskih pravic, občinski svetnik IDS v 
občinskem svetu Brežice Aljoša Rovan pa je menil, da tajnosti 
sprejemanja omenjenih sporazumov kaže na njihovo nedemo-
kratičnost in škodljivost. 
Na vprašanje, zakaj se jim zdi o tako globalni temi pomembno 
spregovoriti tudi na lokalnem nivoju, je Rovan odgovoril s prego-
vorom »Misli globalno, deluj lokalno«. »Na ta način želimo dose-
či, da bi lokalne skupnosti pritisnile na odločevalce v Ljubljani in 
Bruslju, da teh sporazumov ne bi podpisali oz. da ne bi bili ško-
dljivi za vse nas,« je pojasnil. V Sloveniji je trenutno enajst občin, 
ki so se razglasile za območje brez prostotrgovinskih sporazumov. 
Za to si prizadevata tudi brežiška svetnika IDS, ki sta dosegla, da je 
točka prišla na dnevni red zadnje seje občinskega sveta, a je bila 
ta prekinjena. Mirkovičeva je dejala, da bodo podobno pobudo 
dali tudi na današnji seji krškega občinskega sveta.
  P. Pavlovič

SEVNICA - Včeraj je v konferenčni dvorani sevniškega gradu po-
tekala 17. redna seja tukajšnjega občinskega sveta. V ospredju 
so bile uskladitve cen komunalnih storitev v občini ter predlog 
proračuna za prihodnje leto, ki je oblikovan na podlagi trenutno 
veljavne zakonodaje in med drugim v višini povprečnine 522 
evrov/prebivalca. Investicijski del med drugim predvideva ure-
ditve na področju komunalne infrastrukture, ureditev mestnega 
jedra v novem delu Sevnice, izgradnjo stadiona z atletsko stezo, 
ureditev okolice podružnične šole v Loki, gradnjo prizidka pri 
podružnični šoli na Studencu itd. Svetnice in svetniki so predvi-
doma sprejeli tudi sklep o podelitvi priznanj ob letošnjem ob-
činskem prazniku, ki ga občina Sevnica praznuje 12. novembra. 
Grb Občine Sevnica bo letos prejelo podjetje Komunala Sevnica. 
Več v naslednji številki Posavskega obzornika.  S. R. 

Sevničani o proračunu za 2017

Za Posavje brez sporazumov 

Aljoša Rovan in Miha Kordiš
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Bil je sončen dan v oktobru. Na oblačilu je nosila pripeto roza 
pentljo. To je bil njen prispevek k osveščanju o razširjenosti 
raka na dojkah, za katerim najpogosteje zbolijo ženske, a tudi 
moški niso varni pred njim. V primeru potrditve raka dojke se 
naše duševno ravnovesje poruši, a kljub temu skušajmo zbra-
ti moč pozitivnih misli, da bo vse v redu. Ob tem so v veliko po-
moč družinski člani, v Krškem pa že več kot 15 let deluje skupi-
na za samopomoč bolnikom z vsemi vrstami rakov. Trenutno 
je v skupino vključenih okoli 70 članic in članov, prihajajo iz 
celotnega Posavja, število pa se vsako leto veča - tako kot se 
vztrajno povečuje število obolelih. Številke so v glavnem zna-
ne, kakšni pa so ukrepi za izboljšanje zdravstvenega stanja?
 
V Posavju živi nekaj več kot 8000 žensk med 50. in 69. letom 
starosti, ki naj bi na vsaki dve leti opravile preventivni zdrav-
niški pregled z mamografom, posebno napravo, ki odkriva 
raka dojk v njegovi zgodnji fazi, ko je le-ta še ozdravljiv. Koli-
ko jih opravi pregled, ni znano, kajti enotna evidenca se (še) 
ne vodi. Morda se bo to spremenilo z državnim presejalnim 
programom za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA, ki naj bi 
ga Posavje in Dolenjska dobila po osmih letih čakanja janu-
arja prihodnje leto, a s tem še ni vse opravljeno - pomemb-
na je odzivnost žensk. Pogoj za uspešnost programa je, da se 
vabilu na brezplačen preventivni pregled odzove vsaj 70 od-
stotkov zdravih žensk omenjene starostne skupine. Se bodo/
bomo odzvale vabilu?

Preprosta preiskava lahko reši življenje, a zakaj brežiška bol-
nišnica še nima digitalnega mamografa? Sodobnejša in do 
pacientk »prijaznejša« naprava za slikanje dojk z rentgen-
skimi žarki bi nadomestila skoraj dvajset let star analog-
ni mamograf, a zatika se pri finančnih sredstvih. Sprašu-
jem, koliko je vredno človeško življenje? Toliko kot mamograf 
ali mnogo več? Kje so tisti, ki imajo »škarje in platno« v svo-
jih rokah? Jim je sploh mar? Rak ni samo problem zdravstva, 
pač pa celotne družbe. Državni program za obvladovanje 
raka, ki je bil sprejet, bi moral doseči še večjo podporo vseh, 
ki lahko prispevajo k zmanjševanju bremena te bolezni. Če je 
mogoče najti sredstva za razne zabave in množico priredi-
tev, bi jih bilo mogoče tudi za dober namen, kot je nakup di-
gitalnega mamografa. Koncerti in podobne reči naj bi olep-
šali naše življenje v Posavju, a kaj naj z vsem tem tisti, ki so 
zaradi počasnosti odgovornih in pomanjkljive opreme vnap-
rej obsojeni na predčasno slovo? A to ni edina težava, obolev-
nost in izgorelost se veča tudi med zdravniki zaradi (pre)ve-
like obremenjenosti.

V sevniškem zdravstvenem domu upajo, da bo pri zgodnjem 
odkrivanju raka dojk v pomoč t. i. presejalna mobilna enota 
programa DORA. Kako dolgo bo treba čakati nanjo, zaenkrat 
ni znano. Posavke in Posavci pač znamo - čakati.

Življenje 
je glavni igralec

komentar

Piše: Smilja Radi

BREŽICE - Društvo Zdravje za Posavje v soboto, 29. oktobra, 
ob 19. uri v večnamenski športni dvorani v Brežicah priprav-
lja že šesti - kot pravijo, upajo, da zadnji - dobrodelni kon-
cert za nakup mamografa v brežiški bolnišnici. 

Tokrat jim pri organizaciji pomaga priznan tekstopisec Fran-
ci Smrekar, zato je koncert posvečen spominu na njegovega 
pred 20 leti preminulega brata dvojčka, prav tako odličnega te-
kstopisca Jožeta Smrekarja, naslovili pa so ga »Hvala ti, poet«. K 
brezplačnemu sodelovanju so privabili kar nekaj znanih glasbe-
nikov in pevcev (podrobnosti v letaku poleg).
Zbiranje sredstev za mamograf ima sicer že kar dolgo brado. V 
Društvu Zdravje za Posavje so se že junija 2013 odločili, da po 
svojih močeh pomagajo pri zbiranju sredstev zanj ter posledič-
no pripomorejo bolnicam in bolnikom do boljše oskrbe in hi-
trejšega dostopa do kakovostne mamografije. Sredstva za nakup 
mamografa so zbirali na različnih prireditvah: petih celovečer-
nih koncertih in dveh dobrodelnih gledaliških predstavah, s SMS 
donacijami in rednimi prošnjami posavskim in ostalim sloven-
skim podjetjem za donacije. »Do sedaj smo z omenjenimi prire-
ditvami in donacijami zbrali okoli 67.000 €,« pravi predsednica 
društva Diana Kosar. »V zadnjih dneh smo skupaj z direktori-
co bolnišnice pripravili že tudi osnove za javni razpis za mamo-
graf, tako da upamo, da bomo nakup le-tega lahko realizirali v 
naslednjih dveh do treh mesecih. Pod pogojem seveda, da nam 
s tokratnim koncertom in še kakšno donacijo posavskih podje-
tij uspe zbrati skupno okoli 100.000 €, kolikor ta trenutek stane 
mamograf,« nadaljuje Kosarjeva, zato še enkrat vabi vse Posav-
ke in Posavce, naj pridejo na sobotni koncert in pomagajo zgod-
bi o zdravju napisati srečen konec.  P. P.

Še šesti koncert za mamograf

Zdravje je največja vrednota. 
Žal se tega prevečkrat zavemo 
šele, ko zbolimo. Bolezen nas 
prisili, da spremenimo slog na-
šega življenja - več časa name-
nimo rekreaciji, zdravi prehra-
ni in skrbi za duševno zdravje. 
V mesecu oktobru je večje šte-
vilo aktivnosti namenjenih 
osveščanju o raku dojk, ki je 
najpogostejša oblika raka pri 
ženskah. Tveganje za nastanek 
raka dojk raste s starostjo. 75 
odstotkov bolnic je ob diagno-
zi starejših od 50 let, šest od-
stotkov pa mlajših od 40 let. 
Bolezen je zelo redka pri mlaj-
ših od 25 let, a za rakom dojk 
lahko zbolijo tudi najstnice. 

»V Sloveniji za rakom dojk vsa-
ko leto zboli okoli 1300 žensk 
in okoli deset moških; letno za 
rakom dojk umre skoraj 400 
žensk in pet moških. To pome-
ni, da bodo danes vsaj tri Slo-
venke izvedele, da so zbole-
le za rakom dojk. Še nekajkrat 
toliko jih bo izvedelo, da so 
zbolele za katero drugo vrsto 
raka. Samo zaradi raka dojk bo 
danes umrla vsaj ena Sloven-
ka. To niso samo številke, to so 
resnične ženske - to so mame, 
žene, hčere, babice, sestre, naj-
boljše prijateljice in sodelav-
ke, ki imajo pomembno vlo-
go v družbi. Rak dojk je visoko 
ozdravljiv, če je odkrit dovolj 
zgodaj, zato je za zmanjševa-
nje umrljivosti pomembno 
predvsem zgodnje odkrivanje 
bolezni in takojšnje učinkovi-
to ter vsaki bolnici prilagoje-
no zdravljenje,« pojasnjujejo 
v slovenskem združenju za boj 
proti raku dojk, Europi Donni, 
v katerem pa, kljub prizadeva-
nju stroke na področju obrav-
nave raka dojk in dolgoletnem 
osveščanju civilne družbe, niso 
zadovoljni s statističnimi po-
datki. V Sloveniji je preživetje 
bolnic z rakom dojk predvsem 
zaradi poznega odkrivanja bo-
lezni še vedno slabše od evrop-
skega povprečja, saj skoraj 
polovica žensk pride prvič k 
zdravniku z lokalno napredo-
vano boleznijo ali z že razšir-
jeno boleznijo.

NAJDBA RAKA V ZGODNJEM 
STADIJU OBETA DOBER 
IZID

Umrljivost za rakom je mogo-
če zmanjšati le z zgodnjim od-
krivanjem. To pa je možno le, 
če je človek seznanjen s sumlji-
vimi znaki rakavih bolezni in 
je hkrati dovolj osveščen, da 
se posvetuje s svojim zdravni-
kom. »Preživijo tisti, ki so pra-
vočasni,« je na predavanju z 
naslovom ’Rak dojke in po-
men samopregledovanja dojk’ 
dejala dr. med., spec. gin. in po-
rod. Alenka Krenčič Zagode. 
Poudarila je pomen rednega, 

Rožnati oktober

Če ga odkrijemo dovolj zgodaj, 
je rak dojke visoko ozdravljiv
SEVNICA – Mesec oktober, ki ga vse več ljudi imenuje tudi »rožnati oktober«, je mesec osveščanja o raku 
dojk. Omenjeni temi je bilo namenjeno tudi predavanje, ki se je odvijalo 20. oktobra v predavalnici ZD Sev-
nica, v soboto, 29. oktobra, pa bo v Brežicah tudi dobrodelna prireditev za nakup mamografa.

enkrat mesečnega pregledova-
nja dojk. »Če pri samopregle-
du zatipamo zatrdlino, izcedek 
ali vdrto bradavico, ne odlašaj-
mo z obiskom pri zdravniku,« 
je svetovala. 

Preventivi so namenjeni tudi 
redni rentgenski pregledi dojk 
(mamografija), ki velja za naj-
boljšo metodo zgodnjega od-
krivanja raka dojk pri ženskah. 
Na mamografih so spremem-
be vidne celo do štirih let prej, 
preden bi si jih lahko ženske 
zatipale same, in najdba raka 
v zgodnjem stadiju obeta do-
ber izid s krajšim in lažjim 
zdravljenjem. Ob tem je sev-
niška zobozdravnica Đurđica 
Kirin dejala, da jo je sodelova-
nje v preventivnem programu, 
za katerega se je sama odloči-
la, rešilo pred večjim terapev-
tskim posegom. 

Pri osveščanju o pomenu sa-
mopregledovanja dojk opo-
zarjajo tudi v Centru za kre-
pitev zdravja, kjer skušajo z 
različnimi delavnicami, zdra-
vstvenimi programi in tudi v 
šolah v okviru zdravstvene 
vzgoje opozarjati na to, je po-
vedala vodja sevniškega cen-
tra, dipl. m. s. Mojca Vidmar. 
Pomembnosti zgodnjega od-
krivanja raka na dojkah se za-
vedajo tudi v kolektivih, še po-
sebej v tistih, kjer prevladujejo 
ženske, in v svojo sredino vse 
pogosteje vabijo strokovnjake, 
ki na modelu pokažejo pravi-
len način samopregledovanja 
dojk.

PRESEJALNI PROGRAM 
DORA PRIHODNJE LETO 
TUDI V POSAVJU IN 
OBSOTELJU 

Prihodnje leto naj bi v Po-
savju in Obsotelju zaživel dr-
žavni presejalni program za 
raka dojk Dora, ki omogoča 
brezplačno rentgensko slika-
nje dojk zdravih žensk med 
50. in 69. letom starosti, po-
teka pa na dve leti po strogih 
evropskih strokovnih kriteri-

jih ter ob zagotavljanju kako-
vosti dela in opreme. »V staro-
stni skupini, ki sodi v program 
Dora, živi 2400 žena v sevniški 
občini, v celotnem Posavju pa 
nekaj več kot 8000. Ginekolo-
gi napotujemo te žene na pre-
ventivne preglede mamografi-
je v različne centre - v Brežice, 
Celje, Trbovlje, Novo mesto 
in Ljubljano, ampak to ni sis-
temsko vodenje. Upamo, da bo 
program Dora prinesel enako 
dobrobit, kot sta jo Zora in 
Svit, ki se uspešno izvajata v 
našem okolju,« pravi dr. Kren-
čič Zagodetova, ki skuša tudi 
kot predsednica Posavskega 
in obsoteljskega društva za 
boj proti raku storiti čim več 
v boju s to zahrbtno bolez-
nijo. Dr. med., spec. spl. med. 
Božidar Groboljšek, ki delu-
je v sevniškem zdravstvenem 
domu v okviru družinske me-
dicine, opaža, da se starostna 

meja glede možnosti obolenja 
za rakom dojk znižuje, in opo-
zarja, da ta možnost obstaja že 
pri mladostnicah. »Raka dojk 
ne moremo preprečiti, lahko 
pa ga zgodaj odkrijemo z naši-
mi preventivnimi presejalnimi 
programi,« je dejala direktori-
ca Zdravstvenega doma Sev-
nica Vladimira Tomšič ter 
poudarila, da so vsi presejal-
ni programi po podatkih sve-
tovne zdravstvene organizaci-
je uspešni, kadar je odzivnost 
70-odstotna, program pa čim 
bližje kraju bivanja. 

Za večjo veljavo preventiv-
nih programov in programov 
krepitve zdravja se zavzemajo 
tudi na Nacionalnem inštitutu 
za javno zdravje (NIJZ). Zavod 
za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije namreč letno name-
nja za bolnišnično zdravlje-
nje raka dojk, za zdravila ter 
za nadomestila, ki jih prejme-
jo zaposlene bolnice zaradi od-
sotnosti z dela, 18 milijonov 
evrov, medtem ko za spremlja-
nje zdravstvenega stanja pre-
bivalstva ter načrtovanje raz-
ličnih programov za krepitev 
zdravja in preprečevanje bo-
lezni nameni letno okrog 6 mi-
lijonov evrov. Prepričani so, da 
bi bilo mogoče s preventivnimi 
programi in programi krepit-
ve zdravja vplivati na zmanj-
šanje ekonomskega bremena 
raka v Sloveniji nasploh (ne 
samo raka dojk) ter izboljša-
ti kakovost življenja posame-
znikov, ki jim bo bolezen prih-
ranjena. 
 Smilja Radi

Ginekologinja Alenka Krenčič Zagode in zobozdravnica Đurđi-
ca Kirin pri prikazu samopregledovanja dojk
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PREISKAVA »POD TOKOM« - Krški policisti so sredi oktobra 
opravili hišno preiskavo pri 48-letnem osumljencu v okoli-
ci  Krškega, ki je z zračno puško streljal v okna hiš in ustraho-
val sosede. Ob prihodu policistov se je zaprl v hišo, da so va-
njo vstopili, pa so morali premagati več preprek, saj je moški 
kljuko vhodnih vrat povezal z električnim vodnikom, pod vra-
ta namestil z elektriko povezano kovinsko mrežo, nad vrata pa 
namestil vodovodno cev z namenom, da »strese« nepovablje-
ne goste. Tudi dvorišče je elektrificiral z orodjem z namešče-
nimi električnimi vodniki in po njem postavil več desk z žeb-
lji. Zasegli so mu zračno puško in več ukradenih predmetov, 
ovadili pa so ga za povzročitev splošne nevarnosti, poškodo-
vanja tuje stvari, tatvin in velikih tatvin.
 
KMETOMA PREREZALI GUME  - Med 12. in 15. 10. je bilo 
vlomljeno v hišo v Sevnici in ukradenega za 2.000 € nakita. V 
Budni vasi je tat iz počitniške hiše odnesel TV, DVD predvajal-
nik, motorni žagi, zračno puško in suhomesnate izdelke v vred-
nosti 1.000 €. 20. 10. ponoči so krški policisti na podlagi prija-
ve občanke, ki je slišala razbijanje stekel na sosednji hiši, med 
begom čez njivo prijeli 18-, 20-letnika ter mladoletnega pres-
topnika. Zasegli so jim več kosov ukradenega orodja, motor-
no žago in samokolnico, naknadno pa ugotovili, da so v bližini 
vlomili še v en objekt. Neznanec se je 20. 10. zvečer z vlomom 
v hišo v Brežicah protipravno okoristil s 4.000 € gotovine, v 
noči na 23. 10. pa se je s parkirišča v Kostanjevici na Krki tat 
odpeljal s sivim Volkswagnom Tiguan, reg. oznak KK NH-560. 
Kar za okoli 12.000 € škode pa sta utrpela kmeta, ki jima je 
objestnež v noči na 18. 10. v okolici Sevnice prerezal pnevma-
tike na petih traktorjih in dveh kmetijskih strojih. 

POŠKODOVANA PEŠCA - Med več nesrečami med 13. in 27. 
10. izpostavljamo nesreči z udeležbo pešcev. Prva se je pripe-
til v večernih urah 17. 10. na lokalni cesti med Veliko vasjo in 
Stražo pri Raki, v bližini katere je 80-letni voznik zbil 51-le-
tnega pešca. Slednji je nepravilno hodil po desnem robu vo-
zišča, to je v smeri vožnje voznika, in nepričakovano stopil na 
cesto. Voznik je v temi in megli kljub izogibanju zbil v temna 
oblačila oblečenega pešca, ki se je hudo poškodoval. 21. 10. je 
okoli 7.30 ure v Krškem 82-letni voznik osebnega vozila na 
prehodu za pešce trčil v 17-letnega pešca, ki je na srečo utr-
pel le lažje poškodbe.
 Zbrala: B. M.

Branko Kovačič, Dolenja vas pri Artičah: Več-
jo veljavo ima zagotovo dan spomina na mrtve, 
saj je to že vrsto let tradicija obiskovanja gro-
bov naših najdražjih. Za dan reformacije sicer 
vemo, da obstaja, vendar pri nas doma ne daje-
mo nekega posebnega poudarka nanj. Do »uvo-
ženih« praznikov nimam posebnega odnosa, o 

njih sploh ne razmišljam, saj gre predvsem za komercializacijo.

Jože Klemenčič, Kostanjevica na Krki: Na dan 
mrtvih grem vedno na pokopališče in se spom-
nim svojih pokojnih bližnjih. Tudi dan reforma-
cij je pomemben praznik, s katerim se spomi-
njamo dela naše zgodovine. Noč čarovnic mi ne 
pomeni ničesar, ne vidim potrebe, da bi prazno-
vali takšne 'uvožene' praznike. Če bi se držali le 

svojih praznikov, bi jih bilo povsem dovolj.

Dejan Skoporc, Šentjanž: Mislim, da je pot-
rebno spoštovati izročilo naših prednikov in jih 
prenašati dalje na bodoče rodove. Eden izmed 
teh je dan reformacije, ki je pomemben del naše 
zgodovine, saj brez reformatorjev danes ne bi 
govorili slovensko. Dan spomina na mrtve je po-
seben dan, ko se zbere vsa družina. Nisem lju-

bitelj in ne podpiram »uvoženih« praznikov, so brez pomena.

Ivica Grabnar, Krško: Dan reformacije sicer 
poznam, a ga posebej ne obeležujem, pač pa 
dan mrtvih, ki je tradicionalen praznik spomi-
na na pokojne, ki pride še toliko bolj do izraza, 
ko izgubiš ljubo osebo, bližnjega svojca ali znan-
ca. Noč čarovnic pa naše generacije niso pozna-
le, zato temu, iz ameriškega običaja prevzetemu 

dnevu, tudi danes ne pripisujem nikakršnega pomena.

Smo pred prazničnim dvodnevjem, saj bomo praznova-
li dan reformacije in dan spomina na mrtve, hkrati s pr-
vim se vse bolj uveljavlja tudi t. i. noč čarovnic. Kateri pra-
znik med naštetimi vam je bolj in kateri manj pomemben 
ter kaj menite o »uvažanju« praznikov iz drugih okolij?

anketa

Domači in »uvoženi« prazniki

Ste v 12. letu županovanja 
oziroma, drugače rečeno, 
na polovici svojega četrte-
ga mandata. Če primerjate 
vsak mandat posebej, kate-
ri se vam zdi najzahtevnejši 
do sedaj in zakaj?
Prvi mandat je bil zelo težek, 
kajti takrat ni bilo nobenih 
sredstev, proračun je bil sko-
raj dvakrat manjši, sredstev 
za investicije pa pet- ali šest-
krat manj kot danes. Višina 
proračuna je nato iz leta v leto 
naraščala, tako da smo doseg-
li določeno raven razvoja na 
vseh področjih. Od leta 2012 
dalje pa nam je država zače-
la sredstva zmanjševati, po-
sledično je vzdušje bistveno 
slabše, saj smo bili prej vaje-
ni neprestane rasti, sedaj pa 
smo priča nenehnemu nižanju. 
Ravno zaradi tega je aktualni 
mandat najzahtevnejši, tudi z 
vidika nepredvidenih dogod-
kov, kot je bila begunska kriza.

Kaj bi v aktualnem manda-
tu izpostavili kot največji do-
sežek?
Težko bi izpostavil največjega, 
ker je bilo dosežkov kar veli-
ko. Zagotovo je velik dosežek, 
da imamo na občinskem nivo-
ju stvari relativno urejene, vse 
organizacije, društva, klubi in 
druge skupine, ki delujejo v 
občini, imajo urejeno financi-
ranje s strani občine. Pomem-
ben dosežek je tudi ponovna 
oživitev gospodarstva v obči-
ni po več letih suše, saj smo do-
kazano ena perspektivnejših 
občin na tem področju. Osvo-
jili smo tudi kar nekaj priznanj 
za turistom prijazno in gosto-
ljubno občino. Omeniti velja še 
ne samo državne, ampak tudi 
mednarodne uspehe učencev 
in dijakov iz naše občine. Na 
splošno pa lahko za velik us-
peh navedem tudi ustanovi-
tev komunale in fakultete. Po 
analizah imamo, kar se tiče 
Posavja, najugodnejše cene 
komunalnih storitev za obča-
ne, fakulteta pa beleži zelo do-
ber vpis.

Občina Brežice je turistična 
občina. Še vedno je na viso-
kem 4. mestu med sloven-
skimi občinami po številu 
nočitev. Kako ste zadovolj-
ni z razvojem turizma v ob-
čini? S Fakulteto za turizem 
pripravljate tudi strategijo 
razvoja turizma, kajne?
Občina se razvija v pravi smeri, 
kar se tiče turizma. Strategija 
razvoja turizma za naslednjih 
pet let, ki naj bi bila končana 
do konca leta, bo dodala samo 
še nekaj smernic glede razvo-
ja, osnova je namreč že pos-
tavljena. Pred desetimi leti so 
turistični subjekti izven Term 
Čatež ustvarili samo en odsto-
tek nočitev, danes je ta delež že 

petodstoten, kar pomeni, da se 
drugje ustvari med 30 in 40 ti-
soč nočitev, kar ni zanemarlji-
vo. Brežice tako niso več znane 
samo po Termah Čatež, ampak 
tudi po nekaterih drugih turi-
stičnih subjektih. Lahko zatr-
dim, da občina Brežice posta-
ja prava turistična destinacija.

Že prej ste omenili, da je na 
področju gospodarstva v ob-
čini v zadnjem obdobju vi-
den napredek. Lahko reče-
mo, da se krivulja njegovega 
razvoja dviga?
Definitivno. Kot sem že rekel, 
nas je analiza Zlatega kamna 

uvrstila med slovenske obči-
ne z najživahnejšim podjetni-
škim utripom. Predvsem fi-
nančne spodbude občine v 
industrijskih conah so prived-
le do tega, da letos prodajamo 
že tretje zemljišče, na katerih 
bodo investitorji gradili svoje 
proizvodne obrate. Prav je, da 
omenim še nekdanji remon-
tni zavod v Slovenski vasi, kjer 
smo s strani MORS dobili za-
puščene hale, v katere smo us-
peli privabiti dve uspešni pod-
jetji.

Dva največja in finančno naj-
zahtevnejša projekta, izgra-
dnja HE Brežice in rekon-
strukcija OŠ Cerklje ob Krki, 
sta v polnem teku. Pri obeh 
pa je glavni problem finan-
ciranje. Lahko zagotovite, da 
se bosta projekta zaključila 
v skladu z zadnjimi termin-
skimi plani, pri čemer oba 
že pošteno zamujata prvot-
no določene roke?
Gre za projekta z različnimi 
terminskimi plani. Pri gradnji 
HE Brežice in potem še tudi 
HE Mokrice je država roke že 
krepko podaljšala. Sama HE 

Brežice se bo očitno zgradi-
la v roku, vsa ostala pripada-
joča infrastruktura pa bo za-
mujala, kar nas zelo skrbi. 
Država se spreneveda glede 
svojih lastnih zakonov o grad-
nji HE Mokrice. S slednjo je na-
mreč povezana ureditev proti-
poplavne varnosti Krške vasi 
in Velikih Malenc ter tudi Mo-
steca, Mihalovca in Loč. Kot 
zaenkrat kaže, tudi sprejet za-
kon o daljših rokih za izgra-
dnjo protipoplavne zaščite ne 
bo realiziran. 

Gradnja OŠ Cerklje je projekt, 
ki ga v celoti financira občina. 

Predvideno je bilo, da se bo 
gradila dve polni leti. Začetek 
del bi moral biti junija 2015, 
zaključek pa avgusta 2017, 
vendar se je zaradi nevšečnos-
ti pri razpisnih rokih in posle-
dično revizij začela graditi z 
več kot polletno zamudo. Tre-
nutno smo v iskanju rešitve, da 
bi jo vseeno zgradili že v letu in 
pol ter uspeli financirati v dveh 
proračunskih letih, kar pa bo 
težko, saj bi morali v letu 2017 
dodatno zagotoviti skoraj 600 
tisoč evrov. Občina bi se mora-
la v tem primeru dodatno za-
dolžiti za pol milijona evrov, 
vprašanje pa je, kako se bo na 
to odzval občinski svet. Upam, 
da na koncu najdemo pravo re-
šitev, da bi lahko otroci vanjo 
vstopili že naslednjo jesen. 

Kateri ostali občinski pro-
jekti so trenutno v teku ozi-
roma so se letos že zaključi-
li in kaj še načrtujete v drugi 
polovici vašega mandata?
V tem letu smo zaključili s 
komunalnim opremljanjem 
Obrtne cone Dobova. Konča-
nih ali v teku je tudi nekaj in-
frastrukturnih projektov, kot 

na primer prometna ureditev 
pri OŠ Brežice, gradnja pločni-
ka in kolesarskih stez na obeh 
straneh Ceste svobode, ploč-
nik na Velikih Malencah, Vi-
narska cesta na Bizeljskem 
itd. Kmalu naj bi se začela ure-
jati Bizeljska cesta v Brežicah, 
pločnik na Trebežu in še nekaj 
drugih projektov. Investicije 
izvajamo tako rekoč v vsaki 
krajevni skupnosti, pri čemer 
dajemo velik poudarek na iz-
gradnjo oziroma sanacijo do-
mov krajanov. Letos so prišle 
na vrsto Pečice, Križe in Jese-
nice na Dolenjskem. V teku je 
gradnja kanalizacije na Čatežu 
ob Savi, sledi še ureditev odva-
janja odpadnih voda v Ločah, 
Gabrju in Krški vasi ter gradnja 
čistilne naprave Artiče. Ob tem 
je treba povedati, da so bile v 
preteklem obdobju v celoti iz-
vedene hidravlične izboljšave 
vodovodnega sistema. Še v tem 
letu bo narejena tudi rezervna 
vrtina v Glogovem Brodu, ki 
bo zagotavljala kvalitetno pi-
tno vodo za najmanj nasled-
njih 50 let. Do konca manda-
ta imamo v načrtih še ureditve 
ob HE Brežice, vključno s ka-
jakaško stezo, sanacijo bivšega 
dijaškega doma, kamor se bo 
preselila brežiška fakulteta, ter 
pripravo celotne dokumenta-
cije in verjetno tudi že začetek 
del v sklopu izgradnje OŠ Arti-
če, ki je naslednja na seznamu 
obnove šol.

Kako gledate na delovanje 
občinskega sveta v aktual-
nem sestavu? Kako ste zado-
voljni s sodelovanjem z osta-
limi svetniškimi skupinami 
in s kom najtežje sodelujete?
Občinski svet v trenutnem se-
stavu je zahtevnejši in pre-
cej bolj političen kot tisti pred 
njim. Večkrat sem presenečen 
nad neiskrenostjo določenih 
svetnikov. Dogaja se namreč, 
da na odborih pred sejami vsi 
podprejo sklepe, ne dajo nobe-
nih pripomb in ne predlagajo 
boljših rešitev, celo pohvalijo, 
da so gradiva dobro pripravlje-
na, na samih sejah, ko so pri-
sotne kamere in gre vse v jav-
nost, pa imajo kar naenkrat 
drugačna stališča od tistih na 
odborih, posledično je delo v 
občinskem svetu oteženo. Si-
cer pa lahko brez težav sode-
lujem s čisto vsako svetniško 
skupino, če so s konstruktivni-
mi predlogi pripravljene stva-
ri izboljšati. Aktualni sestav je 
bolj strankarske narave. Pri 
tem prednjači ZL oziroma IDS, 
ki želi biti drugačna od vseh 
drugih in ima zato ponavadi 
tudi drugačna stališča, SMC-
-ju pa se pozna, da si nadvse 
želi prevzeti oblast v občini 
Brežice, zato so njeni svetni-
ki večkrat neiskreni in zavze-
majo najprej ena, nato pa pov-

Ivan Molan, župan občine Brežice:

BREŽICE - Jutri občina Brežice praznuje svoj praznik, zato smo se ob tej priložnosti pogovarjali z županom 
Ivanom Molanom, diplomiranim organizatorjem-menedžerjem, bivajočim v Selah pri Dobovi, kjer se po-
sveča predvsem obdelovanju družinske kmetije. Na čelu občine je od leta 2005, v lokalno politiko pa je kot 
občinski svetnik vstopil že sedem let prej.

Večkrat sem presenečen 
nad neiskrenostjo svetnikov

Ivan Molan
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sem druga stališča. Kljub temu 
moram poudariti, da smo bili 
že v veliko primerih enotni, do 
trenj pride predvsem takrat, 
ko gre bolj za ideološke stvari.

Kakšno pa je sodelovanje z 
ostalimi posavskimi obči-
nami?
Sodelovanje je v zadnjih le-
tih zelo dobro, smo enotni in 
usklajeni, res pa je, da se o 
ključnih vprašanjih za posa-
vsko regijo sploh ne govori, 
tako da občine v tem trenutku 
tudi nimajo velikih možnosti, 
da bi lahko kaj ukrenile. Tre-
nutno posavske občine enotno 
nasprotujemo projektu CeROD 
2 in skušamo razrešiti dilemo 
o zagotavljanju normalnih cen 
za odlaganje smeti v CeROD-u.

Na Bizeljskem minulo pole-
tje ni bilo vroče samo zaradi 
visokih temperatur, temveč 
tudi zaradi odpora občanov, 
ki ne želijo upravljanja vo-
dovodnega sistema s stra-
ni Komunale Brežice, pri če-
mer je odstopil tudi celoten 
svet KS s predsednikom na 
čelu. Občinski svet je nato 
sprejel sklep, ki določa, da 
z vodovodnim sistemom Bi-
zeljsko odslej upravlja ko-
munala. Kakšna je trenutna 
situacija?
Preveril sem pri komunali, kjer 
so dejali, da je trenutno stanje 
na Bizeljskem povsem normal-
no, kot da ničesar ni bilo. Upo-

rabniki sodelujejo s komunalo, 
večina med njimi redno plaču-
je položnice. Prav je, da razlo-
žim, zakaj smo na seji sprejeli 
sklep, da bomo uporabnikom 
na Bizeljskem omogočili brez-
plačno menjavo dotrajanih 
števcev. Vodovodni odbor tu 
ni nikoli deloval, denar, na-
menjen za vodovod, se je ste-
kal v proračun KS, ki je posre-
dno tudi občinski, zato smo na 
nek način skupaj s KS Bizeljsko 
dolžni zagotoviti denar za me-
njavo števcev. V drugih de-
lih občine, kjer so sredstva za 
vodo pobirali vodovodni odbo-
ri, pa ta dolžnost pade nanje. 
Na Bizeljskem je predvidenih 
še kar nekaj investicij, zato pri-
čakujem, da bo na novo sesta-
vljen svet KS z občino v pri-
hodnje korektno sodeloval, saj 
bomo le na ta način investicije 
tudi uspešno realizirali.

Lani v takšnem času je bila 
brežiška občina izpostavlje-
na begunski krizi. Kako ste 
jo osebno doživeli? Nam lah-
ko postrežete z aktualnimi 
informacijami glede more-
bitnega novega begunskega 
vala? Kakšna bo usoda spre-
jemnega centra v Dobovi?
Begunska kriza zame pred-
stavlja eno najtežjih izkušenj, 
odkar sem župan. Dejstvo je, 
da smo bili predvsem na za-
četku več ali manj prepuščeni 
sami sebi, narediti smo mora-
li veliko, da se je situacija ko-

likor toliko normalizirala, za 
kar gre velika zahvala našim 
prostovoljcem in humanitar-
nim delavcem. Pokazali smo, 
da smo v naši občini solidar-
ni in človeški, po drugi strani 
pa so tudi občani dobili obču-
tek, da občina stoji za njimi in 
skuša za njihovo varnost nare-
diti vse. V tem trenutku imam 
informacijo, da želijo spreje-
mni center ponovno vzposta-
viti. Končnih načrtov o tem še 
nismo dobili. Pri tem nas moti, 
da želijo center urediti v regi-
stracijski in tudi nastanitveni, 
čeprav za največ 72 ur. Obsta-
ja seveda bojazen, da postane 
ob dejstvu, da nikjer v Sloveni-
ji ne želijo imeti beguncev, nji-
hova namestitev v dobovskem 
centru trajna. Treba je poveda-
ti, da ta lokacija ni primerna za 
to, saj gre za nezazidljivo kme-
tijsko površino, ki je naravno 
in arheološko varovana ter 
po kartah tudi poplavna, kar 
pomeni, da tega zemljišča ni 
mogoče komunalno opremi-
ti. Po mojih informacijah naj 
bi se glede tega svet KS Dobo-
va v kratkem spet sestal z dr-
žavnim sekretarjem Šeficem, 
verjamem pa, da bodo krajani 
Dobove še naprej vztrajali pri 
svojih zahtevah.

Predmet razprave, pred-
vsem med okoliškimi prebi-
valci, je večkrat tudi letališče 
v Cerkljah ob Krki. Njegova 
razširitev je tako rekoč za-

ključena, je pa še kar nekaj 
stvari, ki še naprej ostaja-
jo nerešene - hrup, usoda 
Zasapa, sredstva MORS. Kak-
šen je vaš pogled na to zade-
vo?
To je tipičen primer, ko drža-
va, takrat ko te potrebuje, ob-
ljubi vse, celo zapiše v ured-
bo, ko pa je treba to realizirati, 
pa se vedno najdejo določeni 
izgovori. Država vedno skrbi 
samo za njen 'vitalni' del, v 
tem primeru znotraj letali-
šča, na vse ostalo pa 'pozablja' 
in zelo rada išče vzroke ter s 
prstom kaže na lokalno skup-
nost. Kolikor vem, je MORS eno 
hišo na Zasapu, ki stoji najbliž-
je letališču, odkupil, saj se je la-
stnik preselil drugam, za osta-
le stvari pa pravijo, da jih bodo 
reševali v primeru vzpostavi-
tve gospodarsko-logističnega 
projekta Feniks, tako da je to 
dolgoročni proces. 

Večkrat lahko slišimo, da se 
v Brežicah še vedno nič ne 
dogaja in je mestno jedro z 
izjemo nekaj prireditev po-
leti povsem mrtvo. Kako ko-
mentirate te izjave?
Ponavadi take izjave slišim s 
strani tistih, ki zelo redko pri-
dejo v Brežice. Zdi se mi, da so 
postale že nek stereotip. Osta-
li, ki se udeležujejo dogodkov 
v mestu, pa lahko vidijo, da so 
Brežice ene aktivnejših na tem 
območju. V primerjavi s pre-
teklostjo se v mestu veliko do-

gaja, in to ne samo čez poletje. 
Res pa je, da nismo velemesto, 
kjer bi čez dan več tisoč ljudi 
hodilo po ulicah.

Med občani slišim vpraša-
nja, kdo pripravlja prome-
tne ureditve v mestu Bre-
žice, saj se jim zdijo zelo 
neživljenjske. Vrhunec je 
bila risba mini krožišča, s 
čimer naj bi se menda reši-
li parkiranju pred pekarno 
Noč in dan, a se to ni zgodilo. 
Veliko pripomb je tudi zara-
di težav pred sicer lepo pre-
urejeno tržnico, promet tam 
mimo pa je predvsem ob so-
botah nemogoč. Kaj menite 
o tem?
Na občini imamo strokovno 
službo, ki te stvari pripravlja. 
Opazke na račun mini kroži-
šča se pojavljajo predvsem pri 
domačih voznikih, ki ne spre-
jemajo določenih novosti in 
se niti ne potrudijo, da bi vo-
zili drugače. Izkazalo se je, da 
ni dovolj samo prometna si-
gnalizacija, ampak je treba to 
reševati s pomočjo redarskih 
služb. Ko gremo v Ljubljano, 
bolj spoštujemo predpise kot 
v domačem kraju. Glede tr-
žnice pa lahko rečem, da je 50 
metrov stran, Pod obzidjem, 
dovolj parkirišč, vendar se je 
očitno vsakemu odveč zape-
ljati do tam.

Društveno življenje v obči-
ni je zelo pestro, kar pričajo 

tudi številni dogodki v bre-
žiškem oktobru. Pa vendar 
se društva pritožujejo, da 
imajo vedno manj sredstev 
za svoje delovanje. Boste 
poskrbeli, da bo teh pritožb 
manj?
Moram povedati, da do se-
daj na občino ni prišel še no-
ben predstavnik katerega 
koli društva in se pritožil za-
radi tega. Treba je vedeti, da 
se nam od leta 2012 državna 
sredstva zmanjšujejo, stroški 
pa nenehno povečujejo. Ob-
čina kljub temu društvom ni 
zmanjševala sredstev, ampak 
jih je ohranjala na istem nivo-
ju, približno milijon evrov na 
letni ravni. Sicer pa je društev 
vedno več, tudi pri njih so stro-
ški vedno višji, tako da občina 
definitivno ne bo mogla zago-
toviti sredstev za čisto vse nji-
hove programe. Bi pa z vese-
ljem prispevali še več sredstev 
zanje, če bi le bilo več denarja 
s strani države.

Kaj je vaše sporočilo obča-
nom ob letošnjem občin-
skem prazniku?
Kljub zelo pestrim časom bo 
občina še naprej stabilno de-
lovala in omogočala delovanje 
tako organizacijam kot tudi 
posameznikom. Še naprej jih 
vabim, da aktivno sodelujejo 
s predlogi in da skupaj iščemo 
najboljše rešitve.

 Rok Retelj

Kot je povedal predsednik KS 
Pečice Ivan Omerzel ml., so 
uspeli od zadnjega pohoda v 
Pečicah urediti zunanjo podo-
bo stare šole, prostore v pri-
tličju in podnožje spomeni-
ka padlim borcem. »V Pečicah 
smo od nekdaj, brez politizira-
nja, poznali le eno resnico – da 
se je edino partizanska vojska 
uprla tedaj najmočnejši vojaš-
ki sili na svetu in jo na koncu 
skupaj s kolaboranti, ki so še 
leta 1944 prisegali fašistom, 
porazila, pregnala in zased-
la zunanje meje tedanje drža-
ve in, od celega sveta prizna-
no, izšla iz tega boja skupaj z 
zavezniki na zmagovalni stra-
ni. To so dejstva, ki jim nihče 
ne more oporekati,« je dejal. 
Župan Ivan Molan je izposta-
vil, da občina Brežice svoj pra-
znik praznuje 28. oktobra rav-
no v spomin na ustanovitev 
Brežiške čete. Predsednik ZB 
za vrednote NOB Brežice Sta-
ne Preskar se je zahvalil do-
mačim ljudem, Pečičanom, »ki 
že toliko let skrbijo, da ta prire-
ditev in lepa vasica ne ugasne-
ta, ter da ohranjajo vrednote, 
za katere je živela in padla Bre-
žiška četa«. 

Slavnostni govornik je bil pod-
predsednik Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Slo-
venije dr. France Križanič, ki 
je spregovoril o Brežiški četi. 
Nastala je iz bojnih skupin ak-
tivistov OF. Ustanovljena je bila 

Brežiška četa simbol za pogum
PEČICE - 22. oktobra je Športna zveza Brežice v sodelovanju s Planinskim društvom Brežice in Združenjem 
borcev za vrednote NOB Brežice organizirala jubilejni 40. pohod Po poteh Brežiške čete, ki se je letos začel 
in končal v Pečicah. Pred startom pohoda so pripravili tudi kulturni program z nagovori.

28. oktobra 1941 v železniški 
čuvajnici v Brezini, kjer so ži-
veli bratje Milavec. Imeli so 11 
pušk, 21 ročnih bomb in ne-
kaj pištol. Njihovo geslo je bilo 
tiho požvižgavanje pesmi Na 
planincah. 28. novembra 1941 
so se borci Brežiške čete nas-
tanili v Gorjanah pri Podsredi. 
Bili so izdani in razbiti v spo-
padu s prvim vodom prve čete 
93. rezervnega policijskega ba-
taljona. V bitki so padli štirje 
partizani, 11 jih je bilo ujetih, 
ki so jih kasneje tudi ustrelili. 
Križanič je pojasnil, da je bila 
enota Brežiške čete mlada in 
neizkušena, ni imela zgraje-
nega kolektiva, v celoti ni upo-
števala partizanskega načina 
bojevanja, ni se osvobodila de-
fenzivne taktike. Bila je pres-
labo oborožena in opremljena, 
imela je preslabo obveščeval-

no službo. Predolgo se je za-
drževala na istih mestih in je 
bila med počitkom slabo zava-
rovana, straže so bile nepravil-
no postavljene, kar je bil oči-
tno glavni razlog za uničenje 
čete. »Vendar je dala sodob-
nikom, zlasti mladini, zgled 
in samopodobo. Slovenski na-
rod je v tem obdobju preizkuš-
nje prvič pokazal svojo temelj-
no značilnost – neuklonljivo 
trdoživost,« je poudaril Križa-
nič. Brežiška četa je za Posav-

ce postala in ostala simbol za 
pogum, smelost, tovarištvo in 
srčnost - vrednote, ki so pot-
rebne in aktualne tudi za da-
našnji čas, smo lahko slišali iz 
veznega besedila, ki ga je pre-
birala Ida Ostrelič.

Preskar in Križanič sta ob ju-
bilejnem pohodu podelila tudi 
častna priznanja in zahvale 
brežiške borčevske organiza-
cije. Prejeli so jih Občina Breži-
ce, ŠZ Brežice, KS Pečice, Ivan 
Gerjevič, Ida Ostrelič in Gor-
janska četa. Prav tako je pri-
znanja podelila tudi ŠZ Breži-
ce. V kulturnem programu so 
sodelovali KD Gasilski pihal-
ni orkester Loče, MePZ KUD 
Oton Župančič Artiče, učen-
ki OŠ Artiče in članica Gorjan-
ske čete Breda Videnič Kup-
lenik. Po končanem programu 
so se pohodniki odpravili na 
množični planinski pohod po 
daljši in krajši poti, mimo spo-
minskih obeležij iz NOB. Pred 
staro šolo v Pečicah je bila na 
ogled tudi razstava o dejavno-
sti Brežiške čete in 40-letnici 
pohoda. Rok Retelj

Križanič in Preskar pred spomenikom padlim borcem v Pe-
čicah

KRŠKO - Potem ko je leta 2010 Valvasorjeva knjižnica Kr-
ško pridobila originalni izvod Dalmatinovega prevoda Bi-
blije iz leta 1584, so slednjo, v celoti restavrirano, dali prvič 
na ogled 25. oktobra v sklopu svečanosti v počastitev dneva 
reformacije v Dvorani v parku.

V poldrugem letu 
so zahtevne po-
stopke restavrira-
nja Biblije, ki so jo s 
sredstvi omogočile 
družbe GEN ener-
gija, NEK, HESS in 
Elmont, opravili 
na Centru za resta-
vriranje in konser-
viranje Arhiva RS 
pod vodstvom dr. 
Jedert Vodopivec 
- Tomažič, ki je v 
pogovoru z biblio-

tekarko Polono Brenčič te na kratko tudi povzela. Izpostavila je, 
da gre za avtorsko delo devetih restavratork-konservatork, ki so 
v Biblijo vložile 2000 ur dela, da jim je uspelo ohraniti vse sledi 
preteklosti in posebnosti knjižnega bloka, v originalu sestavlje-
nega iz dveh, po velikosti različnih formatov knjig z obojestran-
skimi grafičnimi listi, zaradi česar gre za drobno, precizno in 
postopkovno zelo zahtevno filigransko delo. Najpomembnejše 
postopke obnove je za knjižnico v tem obdobju s kamero beležil 
tudi Sven Mavsar iz Zavoda Neviodunum in jih povzel v krajšem 
dokumentarnem filmu, ki so si ga obiskovalci slovesnosti lahko 
ob tej priložnosti tudi ogledali.       

»Živeti v občini, ki jo je s svojim rojstvom zaznamovala tako ve-
lika osebnost, kot je Jurij Dalmatin, je vsekakor privilegij,« je v 
slavnostnem govoru poudaril slovenski jezikoslovec in literarni 
zgodovinar dr. Kozma Ahačič z Inštituta za slovenski jezik Frana 
Ramovša pri ZRC SAZU. Dr. Ahačič je izpostavil veliko vlogo slo-
venskih protestantskih piscev pri oblikovanju sodobnega sloven-
skega knjižnega jezika, kateremu je s prvimi knjigami v sloven-
ščini začrtal pot Primož Trubar, v nadaljevanju pa s prevodom 
Biblije zgradil avtocesto, kot je dejal, čudežni deček Jurij Dalma-
tin, ki je že pri svojih 25 letih s študija v tujini poslal v Ljublja-
no »svoj prevod prve Mojzesove knjige, pri dobrih 30 letih pa je 
imel pripravljen že celoten prevod Svetega pisma«. Jezik Dalmati-
nove Biblije, nad katerim je o njegovi jezikovni in pravopisni po-
dobi bdel njegov učitelj Adam Bohorič, je vplival na vse sodob-
nejše prevode Svetega pisma in ohranitev slovenskega jezika.
 B. Mavsar

Dalmatin je zaznamoval Krško

KRŠKO - Lions klub Krško pripravlja dobrodelno prireditev, ki bo 
v četrtek, 10. novembra, ob 19.30 v KD Krško. Na njej se bodo v 
dveh krajših avtorskih gledaliških delih (Dosmrtno življenje av-
torice dijakinje Žane Florjanič Baronik in Pozabljena zgodba 
scenaristke dijakinje Patricie Kelhar) predstavili dijakinje in 
dijaki Gimnazije Brežice.

Dobrodelna prireditev LK Krško

Z leve: Ivan Špiler (NEK), Jože Špiler (GEN 
energija), dr. Jedert Vodopivec - Tomažič 
in dr. Kozma Ahačič
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Najprej nekaj stavkov o interpelacijah, 
ki smo jih vložili v SDS. Kaj je interpela-
cija? Najmanj deset poslancev lahko vlo-
ži interpelacijo o delu vlade ali posame-
znega ministra, v kateri mora biti jasno 
postavljeno in obrazloženo vprašanje, 
ki je predmet interpelacije. Gre za insti-
tut parlamentarne kontrole nad delova-
njem vlade ali posameznega ministra. 
Ministrici Milojki Kolar Celarc (zdravje) 

smo med drugim očitali podaljšanje čakalnih vrst, slabo (neza-
konito) vodenje javnih zdravstvenih zavodov ter korupcijo in 
kadrovanje v zdravstvu. Ministrici Anji Kopač Mrak (delo, dru-
žina in socialne zadeve) je vrhovno sodišče podelilo novo (za-
konsko) klofuto – odvzem koroških dečkov je bil nezakonit. Po-
leg tega mnogi centri za socialno delo slabo opravljajo svoje 
delo. Ministrica Maja Makovec Brenčič že več kot devet mese-
cev krši Ustavo. Z odločitvami Ustavnega sodišča se lahko stri-
njaš ali pa ne, treba pa jih je upoštevati. Interpelacija proti Vla-
di RS je namenjena temu, da pokažemo, kaj vse vlada v teh dveh 
letih kljub danim obljubam ni naredila, poleg tega pa želimo iz-
postaviti predvsem vidike, kje posamezni ministri zavestno kr-
šijo zakonodajo in Ustavo RS ter kje delujejo netransparentno 
in nemoralno. Razprava pri interpelacijah ni stran vržen čas, 
ampak je želja pokazati na napake koalicije (ki jih mediji pre-
pogosto zamolčijo) in predstaviti alternativo. Dokazali bomo 
tudi, da nekateri ministri ne delajo skoraj nič.

Poleg vsega ostalega smo na oktobrski seji dokončno spre-
jeli zakon o dimnikarskih storitvah. Gre še za en nesistem-
ski zakon, ki ima ogromno pravne praznine ter je netrans-
parentno pripravljen – brez sodelovanja večine deležnikov. 
Ker gre za lobističen zakon, ki uporabnikom ne prinese niž-
jih cen in drugačne periodike obiskov, dimnikarjem pa prina-
ša še več neznank glede opravljanja storitev. V SDS tega za-
kona nismo podprli. 
 
Jaz sem bil predlagatelj dveh zakonov. Z zakonom o poklic-
nem in strokovnem izobraževanju smo želeli ponovno uves-
ti vajeništvo v naš šolski sistem. Zakon bi uvedel povezavo 
izobraževalnega in delovnega procesa, dal bi nagrado vajen-
cem in mentorjem, ta čas bi se štel v delovno dobo, državo pa 
bi se zavezalo za aktivno ustvarjanje pogojev za uveljavitev 
sistema. Vajeništvo naj bi se postopoma uvedlo do leta 2020. 
Koalicija SMC, SD, DeSUS tega ni podprla. Izgovor je isti kot 
leta 2014, ko smo zakon prvič predlagali. Da je nesistemski. 
Da bodo sami pripravili boljši zakon. Tako, da bodo iz Zako-
na o poklicnem in strokovnem izobraževanju (sistemski za-
kon) izvzeli eno poglavje in naredili nov Zakon o vajeništvu. 
Vsebina jih niti ne zanima. Razumi, kdor more. 
 
Z zakonom o gozdovih smo želeli ukiniti sistem t. i. prevoznic, 
ki jih je minister Židan uzakonil leta 2013, a je bil sistem do 
31. 12. 2016 zamrznjen zaradi žledoloma. V SDS menimo, da 
se mora kmet v gozdu še posebej zaradi lubadarja ukvarjati s 
sečnjo in ne dodatno administracijo. Koalicija SMC, SD in De-
SUS tudi tega zakona ni podprla. Ker da bodo pripravili svo-
jega, sistemskega. V tem koalicijskem zakonu pa bodo prevo-
znice ukinili tako, da se bodo preimenovale v »knjigovodsko 
listino«. V to knjigovodsko listino se bodo morali vpisati oseb-
no ime, naslov, davčna številka, firma, sedež, davčna številka 
lastnika dreves ali gozdnih sortimentov, EMŠO voznika, vrsta 
in registrska številka vozila, kraj, datum in ura nakladanja, 
kraj in datum razkladanja, vrsta in količina gozdnih lesnih 
sortimentov in zaporedna številka knjigovodske listine, pa 
še neka identifikacijska številka bo prišla. Namesto ukinitve 
torej preimenovanje in še več podatkov. Čeprav za sledljivost 
obstajata Odločba zavoda za gozdove za posek in Listina o po-
rabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti. Sistemskost in 
transparentnost na višku. Razumi, kdor more. 

No, kako izgledajo nove finančne in administrativne ovire, ki 
jih koalicija prodaja kot sistemske in transparentne rešitve, 
kaže sprejem zakona o motornih vozilih, ki ga je predlagal ko-
lega Zorčič. Ki je tako poskrbel, da bodo tudi za kolesa s po-
možnim motorjem (t. i. »25-ke«) potrebna registracija, teh-
nični pregled in čelada. 

Skratka, koalicija zavrača sistemske rešitve opozicije, svoje 
nove finančne obremenitve ter administrativne ovire pa pro-
daja kot sistemske. In to tako transparentno, da to skrivajo 
pred (zainteresirano) javnostjo. Na koncu pa se v skladu s svo-
jimi etičnimi in moralnimi vrednotami še zlažejo, kako dobri 
so ti njihovi zakoni. Razumi, kdor more.

V besedah: pravna država, 
sistemske rešitve ter etični in 
moralni standardi. V praksi pa?

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

BREŽICE - Dijaki 1. b oddelka 
Gimnazije Brežice so 5. okto-
bra uro slovenščine pri prof. 
Marjani Milekić začeli ne-
koliko drugače kot ponavadi. 
Pripravili so kratko slovesnost 
ob preimenovanju učilnic Slo-
venščina 1 in Slovenščina 2 v 
Učilnica Maksa Pleteršnika in 
Učilnica dr. Jožeta Toporišiča. 
Na kratki slovesnosti so dija-
ki predstavili življenje in delo 
obeh slovenskih jezikoslovcev 
ter pripravili tudi kratke glas-
bene točke. Po besedah rav-
natelja Uroša Škofa so se za 

BREŽICE – V Malem avditori-
ju Posavskega muzeja so 11. 
oktobra pripravili posvet 
ob zaključku Toporišičeve-
ga leta. Ob koncu obširnega 
projekta so zaključili, da je 
projekt uspel, saj se je samo 
na lokalnem področju zvr-
stilo več kot 40 dogodkov, ki 
so prinesli veliko novega.

Članom ožjega, lokalnega od-
bora – Občini Brežice, Civil-
ni pobudi v spomin dr. Jožetu 
Toporišiču Mostec, Knjižni-
ci Brežice in Posavskemu mu-
zeju – so se pridružile številne 
organizacije in posamezni-
ki, ki so bili povezani z življe-

»Dom slovenščine je tukaj!«

Učilnicama nadeli novi imeni

Dijaki 1. b oddelka so pripravili tudi priložnostni program.

njem akademika Toporišiča. 
Na posvetu so sodelovali slo-
venisti s SAZU, ljubljanske in 
mariborske FF ter Inštituta 
za slovenski jezik Frana Ra-
movša ZRC SAZU – akademki-
nja prof. dr. Zinka Zorko ter 
profesorji doktorji Vera Smo-
le, Marko Jesenšek, Hele-
na Dobrovoljc in Nataša Ja-
kop. Udeležence posveta sta 
pozdravila predstavnik Ob-
čine Brežice Dražen Levoje-
vić in državna sekretarka mi-
nistrstva za kulturo Damjana 
Pečnik. Približali so številne 
spomine iz življenja in sodelo-
vanja z dr. Toporišičem, njegov 
opus, delo, ki ga je opravil za 
slovenski pravopis, ter njegove 

raziskave s področja slovenske 
frazeologije in dialektologije. 
Zbrani na posvetu v Brežicah 
so predlagali, da se takoj ure-
di Toporišičeva bibliografija v 
sistemu Cobiss, tako da se va-
njo vnesejo vse do sedaj evi-
dentirane bibliografske enote 
njegovega dela. Hkrati so ob 
zaključku Toporišičevega leta 
opozorili na nesprejemljiva 
prizadevanja dela slovenske-
ga visokega šolstva in Ministr-
stva za izobraževanje, znanost 
in šport, ki želijo spremeniti 
Zakon o visokem šolstvu – to 
je člen o učnem jeziku. Pred-
log namreč poskuša uzakoniti 
možnost, da bi slovenski pro-
fesor slovenskemu študentu 

na slovenski univerzi za slo-
venski davkoplačevalski denar 
(lahko) predaval v nesloven-
ščini, kar pomeni – v tujem je-
ziku. Udeleženci posveta tako 
pozivajo resorno ministrico, 
da iz novele umakne sporni 1. 
člen, slovenske poslance pa, da 
zavrnejo poskus uvajanja tuje-
jezičnih predavanj na sloven-
ske univerze.

Akademik Toporišič je vse-
skozi zagovarjal edino narav-
no možnost – učni jezik na slo-
venskih univerzah mora biti in 
ostati slovenski. Ali, kot je po-
udarjal: »Vsak jezik ima svoj 
dom in dom slovenščine je tu-
kaj!« Natja Jenko Sunčič

preimenovanje odločili, ker 
ima gimnazija sedež v obči-
ni Brežice, kjer sta tako Topo-
rišič kot Pleteršnik tudi delo-
vala in ustvarjala. Dijaki so že 
prej pri urah slovenščine izde-
lovali tudi plakat in spoznava-
li oba jezikoslovca. Škof je še 
omenil, da se bodo dijaki 4. 
letnika v tem šolskem letu en 
dan odpravili tudi na jeziko-
slovno učno pot »Korenine je-
zika«, ki je nastala pred krat-
kim ter povezuje Pišece, Krško 
in Mostec. Prisotni so bili tudi 
župan Ivan Molan ter člana 

ožjega programskega odbora 
Toporišičevo leto Alenka Čer-
nelič Krošelj in Dušan Blat-
nik, ki so pozdravili odločitev 
gimnazije, da učilnici poime-

nuje po obeh jezikoslovcih, ki 
sta ogromno naredila za slo-
vensko narodno zavest in slo-
venski jezik. 
 R. R.

Po besedah ravnateljice OŠ 
Brežice mag. Marije Lubšina 
Novak želijo mlade, ki so jim 
zaupani v vzgojo in izobraže-
vanje, spodbuditi k temu, da bi 
si prizadevali za čim višje cilje 
in vsak dan naredili kaj dobre-
ga zase, svoje domače, sošolce 
in skupnost. »V tem našem pri-
zadevanju se že vrsto let opira-
mo na filozofijo Rastoče knjige, 
ki je nastala na začetku novega 
tisočletja. Danes, ko obeležuje-
mo 45-letnico izgradnje stavbe 
šole na sedanji lokaciji, bomo 
v kroniko naše šole zapisali, 
da smo učenci, učitelji in osta-
li zaposleni na šoli, posredno 
pa tudi starši in širša lokalna 
skupnost postali člani ugledne-
ga vseslovenskega gibanja Ras-
toča knjiga, ki dobiva tudi vse 
večje mednarodne razsežno-
sti. Veseli smo, da nas pri tem 
ter pri ostalih prizadevanjih 
za boljšo, lepšo prihodnost ot-
rok in zaposlenih podpira usta-
noviteljica Občina Brežice,« je 
dejala ravnateljica. V ta namen 
so pred šolsko stavbo postavi-
li skulpturo eHrast, ki ponazar-
ja njihov napredek in razvoj ter 
jih bo odslej zavezoval, da brež-
iška rastoča knjiga raste še viš-
je in višje. Župan Ivan Molan 
je v svojem nagovoru pouda-
ril, da občina namenja poseb-
no skrb izobraževalnemu sis-

Knjiga bo rasla tudi v Brežicah
BREŽICE - V nabito polni Športni dvorani Brežice je 1. oktobra Osnovna šola Brežice skupaj z Občino Breži-
ce s svečano akademijo počastila pridružitev vseslovenskemu gibanju Rastoča knjiga. Pred šolsko stavbo v 
ta namen odslej stoji skulptura, poimenovana eHrast.

temu, vse od predšolske vzgoje 
do fakultete. Nanizal je tudi ne-
kaj podatkov. V tem šolskem 
letu osem osnovnih šol obisku-
je 1944 otrok, vrtce pa 856 ot-
rok, za katere skrbi več kot 500 
zaposlenih. Omenil je tudi novo 
prometno ureditev s krožiščem 
pri OŠ Brežice in obnovo šol-
skega dvorišča, saj se je poka-
zala potreba po spremembi do 
sedaj veljavne prometne ure-
ditve v neposredni bližini šole.

Slavnostni govornik na sve-
čani akademiji je bil predse-
dnik Državnega sveta RS Mi-
tja Bervar, ki je omenil, da 

Rastoča knjiga letos praznuje 
16 let uspešnega dela ter po-
vezuje več kot 30 občin, osnov-
nih šol in knjižnic. Eden od ci-
ljev rastoče knjige je pomagati 
pri oblikovanju kulturnih, ši-
roko razgledanih osebnosti, 
pokončnih posameznikov, ki 
se bodo s spoštovanjem do 
preteklosti in zavedanjem se-
danjosti znali spopasti z iz-
zivi prihodnosti. Po nagovo-
rih so tako rekoč vsi učenci 
brežiške šole sodelovali v pri-
ložnostnem programu, v ka-
terem ni manjkalo petja, ple-
sa in akrobacij, njegova rdeča 
nit pa so bile poudarjene vred-

note, ki jih zagovarja tudi giba-
nje Rastoča knjiga. Dogajanje 
se je nato preselilo še pred šol-
sko stavbo, kjer po novem stoji 
eHrast. Pred njim je nekaj be-
sed spregovoril tudi predse-
dnik Rastoče knjige akademik 
prof. dr. Boštjan Žekš. Otvo-
ritev eHrasta je popestril na-
stop šolske folklorne skupi-
ne, simbolično pa so ga odprli 
s spuščanjem pisanih balonov, 
ki so napolnili modro nebo 
nad Brežicami. Prireditve sta 
se udeležila tudi poslanec v DZ 
Igor Zorčič in državni svetnik 
Jože Slivšek.
 Rok Retelj

Z otvoritve skulpture eHrast pred OŠ Brežice 
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KOSTANJEVICA NA KRKI - V najmanjši posavski občini je v zad-
njih tednih utrip popestrilo nekaj tradicionalnih jesenskih pri-
reditev. Društvo vinogradnikov in Občina Kostanjevica sta 13. 
oktobra opravila trgatev mestne trte, potomke slovite trte z ma-

riborskega Lenta, ki so 
jo ob obzidju Galerije 
Božidar Jakac posadili 
leta 2002 ob 750-letnici 
mestnih pravic. Trta, za 
katero skozi leto skrbi 
Jože Klemenčič, je le-
tos še posebej boga-
to obrodila, saj so trga-
či, med katerimi je bila 

tudi letošnja cvičkova princesa Anja Mrhar (na fotografiji), nab-
rali rekordne tri brente grozdja, iz katerega bo Franc Štokar 
iztisnil okoli 30 litrov protokolarnega vina. 

Kostanjeviško turistično društvo pa je 23. oktobra pripravilo tra-
dicionalno Jesen na Tamalem plac z zabavnimi igrami. V meta-
nju podkev (na fotografiji) se je pomerilo pet ekip. Zmagala je 

ekipa Prekopa 1 pred Mladinci iz Kostanjevice na Krki in ekipo 
Otok. V vlečenju vrvi so se najprej pomerili najmlajši, med sta-
rejšimi so bili najmočnejši Kostanjevičani z Otoka, ki so prema-
gali Prekopčane, v ženski konkurenci pa so morale domačinke 
iz Celine priznati premoč ekipi s Prekope. Za otroke so pripra-
vili še delavnico izrezovanja buč, na stojnicah pa so se predsta-
vila nekatera društva.
Več o obeh prireditvah pa najdete na PosavskiObzornik.si.
 P. Pavlovič

KOSTANJEVICA NA KRKI - Center za socialno delo (CSD) Kr-
ško je 1. oktobra ob 25. obletnici delovanja Pomoči na domu 
v kostanjeviški Gostilni Žolnir pripravil srečanje uporabni-
kov omenjene storitve in njihovih svojcev.

Kot je povedala vodja Pomoči na domu na CSD Krško Carmen 
Rajer (koordinatorica storitve je Mirjana Pilipović), imajo tre-
nutno 194 uporabnikov, za katere skrbi 24 oskrbovalk, ki jih obi-
skujejo vse dni v tednu, vključno z nedeljami in prazniki, do trik-
rat na dan in minimalno za pol ure. Pomagajo jim pri jutranjih, 
dnevnih in večernih opravilih, pa tudi pri ohranjanju socialnih 
stikov, urejanju pošte, plačevanju položnic, dvigovanju zdravil 
ipd. »Oskrbovalke so gospodinje, kuharice, mediatorke, vse v eni 
osebi,« je strnila vlogo te storitve, ki starejšim ljudem omogoča, 
da ostajajo v domačem okolju in da jim ni treba takoj, ko nečesa 
ne zmorejo več sami, oditi v institucionalno varstvo. »Vsaj vem, 
da me nekdo pride vsak dan pogledat, saj živim sama in tudi so-
sedov nimam povsem blizu,« je pomen storitve potrdila Jožefa 
Jenškovec z Griča v kostanjeviški občini. V občini Krško storitev 
Pomoč na domu uporabnike stane 4,22 €/uro, v občini Kostanje-
vica pa 6,30 €/uro (ob nedeljah in pranikih 40 % več).
Na srečanju so se zahvalili tudi pionirkama Pomoči na domu, prvi 
direktorici CSD Krško Olgi Gorenc ter strokovni delavki Mirja-
ni Mlakar. Številnim udeležencem srečanja, ki sta jih pozdravi-
li tudi direktorica CSD Krško Marina Novak Rabzelj in krška 
podžupanja Ana Somrak, so pripravili tudi kulturni program, v 
katerem so nastopili mladi harmonikarji pod vodstvom Stane-
ta Cetina, Vokalna skupina Solzice iz Glasbene šole Brežice, Kla-
pa Parangal in senovski folkloristi.
 P. Pavlovič

Da starejši lahko ostanejo doma

CSD Krško ima 194 uporabnikov Pomoči na domu.

BUŠEČA VAS - 16. oktobra je novomeški škof msgr. Andrej Gla-
van blagoslovil obnovljeno cerkev Žalostne matere božje v Bu-
šeči vasi, ki jo je prvega novembra lani močno poškodoval po-
tres. Kot je pred nabito polno cerkvijo - veliko faranov je ostalo 
tudi zunaj nje - omenil, je bila včasih ta cerkev po vsej verjetno-
sti tudi božjepotna, saj je posvečena Žalostni materi božji. Ta cer-
kev je ena najstarejših na tem območju ob Krki, njen zvonik je iz 
leta 1601, sama cerkev pa je starejša še za 300 do 400 let. Po na-
vedbah Franceta Novaka, župnika župnije Sveti Križ-Podbočje, 
v katero spada bušeška cerkev, se je njena obnova začela že leta 
1984, po takratnem marčevskem potresu. Prav tako je prihaja-
lo do plazenja tal pod cerkvijo, saj je zidana na strmini in ilovna-
tem terenu. Nato so prezbiterij v cerkvi zvezali z armiranim be-
tonom, sledila je obnova strehe, kasneje so se začele obnavljati 
in sanirati še freske. Te so bile prekrite z več plastmi, zato so se 
ohranile do danes. Njihova obnova je trajala kar nekaj let, vendar 
še niso vse obnovljene. Kot je še navedel Novak, je obnovo fresk 
na začetku plačala država, kasneje je pri financiranju sodelovala 
tudi Občina Brežice. Zadnja obnova je bila razdeljena na tripar-
titni osnovi - država eno tretjino, občina drugo in župnija tretjo. 
Zadnja leta pa država za take projekte nima denarja.

V lanskem potresu, ki je še posebej prestrašil tiste, ki so bili prve-
ga novembra ravno v tistem času na pokopališču v Bušeči vasi, 
je bila zelo poškodovana zakristija, tako da se je bilo nevarno za-
drževati v njej, zvonik je bil večkrat počen od tal do vrha, manjše 
razpoke so bile tudi na ladji in prezbiteriju, vendar niso nevarne 
in bodo sanirane kasneje. Do sedaj je bilo za obnovo poškodova-
nih delov porabljenih okoli 40.000 evrov. R. Retelj

Škof blagoslovil bušeško cerkev

V imenu faranov iz Bušeče vasi in okolice se je škofu zahva-
lil Janez Hribar.

Poslovalnica Krško
Trg Matije Gubca 3
8270 Krško #FinancniNasvetwww.lon.si

Pester oktober v Kostanjevici
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SEVNICA, RADEČE – 15. oktobra je v organizaciji Rdečega 
križa Slovenije in območnih izpostav potekala dobrodelna 
akcija Drobtinica, ki sta se ji pridružila tudi OZ RK Radeče-
Laško in Sevnica.
 

V sevniški obči-
ni je v omenje-
ni dobrodelni ak-
ciji sodelovalo 
86 prostovoljk in 
prostovoljcev, ki 
so pripravili veli-
ko domačih dob-
rot - kruha, potic 
in peciva ter jih 
v zameno za do-
brodelne prispev-
ke ponudilo obi-

skovalcem, ki so tudi letos pokazali čut za solidarnost in veliko 
srce. Na štirih stojnicah pred večjimi trgovskimi centri v Sevnici 
in Boštanju so zbrali 1399 evrov, ki jih bo sevniška organizaci-
ja RK namenila pomoči potrebnim učencem sevniških osnovnih 
šol. »Hkrati smo v minulih dneh ob evropskem dnevu oživljanja 
pripravili še delavnice temeljnih postopkov oživljanja. Izvajali so 
jih naši prostovoljci bolničarji in predavatelji,« je sporočila se-
kretarka OZ RK Sevnica Mojca Pinterič Krajnc.
 
K projektu »Drobtinica« se je letos drugič pridružilo tudi  Ob-
močno združenje Rdečega križa Laško-Radeče, ki je v sodelova-
nju s šolami, obema komunalnima podjetjema in občinama, kra-
jevnimi organizacijami RK in lokalnimi pekarnami pripravilo še 
skupen projekt »Skupaj za boljšo družbo - zavržena hrana«, o 
katerem je sekretar OZ RK Laško-Radeče Vlado Marot zapisal: 
»Projekt 'Drobtinica' je namenjena zbiranju sredstev za tople 
obroke čim večjemu  številu otrok iz socialno šibkejših okolij, s 
projektom 'Zavržena hrana' pa po drugi strani želimo opozoriti 
naše občanke in občane na problematiko zavržene hrane ter jih 
spodbuditi k odgovornejši ter trajnostno naravnani potrošnji. Po 
statističnih podatkih v Sloveniji vsak prebivalec letno zavrže 86 
kilogramov hrane. To je povprečna količina živil na prebivalca, 
ki zaradi preveč pridelane, nakupljene ali skuhane hrane, prista-
ne v zabojnikih za odpadke, na kompostu in celo v kanalizaciji.« 

 S. R., foto: M. P. Krajnc 

BOŠTANJ - 15. oktobra se je v gostišču Felicijan odvijalo je-
sensko srečanje jubilantov Društva upokojencev Sevnica, 
starih 70, 80, 90 ali več let. Prisotne sta nagovorila predse-
dnica društva in sevniški podžupan.

»Vse se vrti, tudi letni časi. Ko so večeri prijetno sveži in je tre-
ba ramena pokriti z jopico in ko ti zadišijo doma marelični cmo-
ki, posuti z drobtinami in cimetom, ki bi jih ob skodelici tople-
ga čaja najraje pojedel, zvit pod odejo na kavču, veš, da je jesen. 
Prišla je z vso mehkobo in toplino, da 'pocarta' dušo z jesenski-
mi barvami dreves v gozdu, s plodovi narave na vrtu in polju. In 
prav zato smo v Društvu upokojencev Sevnica izbrali pisano je-
sen za to vrsto srečanja, vsakoletna srečanja jubilantov. In kaj 
potem, če jih imam sedemdeset, osemdeset, devetdeset in več! 
Danes naj se upokojijo vse skrbi in bolečine. Na poti med tisto 
mladostjo in to zrelostjo danes se odvija ples življenja. Vsak dan 
ustvarjajte želje, usmerjene v prihodnost. Ne glede na to, koli-
ko ste stari, ste nekaj posebnega in lahko ponudite nekaj edin-
stvenega,« je nagovorila zbrane predsednica sevniškega društva 
upokojencev Marijana Kralj ter dodala, da je najstarejša člani-
ca društva 100-letna Angela Šalamon z Orehovega, najstarejši 
član pa 97-letni Franc Abram iz Sevnice. Najstarejša, ki sta se 
udeležila družabnega dogodka, sta bila 93-letni Mihael Štefanič 
z Loga in 91-letna Jožefa Suhodolčan iz Orešja. Vsem jubilant-
kam in jubilantom je podžupan Janez Kukec zaželel predvsem 
še veliko trdnega zdravja.  S. R.

Dobrodelni akciji

Srečanje jubilantov DU Sevnica

Jubilantke in jubilanti, članice in člani DU Sevnica, so prejeli 
v dar nagelj in rožmarin.

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Na tukašnjem športnem igrišču 
je 9. oktobra potekala prva mednarodna Čilijada v organizaci-
ji Čili kluba Račica. Na dvajsetih stojnicah so se predstavili slo-
venski in tuji pridelovalci ter ljubitelji pekoče hrane in izdelkov, 
ki so ponujali različne vrste sirov, omak, posipov, olj, likerjev, po-
tic, piškotov in drugih dobrot. Na stojnici kmetije Vizjak so nu-
dili celo pekoče vino. Del programu, ki je bil predvsem degusta-
cijsko obarvan, je bilo tudi ocenjevanje omak v treh kategorijah: 
blago pekoča, srednje pekoča in zelo pekoča. »Ponosni smo, da 
je naš klub v tekmovanju omak zasedel dve drugi mesti, in to v 
najtežjih skupinah – blago pekoče in zelo pekoče. Dogodek je bil 
tudi dobrodelen. Vsi razstavljavci in obiskovalci so podprli po-
budo, ki jo je dal Čudoviti svet čilija, in po svojih močeh prispe-
vali za pomoč štiriletnemu dečku, obolelemu za rakom na jetrih 
s Koroške,« so sporočili iz kluba ter dodali, da so pred zaključ-
kom dogodka izpeljali še licitacijo velike steklenice vina in zanjo 
iztržili precejšno vsoto, ki so jo v celoti namenili družini na Ko-
roškem. »Obljubljamo, da bomo prihodnje leto začeto nadgradi-
li in vse presenetili s sladkimi in pekočimi novostmi, ki se bodo 
pojavile doma in v svetu. Dobrodošli v naš kraj tudi drugo leto 
ali, kot rečemo čililjubci, spet bo ’žgalo’ v Loki 2017,« so oblju-
bili v Čili klubu Račica. 
 S. R., foto: Sv. M. 

TRŽIŠČE - Turistično društvo Tržišče, ki bo prihodnje leto 
praznovalo 15-letnico delovanja, je med 14. in 16. oktobrom 
pripravilo tridnevno prireditev »Jesen na vasi«. 

Prvi izmed treh dogodkov se je odvijal v petkovem poznem po-
poldnevu z otvoritvijo razstave 40 fotografij, na katerih so  v fo-
tografski objektiv ujeli zanimive utrinke pokrajine ter arhitek-
turnih značinosti domače krajevne skupnosti v vseh letnih časih. 
Podelili so tudi nagrade za najboljše tri fotografije v sklopu fo-
tografskega natečaja. Prvo mesto je osvojil  Jure Tratar, drugo 
Stane Markovič in tretje Mario Skušek. V sobotnem dopoldne-
vu je potekala v prostorih društva Hrast pri železniški postaji v 
Tržišču ustvarjalna dekorativna delavnica, ki jo je vodila Mile-
na Mastnak. Ob njeni nasvetih in pomoči so nastajali prekrasni 
jesenski aranžmaji in zasaditve. 

Zaključek tridnevnega dogodka se je odvijal v nedeljskem po-
poldnevu v Športnem parku Tržišče, kjer so domača in sosednja 
društva ter posamezniki prikazali, kako so se naši predniki nek-
daj poveselili ob različnih prazničnih dogodkih. S pesmijo, ple-
som in glasbo so se predstavili učenke in učenci OŠ Tržišče, Bu-
čenski ramplači, Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor, Ljudski 
pevci s Svibnega, Mlade žurerke iz Tržišča, Šentjanški jurjeval-
ci, KŠD Lukovec, Ljudske pevke s Telč, Društvo podeželske mla-
dine Tržišče in Ljudski pevci z Vrhka pri Tržišču. Prireditev, ki je 
trajala skoraj tri ure, je dopolnila še degustacija domačih dobrot, 
zeliščnega čaja, sadnih likerjev in praženega krompirja, s kateri-
mi so razvajali Loški zeliščarji, TD Radeče, TD Tržišče in Društvo 
ljubitejev starih vozil Mirnske doline Hrast. Vsem se je za sode-
lovanje na prireditvi zahvalila predsednica domačega turistične-
ga društva Milena Knez s koledarjem za leto 2017, ki ga krasijo 
fotografije z že omenjenega fotografskega natečaja.  S. Radi

Ohranjajo ljudsko tradicijo

V športnem parku v Tržišču je potekal zaključek tridnevne 
etnološke prireditve, na kateri so sodelovala mnoga doma-
ča in sosednja društva.

V Loki je prvič "žgalo"

Pekoče izdelke so ponujali na 20 stojnicah.
Župan občine Radeče Tomaž Režun je skupaj z delom občinske 
uprave v sredo, 19. oktobra, sprejel najuspešnejše člane Atletske-
ga kluba Radeče po nastopu na prvenstvu Slovenije za pionirje in 
pionirke U16 na Ptuju. 

V uvodu je pozdravil predsednika društva Henrika Klembasa, nje-
govega namestnika Branka Suzića, trenerja Rafka Draščka, uspeš-
ne atlete in njihove starše, nato pa trem atletom, ki so na prvenstvu 
dosegli odlične rezultate, podelil priložnostna darila: Tim Povše je 
osvojil bronasto medaljo v metu kopja (600 g), Matija Rizmal je 
osvojil srebrno medaljo v teku na 1.000 m, Nina Rman pa je z zma-
go v metu kopja (400 g) postala nova državna prvakinja. Vsi trije so 
se na podlagi rezultatov uvrstili v ekipo državne pionirske reprezen-
tance Slovenije in 24. septembra uspešno nastopili na peterobo-
ju reprezentanc pionirjev in pionirk v mestu Trnava na Slovaškem. 
Za odličnimi rezultati atletov v klubu stoji vodstvo, največ pa k 
uspehom poleg rednega treninga atletov doprinese strokovno delo 
trenerja Rafka Draščka, ki mu je župan v zahvalo za izjemne rezul-
tate njegovih atletov podelil Monografijo Radeč.

20 let Gasilske zveze Radeče
Zadnjo avgustovsko soboto je Gasilska zveza Radeče ob 20-letni-
ci svojega obstoja in delovanja pripravila srečanje celotnega član-
stva. Srečanje ob kuhanju golaža je GZ Radeče organizirala v smislu 
sproščenega medsebojnega druženja članov in članic, saj ima na-
men bolj slavnostnih in uradnih obeležij pripraviti za višje jubileje – 
s takim načinom praznovanja so izkazali zahvalo vključenim tovari-
šem in tovarišicam za vse minulo delo in v spodbudo za prihajajoče 
izzive. Vabilu na radeško gasilsko golažijado se je odzvalo okoli 120 
gasilcev, podporo humanitarno naravnanim sokrajanom pa so s svo-
jo udeležbo izrazili tudi poslanec v DZ RS Matjaž Han, župan obči-
ne Radeče Tomaž Režun in direktorica občinske uprave Brigita Sto-
par. Navzoče je pozdravil predsednik GZ Radeče Rado Mrežar, ki je 
spregovoril nekaj besed o sami ustanovitvi gasilske zveze, prisoten 
pa je bil tudi poveljnik GZ Radeče Karl Klembas. 

Gasilska zveza Radeče je bila ustanovljena 5. julija 1996 z ustanov-
no sejo v kulturnem domu Zidani Most. Navzoči so takrat spreje-
li statut GZ, program dela in finančni plan ter izvolili organe zveze. 
V prvi upravni odbor so bili izvoljeni Franc Gros kot predsednik in 
Boris Knavs kot podpredsednik, Ivan Kosem, Simon Šmit, Franc Si-
mončič, Ciril Ključevšek, Danilo Hočevar, Jože Blas in Martin Kraj-
šek pa kot člani upravnega odbora. Nadzorni odbor so sestavljali 
predsednik Karlo Kržan ter člana Julij Jevševar in Zdravko Martin-
čič, častno razsodišče pa predsednik Franc Grebenc ter člana Ivan 
Celestina in Miran Grahek. Poleg tega so na prvem občnem zboru 
izvolili tudi poveljstvo, ki sta ga vodila poveljnik Martin Krajšek in 
namestnik Anton Jevševar. 

Gasilsko zvezo Radeče sicer sestavljajo PGD Svibno kot najmlajše 
društvo, PGD Jagnjenica, PGD Vrhovo in PGD Radeče, ki je najstarej-
še, vsa štiri društva pa so tudi aktivno sodelovala pri izvedbi srečanja.

Župan sprejel najuspešnjše atlete 
AK Radeče
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KRŠKO – Društvo gluhih in 
naglušnih Posavja Krško je 
v sodelovanju z Zvezo dru-
štev gluhih in naglušnih Slo-
venije v Kulturnem domu 
Krško 15. oktobra organizi-
ralo 10. filmski festival glu-
hih, ki je potekal pod sloga-
nom »Z roko v roki lepše in 
lažje živeti«.

Deseti filmski festival gluhih je 
bil letos organiziran pod okri-
ljem posavskega društva glu-
hih in naglušnih. Tudi sko-
zi filmski zapis želijo javnost 
opozoriti, da je filmska ustvar-
jalnost med gluhimi zelo pri-
ljubljena. Gluhi režiserji, 
snemalci, igralci pa tudi mon-
tažerji na festivalu vsako leto 
prikažejo različne tematike, ki 
so vizualno bogate, izražajo se 
v njihovem znakovnem jeziku 
in tudi na ta način sporočajo, 
da so pomemben člen v naši 
skupnosti. Predvajanih je bilo 
osem filmov, v domačem dru-

štvu so pripravili tri, filme pa 
si je ogledalo 120 gluhih, nag-
lušnih in slišečih obiskovalcev 
iz različnih koncev Slovenije. 
Uvodoma sta zbrane nagovo-
rila predsednik DGN Posavja 
Krško Bogdan Kuhar in se-
kretarka društva Vlasta Mo-
škon, ki sta ob koncu prire-
ditve sodelujočim podelila še 
priložnostna priznanja. 

Na festivalu so letos sodelova-
li DGN Pomurja Maribor s fil-
mom Na lovu, DGN Slovenske 
Konjice s filmom Srečanje, pri-

kazani so bili filmi Hiša duhov, 
Šola in Dialog vere, ki so nasta-
li na filmski delavnici v Kranj-
ski Gori v okviru organizacije 
ZDGNS in so se je udeležili raz-
lični ustvarjalci iz raznih slo-
venskih društev gluhih. Do-
mače društvo je presenetilo s 
tremi filmi: V studiu Niki, V par-
ku in Deklica Sava v Mestnem 
muzeju Krško. Kakor je pove-
dala Moškonova, so člani DGN 
Posavja Krško snemali pod 
mentorstvom Mateja Žiberta 
in Mie Brunej iz produkcije Li-
jamedia, izvedli so filmske de-
lavnice v okviru projekta Roke 
skozi objektiv. »Bil je zelo kom-
pleksen in zahteven projekt,« 
je še dejala Moškonova in do-
dala, da so zelo dobro sodelo-
vali z zaposlenimi v Mestnem 
muzeju Krško ter s Kulturnim 
domom. Po njenih besedah so 
obiskovalci filme z navduše-
njem sprejeli, prav tako tudi 
prijetno druženje v avli doma, 
kjer so za pogostitev poskrbe-
li članice Aktiva kmečkih žena 
Sremič in podjetje Evrosad Kr-
ško. 

 Marija Hrvatin

Predsednik PGD Veliki Ob-
rež Jernej Jurkas je v nago-
voru poudaril, da pot do teh 
dveh pridobitev ni bila lahka, 
in se sprehodil skozi zgodovi-
no društva. 6. januarja 1904 
so vaščani na Velikem Obre-
žu ustanovili svoje lastno ga-
silsko društvo. Generacije 
vaških gasilcev so skozi de-
setletja z marljivostjo, odloč-
nostjo in trmo svojemu dru-
štvu postavile trdne temelje, 
ki držijo še danes. V dolgoroč-
nem planu Gasilske zveze Bre-
žice je bila za PGD Veliki Obrež 
predvidena nabava novega so-
dobnega gasilskega vozila, za 
katero je bilo treba zgraditi 
primerno garažo. Ker društvo 
svojega zemljišča ni imelo, mu 
je družina Plankar odstopila 
prostor, na katerem so lahko 
garažo tudi zgradili. Jurkas se 
je za nešteto opravljenih pro-
stovoljnih ur pri gradnji garaže 
in ureditvi okolice gasilskega 
doma zahvalil tako vaščanom, 
gradbenemu podjetju Glogo-
vič in družinskemu podjetju 
Vrata Deržič kot tudi podjetje-
ma WEBO d.o.o. in EURO GV 
d.o.o., ki sta zaslužni za njiho-
vo najmodernejše gasilsko vo-
zilo. Izgradnja nove garaže in 

Sodobno vozilo v novi garaži
VELIKI OBREŽ - Na Velikem Obrežu je bilo na drugo oktobrsko soboto zelo slovesno, saj je tukajšnje Pro-
stovoljno gasilsko društvo prevzelo novo gasilsko vozilo GVC 16/25 in odprlo novozgrajeno garažo, kjer bo 
vozilo, ki je eno najmodernejših v Sloveniji, parkirano.

nabava novega vozila sta bila 
za društvo velik zalogaj. Glav-
nino sredstev (170.000 evrov) 
so dobili od Občine Brežice in 
GZ Brežice, preostanek - vozilo 
je vredno prek 200.000 evrov 
- pa so zbrali s pomočjo pro-
stovoljnih prispevkov, zbiranja 
starega papirja in donatorjev.

Župan Ivan Molan je poleg če-
stitke društvu za novi pridobi-
tvi dodal, da je občina že pred 
leti sprejela dolgoletni načrt 
opremljanja društev. Takrat 
še niso razmišljali, da bo cena 
gasilskih vozil zaradi njiho-

ve kakovosti tako zahtevna. 
Kljub temu je kot župan pono-
sen, da mu je še vsako leto do 
zdaj v proračunu uspelo zago-
toviti sredstva za nemoteno 
opremljanje društev. Predse-
dnik GZ Brežice Mihael Bora-
nič pa je izpostavil, da je slavje 
ob dveh pridobitvah PGD Ve-
liki Obrež tudi velik korak za 
GZ Brežice, kajti s pridobitvijo 
vozila GVC 16/25 zaključujejo 
del investicij v osrednja gasil-
ska društva in enote, tako da je 
vseh devet operativnih sektor-
jev opremljenih z novo sodob-
no opremo. Hkrati je dodal, da 

se zavedajo, da bodo v bodoče 
pri dobavi takšnih vozil mora-
li prisluhniti tudi ostalim ope-
rativnim enotam in gasilskim 
društvom v občini.

Na Velikem Obrežu so poskr-
beli tudi za spremljevalni pro-
gram, v katerem so nastopili 
Gasilski pihalni orkester Loče, 
MoPZ Kapele ter učenci OŠ 
dr. Jožeta Toporišiča Dobova 
Zala Frigelj, Nea Voglar, Sven 
Stunkovič in Jožek Hrovatič. 
Anja Deržič je društvu ob tej 
priložnosti poklonila kaligraf-
sko spominsko sliko. PGD Veli-
ki Obrež se je s posebnimi pri-
znanji zahvalilo donatorjem in 
Jožetu Plankarju. Še preden 
so jo s prerezom traku simbo-
lično odprli, je potekala preda-
ja ključev, pri čemer je najprej 
predsednik Jurkas ključe gara-
že izročil gospodarju društva 
Jožetu Ogorelcu, nato je žu-
pan Molan ključe novega vo-
zila dal v roke poveljniku PGD 
Veliki Obrež Danijelu Friglju, 
ta pa na koncu šoferju Matja-
žu Ogorelcu. Ob koncu je novi 
pridobitvi blagoslovil še do-
bovski župnik Matej Užmah.

 Rok Retelj

Poveljnik Frigelj, predsednik Jurkas in konstruktor novega 
gasilskega vozila Matej Pecman iz podjetja EURO GV d.o.o.
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Vsak v življenju najde pot, ki mu osmisli življenje. Zgodba Lidi-
je Božič, ki izvaja bioresonančno diagnostiko in terapijo, bi bila 
zgodba, kot veliko drugih življenjskih zgodb, če je njena stezi-
ca na poti skozi življenje ne bi pripeljala v svet bioresonance. 

Na vprašanje, zakaj biore-
sonanca, sogovornica od-
govarja: “Navdušili so me 
rezultati. Namreč, pred 
približno petnajstimi leti 
sem z bioresonanco reši-
la svoje alergijske proble-
me. Prepričana sem, da 
ima še veliko ljudi v naši 
okolici in širše dobre in 

pozitivne izkušnje z njo - takšne, kot jih imam sama.” 
V podjetju, ki ga je poimenovala Stezica do zdravja, izvaja pregle-
de in terapije z bioresonančnim aparatom po sistematiki MORA, 
ki je certificirana kot medicinska naprava. 
“Pri delu z ljudmi so mi zelo pomembni dobri odnosi, zaupanje, 
poštenje. Vzamem si čas, da se s stranko pogovorim, vse detalj-
no pogledamo in se dogovorimo o nadaljnjem poteku terapij. Ko 
opravljam testiranje, pacient sedi na stolu, bosi nogi položi na nož-
ne elektrode, elektrode pa drži tudi v rokah. Testiranje poteka z 
meritvami akupunkturnih točk. Vsaka točka je povezana z določe-
nim organom v telesu,” nadaljuje in doda, da pri pregledu preveri 
še energetsko delovanje organov, prisotnost težkih kovin v tele-
su, bakterij, glivic in parazitov ter intolerance na hrano. Pouda-
ri, da je sodelovanje pacienta pri bioresonančni terapiji zelo po-
membno. Pred pregledom je potrebno piti tudi mnogo čiste vode.
“Bioresonančne terapije so pomagale mnogim. Najbolj je zna-
na po odpravi alergij vseh vrst. Seznam, v katerih vseh stvareh 
bioresonanca pomaga, je zelo dolg, naštela bom samo najbolj 
pogoste: bolečine, alergije vseh vrst, preobčutljivost na hrano, 
prisotnosti glivic v telesu, obremenjenost z okoljskimi toksini, 
odvisnost od kajenja, alkohola, drog, prisotnosti bakterij in para-
zitov v telesu itd.,” zaključi in doda, da nudi v mesecu novembru 
otvoritveni popust - pokličite in si rezervirajte svoj termin. 

Tel. št. 070 561 071, Lidija Božič s.p., 
Dalmatinova ulica 8, Krško, www.stezicadozdravja.com.

predstavljamo

Stezica do zdravja

Z roko v roki je lepše in lažje

Obiskovalci so z zanimanjem spremljali dogajanje na veli-
kem filmskem platnu. 

ZDRUŽENJE ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE 
DOLENJSKE, POSAVJA IN BELE KRAJINE, 

Šmihelska cesta 14, 8000 Novo Mesto / 040 254 667

VABILO
Združenje ZEK DPBK v sodelovanju 

z občino Brežice organizira 
»novembrska predavanja 2016« 

vsako sredo v novembru ob 17.00 uri 
v Mestni hiši v Brežicah

info: Zvone Černelič 051 363 447

Več informacij
 na strani 32: Kam v Posavju

SEVNICA - 29. septembra je v 
prostorih Doma upokojencev 
Sevnica na skupnem srečanju s 
stanovalci, svojci, zaposlenimi, 
predstavniki lokalnih skup-
nosti in drugimi vabljenimi 
gosti potekala svečana podeli-
tev mednarodnega certifikata 
kakovosti E-Qalin. Gre za vse-
evropski model upravljanja s 
kakovostjo, ki ga je razvila po-
sebna skupina strokovnjakov s 
področja socialnega varstva in 
upravljanja kakovosti. Prvotno 
je bil izdelan za domove za sta-
rejše v okviru projekta Evrop-
ske unije Leonardo da Vin-
ci. Sledile so prilagoditve na 
ustanove za osebe z motnjami 
v duševnem razvoju, ambulan-
tne oblike pomoči na domu ter 
centre za socialno delo. Model 
je usmerjen v zagotavljanje 
dostojanstvenega staranja in 
večjega spoštovanja staranja 
v družbi, večjo kakovost oskr-
be, nege in življenja uporabni-
kov ter v vključevanje okolja 
(svojcev, medijev, političnih 
predstavnikov …). Dom upo-
kojencev Sevnica, ki deluje pod 
okriljem DUO Impoljca, je us-
pešno prestal triletno ocenje-
valno obdobje in v tem letu po 
postopku presoje pooblašče-
nega podjetja Bureau Veritas 
pridobil mednarodni certifikat 
kakovosti E-Qalin. Pridobljen 
certifikat je potrditev dobrega 
dela in sodelovanja vseh vklju-
čenih v preteklih letih, hkrati 
pa nas zavezuje, da še bolj ak-
tivno in skrbno stopamo po 
poti zagotavljanja čim bolj ka-
kovostnih storitev.  D. Borin

Priznanje za DU 
Sevnica 

Dan odprtih 
vrat Aristotel, 

zdravstvenega centra 

Aristotel d. o. o.
Ulica Ilije Gregoriča 18a, 8270 Krško07 49 03 000

sobota, 5. november 2016,
od 8. do 14. ure
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LJUBLJANA, KRŠKO - Inštitut Ekvilib je 13. oktobra svečano 
podelil prvih pet certifikatov za družbeno odgovorno pod-
jetje v Sloveniji, ki ga je prejela tudi družba Kostak. 

V podjetju so septembra 2015 sprejeli odločitev o vključitvi v pi-
lotni proces certificiranja, k vpeljavi družbene odgovornosti in 
trajnostnega razvoja v svoje poslovanje. Elizabeta Cemič, vodja 
Splošno-kadrovskega sektorja in odnosov z javnostmi, je na po-
delitvi certifikatov v Ljubljani poudarila: »Ukrepi, ki jih izvaja-
mo v okviru certificiranja Družbeno odgovorno podjetje, izhajajo 
iz zavedanja, da je vsako podjetje vpeto v mikro in makro druž-
beno in naravno okolje. Zavezanost k družbeni odgovornosti in 
odgovornemu poslovanju omogočata, da uspešno ustvarjamo in 
gradimo nove mejnike, dosegamo načrtovane cilje in uspehe.« 
Predsednik uprave Miljenko Muha je ob tej priložnosti pove-
dal: »Veseli smo vsakega novorojenčka, prvih otrokovih korakov 
v vrtec ali šolo, zdravih sodelavcev, ki se vrnejo na svoje delov-
no mesto po daljši bolniški odsotnosti, ponosni smo na izobra-
žene in sposobne vodje, inovativne sodelavce, na osvojena prva 
(in vsa ostala) mesta na športnih tekmovanjih komunalnih pod-
jetij. V največjo čast pa si štejemo, da smo v ožjem in širšem lo-
kalnem okolju prepoznani kot dober zaposlovalec, ki pri svojem 
poslovanju deluje korektno, odgovorno ter zaposlenim in stran-
kam prijazno.« Poleg družbe Kostak so certifikat prejeli še pod-
jetja Abbvie, Biotehniški center Naklo, IBM Slovenija in Sauber-
macher Komunala Murska Sobota. 
 Vir: Kostak

Kostaku certifikat za družbeno 
odgovorno podjetje 

Predstavnice Kostaka Martina Kukovičič, Elizabeta Cemič in 
Mojca Brinovec s prejetim certifikatom

dne 05.11.2016 in 06.11.2016 
v Brežicah, Tovarniška 10,
nakupovalni center Intermarket, 
zraven Merkurja

NOVA
OTVORITEV

Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote: 08.00 - 20.00

10 %
na vse*

* Popust velja samo v navedeni poslovalnici in se obračuna dne 05.11.2016 in dne 06.11.2016 na blagajni. 
Popusta ni možno kombinirati z drugimi popusti. Omenjen popust ne velja za darilne bone.

Najbližjo poslovalnico najdete na strani www.kik-textilien.si 
Za novičke se enostavno prijavite in vedno boste na tekočem!

Ponudba velja samo za izdelke iz zaloge. Nakup samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. 
Pridržujemo si pravico do napak. Barvna odstopanja so pogojena s tiskom. 

KiK Textilien und Non-Food d.o.o, Ruska ulica 6, 2000 Mariborwww.kik-textilien.si

KRŠKO - Regionalna razvojna agencija Posavje je 10. oktobra 
za podjetja in samostojne podjetnike organizirala predava-
nje na temo možnosti pridobivanja (ne)povratnih  sredstev 
iz evropskih strukturnih skladov, razpisov Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenskega podjetni-
škega sklada, Slovenskega regionalnega razvojnega skla-
da ter SID banke. 

Razpise in njihovo struk-
turo je predstavil Da-
mjan Malnarič  iz no-
vomeškega podjetja 
PANN, ki je izpostavil, 
da je iz naslova evrop-
skih strukturnih skladov 
v programskem obdob-
ju 2014-2020 na voljo 
prek 3,2 milijarde (mrd) 
evrov sredstev, od tega 
je skupno 264 milijonov 
(mio) evrov namenjenih 
instrumentom za pove-

zovanje Evrope in programe Evropskega teritorialnega sodelo-
vanja, glavnina, dobre 3 mrd evrov, pa bo prednostno usmerje-
na v uresničevanje Strategije EU 2020, to je vlaganje v raziskave, 
razvoj in inovacije, konkurenčnosti, zaposlovanje in usposablja-
nje ter vzpostavljanje infrastrukture za doseganje boljšega sta-
nja okolja, trajnostno rabo energije in mobilnosti ter učinkovito 
upravljanje z viri. Vzhodni kohezijski regiji, kamor se uvršča tudi 
Posavje, bo iz tega naslova pripadalo skupno 1,27 mrd evrov iz 
Evropskega socialnega sklada ter Evropskega sklada za regional-
ni razvoj. V primerjavi s preteklimi leti se sredstva iz Kohezijske-
ga sklada ne bodo delila, temveč bo celotni Sloveniji za področje 
izgradnje okoljske in prometne infrastrukture ter področje traj-
nostne rabe energije namenjena dobra milijarda evrov. Sicer je 
programsko obdobje razdeljeno na 11 tematskih ciljev, ki jih je 
opredelila Evropska komisija.

Predavanja se je udeležilo večje število zainteresiranih samostoj-
nih podjetnikov in predstavnikov podjetij, primere dobre pra-
kse pri pridobivanju sredstev pa so predstavili Martina Cizel iz 
Term Paradiso Dobova, Tomislav Bogovič iz Mizarstva Bogo-
vič iz Novega mesta ter Janja Starc z Območne obrtno-podje-
tniške zbornice Krško.
 B. Mavsar

(Ne)povratna sredstva za razvoj 

Na temo pridobivanja sredstev je 
predaval Damjan Malnarič.

KRŠKO - 14. oktobra so člani Nadzornega sveta Vipap Vid-
ma z mesta predsednika uprave in direktorja družbe razre-
šili Stefana Eibl-Töröka, imenovanega marca letos. Kljub več 
kot desetletnim izkušnjam pri prodaji in trženju v branži, 
nazadnje v avstrijski papirnici Laakirchen Papier AG, mu v 
Krškem ni uspelo izboljšati poslovanja. 

Stefan Eibl-Török, kakor so sporočili 
iz družbe, namreč ni izpolnil zastavlje-
nih pričakovanj in ciljev okoli poslova-
nja družbe, ki je minulo leto zaključila 
z več kot 6 milijoni evrov izgube, kateri 
botrujejo predvsem že več let neugod-
ne razmere na trgu časopisnih papir-
jev, nižje povpraševanje po grafičnem 
in časopisnem papirju ter nizke cene 
papirja. Do razhajanj je prišlo tudi z vi-
dika nadaljnjega razvoja družbe, ki jo 
sicer skuša češko finančno ministrstvo 
že vse od leta 2008 prodati. Aprila lani 
so objavili razpis za prodajo večinskega, 
96,5-odstotnega deleža v družbi (pre-

ostalih 3,5 % delnic je v lasti podjetja Vipap Videm), vendar v 
dobrih šestih mesecih prodajnega postopka zanj niso prejeli za-
vezujoče ponudbe. 

Potem ko je dolgoletnemu tehničnemu direktorju in predsedniku 
uprave Milošu Habrnalu v aprilu 2015 potekel mandat, je druž-
bo do imenovanja Eibl-Töröka slabo leto upravljala štiričlanska 
uprava, ki jo je kot vršilka dolžnosti vodila finančna direktorica 
Jožice Stegne, slednji pa so mesto predsednice uprave zaupali 
tudi po njegovi razrešitvi. Poleg nje v upravi družbe ostajata vod-
ja sektorja proizvodnje papirja in tehnični direktor Dragan Kra-
njc ter direktor trženja Ladislav Kristančič. Pred tem je pred 
dobrim mesecem dni prišlo še do ene spremembe v družbi, in si-
cer je bil po odstopu dveh nadzornikov nadzornega sveta Vipap 
Vidma v mesecu avgustu, predsednika Tomáša Šabatke in pod-
predsednika Petra Blažeka, v septembru imenovan nov sestav 
nadzornega sveta. V njem so ostali trije člani prejšnjega sestava, 
in sicer David Rais, ki je bil imenovan za predsednika, Franc Ku-
kovičič in Zoran Župevc, na novo pa je bil za nadzornika in pod-
predsednika nadzornega sveta imenovan Dušan Vaněk.
 B. Mavsar

Namesto Avstrijca na čelu 
Vipap Vidma spet Stegnetova

Jožica Stegne  
(foto: Vipap Videm)
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Imetnik dovoljenja za promet: Angelini Pharma Österreich GmbH, Avstrija
Predstavnik: Angelini Pharma d.o.o., Koprska ulica 108 A, Ljubljana

Pred uporabo natančno preberite navodilo! 
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte 
z zdravnikom ali s farmacevtom. Zdravilo se izdaja brez recepta v 

lekarnah in specializiranih prodajalnah.

… pri vnetjih ustne sluznice, grla
in žrela  pa na pastile iz družine 
Tantum Verde.

Pastile Tantum Verde so primerne za vse 
tiste, ki imajo težave z grgranjem, saj z 
anestetičnim in protivnetnim delovanjem 
lajšajo lokalizirane bolečine in otekline pri 
vnetjih v ustni votlini ali žrelu. Primerne so 
tudi za otroke, starejše od 6 let.

Vedno lahko računam 
na člane svoje družine,

4 okusi pastil

Primeren za otroke

Diabetikom primerno

Že od leta 1968.

Bolnik ima poleg bolečin v žrelu še zamašen 
nos, izcedek iz nosu, slabo počutje in glavo-
bol. Ob virusni okužbi naj bolnik počiva, dovolj 
pije, si pripravi vlažne inhalacije, s pomočjo 
kap ljic za nos naj poskrbi za dobro prehodnost 
nosu. Tabletke za lizanje bodo omilile bolečino 
v žrelu. V kolikor ima bolnik povišano telesno 
temperaturo, ki traja več kot dva dni, bo le pot-
rebno obiskati zdravnika, ki bo bolnika pregle-
dal in predpisal ustrezno zdravljenje. Redkejša 
od virusne je bakterijska okužba žrela ali angi-
na. Tu ima bolnik le bolečine v žrelu, prehlad-
nih znakov pa ni. Angino zdravimo z antibioti-
kom, ki ga predpiše zdravnik in ga je potrebno 
jemati natančno po njegovih navodilih.

Bolečine v žrelu, ki so posledica okužbe z virusi 
in bakterijami, ob ustreznem zdravljenju izzve-
nijo v nekaj dneh. V kolikor so bolečine priso-
tne dlje časa, moramo razmišljati o drugih vzro-
kih zanje. Različni dražljivci lahko poškodujejo 
sluznico žrela in povzročajo kronično vnetje. 
Ena glavnih sta kajenje in uživanje alkoholnih 
pijač. Poškodba sluznice tu ni odvisna le od let 
kajenja in pitja, temveč je zelo pomembna tudi 
dnevna količina oz število pokajenih cigaret in 
količina enot zaužitega alkohola. 

Škodljivi učinek cigaretnega dima in alkoho-
la se seštevata in z leti se lahko pojavi taka po-
škodba sluznice, ki vodi v razvoj rakavega obo-
lenja. Bolnik bo občutil bolečino in draženje v 
žrelu, bolečina lahko seva v uho, ne poneha, 

vztraja več tednov, se stopnjuje in povzroča tež-
ko požiranje, bolnik bo lahko v slini opazil kri, 
na sluznici žrela pa razjedo ali bulo. V kasnejši 
fazi bolezni se lahko pojavi tudi bula na vratu. 
V teh primerih mora takoj obiskati svojega iz-
branega zdravnika, ki bo odredil nadaljnje po-
stopke, bolnika napotil k ustreznemu specia-
listu, ki bo rakavo obolenje potrdil ali ovrgel.

Vsaka dlje časa trajajoča bolečina v žrelu pa k 
sreči še ni rak. Alergija, želodčni refluks, pre-
pih, prah, hlapi lakov in čistil ter velike tempe-
raturne razlike, ki jim je izpostavljen bolnik, 
prav tako škodljivo vplivajo na sluznico žrela in 
povzročajo vnetje. Bolnik bo občutil praskanje, 
draženje, srbenje in pekočo bolečino v žrelu, 
navajal bo občutek suhega in hrapavega žrela 
ter občutek tujka v žrelu. Svetujemo zdravlje-
nje alergije, refluksa in izogibanje vsem draže-
čim dejavnikom. 

Na delovnem mestu naj delacvi uporabijo ustre-
zna zaščitna sredstva. Bolniki naj se izogibajo 
prevroči in premrzli hrani in pijači, premočnim 
začimbam in gaziranim pijačam. Uživajo naj 
dovolj vode, nos čistijo s fiziološko raztopino, 
uživajo dovolj vitaminov, lahko tudi vitaminski 
dodatek v obliki tablet, uporabijo lahko tablet-
ke za vlaženje žrela ter take, ki delujejo lokal-
no protivnetno in protibolečinsko.

 doc.dr. Maja Šereg Bahar, dr.med.
 specialist otorinolaringolog

Zakaj boli žrelo?
Bolečine v žrelu so ena pogostejših težav, ki pripeljejo bolnika k zdravniku. Pojav-
ljajo se preko celega leta, pogosteje pa v jesenskih in zimskih mesecih, ko se števi-
lo prehladnih obolenj poveča. Virusna okužba žrela ali prehlad je namreč najpogo-
stejši vzrok za akutno nastalo bolečino v žrelu. 
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KRŠKO - V Mencingerjevi hiši so 11. oktobra odprli gostu-
jočo razstavo Slovenskega šolskega muzeja »Učilnica v na-
ravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri«, ki bo na ogled leto dni, 
do 8. oktobra 2017.

Mestni muzej Krško je v sodelovanju s Slovenskim šolskim mu-
zejem pripravil zanimivo razstavo, ki predstavlja bogato tradi-
cijo šolskih vrtov v slovenskem prostoru. O razstavi in gradivu 
je spregovorila avtorica, muzejska svetovalka Mateja Ribarič, 
ki je med drugim dejala, da so z njo želeli spojiti tradicijo s seda-
njostjo in opozoriti na prednosti šolskega vrta kot pomembnega 
sodobnega učno-vzgojnega pripomočka, ki omogoča učencem v 
dobi virtualnega sveta neposreden stik z naravo. Šolski vrtovi so 
imeli v drugi polovici 19. stoletja bogato tradicijo. Osnove so pos-
tavili leta 1869, ko je bilo uvedeno obvezno osnovno šolstvo na 
Slovenskem. »Učitelji so učence poučevali o posameznih rastli-
nah, drevesih in živalih na vrtu, jih učili, kako obdelovati zele-
njavni, cvetlični in zeliščni vrt, kako skrbeti za sadno drevje. Kar 
so pridelali, so uporabili v šolski kuhinji,« je še dejala Ribariče-
va. Šolski vrt Meščanske šole v Krškem, ki se je nahajal v bližini 
Mencingerjeve hiše, je bil najpomembnejši v tistem obdobju. Po 
drugi svetovni vojni se je število šolskih vrtov zmanjševalo, po 
letu 1953 so se razvijali v sklopu šolskih interesnih dejavnosti, 
po letu 2000 pa se je tako v vrtcih kot v šolah ponovno pojavilo 
zanimanje zanje s poudarkom na samooskrbi.
Zbrane so nagovorili direktorica Kulturnega doma Krško Darja 
Planinc, vodja Mestnega muzeja dr. Helena Rožman in direk-
tor Slovenskega šolskega muzeja mag. Stane Okoliš. Razstavo je 
odprla podžupanja občine Krško Ana Somrak. 
 M. Hrvatin 

BREŽICE – Vseslovenska organizacija Magičnost gibanja je 
30. septembra v avli Upravne enote Brežice pripravila otvo-
ritev razstave energijskih slik, ki so jih z barvami in čopiči 
ustvarili člani na eni strani in na drugi energijo Narave uje-
li s fotografskimi pripomočki.

Organizacija Magičnost gibanja deluje po vsej Sloveniji z okoli 
60 člani, vsaka regija pa ima svojo skupino. Posavska regija ima 
sedež v Krškem, sestavljajo jo Breda Gorišek, Mia Brunej, Ma-
tej Žibert, Sandi Lekše in Vladka Strojin. Kot je v vodenju pro-
grama povedal Sandi Lekše, se člani na individualnih in skupin-
skih delavnicah učijo energijske gibalno-dihalne in meditacijske 
tehnike. So iskalci znanja, ki nenehno iščejo orodja za razreši-
tev težav, s katerimi se vsi srečujemo v vsakodnevnem življe-
nju. Uporabljajo vsa možna in znana znanja, ki so na voljo, ter 
jih prilagajajo trenutni energiji in posamezniku. S pomočjo teh-
nik se učijo prepoznavati in obvladati lastno energijo, jo zavaro-
vati pred izgubo, spoznati svoje omejitve, se z njimi soočiti in jih 
premagati. Vodji skupine sta Bono in Rina Baršek.
Iz sicer bogate bere svojega ustvarjanja so tokrat za kulturni 
utrip izbrali video svoje članice ter avtorice pesmi in glasbe Ajše 
Svetlin iz Celja, predvajana video produkcija, s katero se profesi-
onalno ukvarjata Mia Brunej in Matej Žibert, je nastala v Gazi-
cah, Kostanjevici na Krki in Bohorju, Sandi je ob tem prebral Ma-
tejevo pesem Zbogom, ledena kraljica. Poleg slik člani rišejo še 
na majice, ustvarjajo glasbo, pišejo pesmi in knjige, kmalu sledi 
še predstavitev nove knjige Magičnost gibanja – z namero do za-
vesti, srčnosti in svobode.
 N. Jenko S.

KRŠKO - 13. oktobra so v krški Dvorani v parku odprli letno 
kiparsko razstavo »Forma v prostoru 20«, na kateri se z deli 
predstavlja devet članic in članov Društva likovnikov Krško 
OKO in tri članice Društva likovnikov Brežice. 

Ljubiteljski kiparji 
Branka Benje, Ro-
man Blatnik, Hed-
vika Cener, Mar-
jan Jamnik, Milena 
Mraović, Jožica Pe-
trišič, Stane Ud-
vanc, Darja Veljko-
vić, Jelka Zidarič, 
Tatjana Potokar, 
Alenka Venišnik 
in Zlatka Vučinić 
so ustvarjali pod 
mentorstvom aka-

demske kiparke Dragice Lapajne Čadež. Predsednica krškega 
društva Branka Benje je ob otvoritvi del izpostavila, da je bilo 
njihovo ustvarjanje od kepe gline do okrasnega izdelka in kipa 
zanimivo, polno izzivov in presenečenj: »Za razliko od slike, ki 
ima dve dimenziji, ima kiparski izdelek tudi globino, ki se lahko 
občuti, odmeri, pa tudi prebere z dotikom rok, saj vsebuje toli-
ko kompozicij, kot ima kotov gledanja.« Ob tem je izbrana dela 
na razstavi, ki jo je z odigranimi skladbami popestrila mlada kla-
rinetistka Liza Pirc ob klavirski spremljavi Martina Šušterši-
ča, predstavila mentorica Dragica Lapajne Čadež, ki sodi med 
najpomembnejše slovenske moderniste. Izrazila je zadovoljstvo 
nad deli, ki so prišla s pravilno postavitvijo in osvetlitvijo v kr-
škem razstavnem prostoru še bolj do izraza, in navdušenje spričo 
krških ustvarjalcev, ki jih, kot je dejala, vodi prvenstveno srčnost 
in iskrena želja po ustvarjanju in izpopolnjevanju, kar izhaja tako 
iz dela z njimi kot tudi iz njihovih stvaritev. Ob tem je še pouda-
rila, da je ustvarjalcem blizu modeliranje in da tega občutijo in 
razumejo večplastno, saj izhajajo iz okolja, kateremu plastika ni 
tuja, saj sta v njem, kakor tudi širše, velik pečat pustila Vladimir 
Štoviček in njegova hčerka Vladimira Štoviček, ki je bila krškim 
ustvarjalcem večkrat tudi mentor.
 B. Mavsar

Šolski vrt včeraj, danes, jutri

Razstavo so pripravili v treh prostorih Mencingerjeve hiše. 

Za življenje s polno zavestjo

Posavska skupina Magičnost gibanja

Krško-brežiška Forma v prostoru 

Branka Benje (levo) se je Dragici Lapaj-
ne Čadež zahvalila za mentorstvo.

www.PosavskiObzornik.si
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Martinov 

v soboto, 5. novembra 2016, 
od 8. do 12. ure

jesenski sejem

Ureditev mirujočega prometa 
na Hočevarjevem trgu 
Občina Krško želi osrednji del Hočevarjevega trga nameniti predvsem pešcem in občanom za druženje, hkrati pa zago-
toviti nemoten dostop do ulic, ki se na trg navezujejo. Potem ko je v letu 2015 bila izdelana prometna študija, je Obči-
na Krško v avgustu in septembru letos objavila javni natečaj in zbirala idejne rešitve. Od štirih prispelih idejnih rešitev 
je komisija izbrala rešitev podjetja Jyl iz Ljubljane. Še v tem letu občina načrtuje delno omejitev parkiranja na trgu, v 
naslednjih letih pa trg celovito urediti.

Nadomestno brezplačno parkirišče po delni omejitvi parkiranja na Hočevarjevem trgu bo urejeno le nekaj sto metrov stran, in sicer na 
območju nasproti košarkarskega igrišča, kjer je občina od družine Komočar odkupila zemljišče ter porušila stare objekte.
V skladu s študijo je predvidena 
ukinitev diagonalne enosmer-
ne ceste, promet pa naj bi na 
celotnem območju trga pote-
kal enosmerno (krožno). Števi-
lo pakirnih mest naj bi se prepo-
lovilo glede na trenutno stanje, 
a se ne ukinja v celoti. Vozniki z 
Bohoričeve ulice in Ceste krških 

žrtev, ki bodo želeli na lokalno 
cesto Krško – Gora, bodo mo-
rali zapeljati okoli cerkve. Z na-
menom umirjanja prometa je 
na območju široke površine ob 
priključevanju na državno ces-
to načrtovan prometni otok, ki 
bo istočasno služil tudi za varno 
prehajanje pešcev.

Še v tem letu bo občina pristo-
pila k začasni ureditvi, s kate-
ro bo že delno omejila parkira-
nje na trgu, kar bo označeno s 
talnimi oznakami in po potrebi 
tudi s svetlobnimi znaki. Nado-
mestno brezplačno parkirišče v 
starem mestnem jedru bo ure-
jeno le nekaj sto metrov od Ho-

čevarjevega trga, in sicer na ob-
močju nasproti košarkarskega 
igrišča, kjer je občina od družine 
Komočar odkupila zemljišče ter 
z rušitvijo starih objektov uredila 
primeren prostor za parkiranje.

Občina Krško je v sodelovanju z Mestno občino Koper in Zavo-
dom Koper Otok ter ob finančni podpori Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije SPIRIT 11. oktobra 
v Mestnem muzeju Krško organizirala delavnico o managementu 
mestnih središč, namenjeno podjetnikom, trgovcem in drugim de-
ležnikom iz posavskih mestnih središč.

Kot je v uvodnem pozdravu poudaril župan občine Krško mag. Miran 
Stanko, so spremenjene potrošniške navade in porast nakupoval-
nih centrov v številnih mestnih središčih povzročile zaton trgovske in 
drugih dejavnosti v mestnih jedrih. Prazni poslovni prostori in upad 
obiska lokalnih prebivalcev predstavljajo izziv za marsikateri kraj. 
Ravno povezovanje manjših 
ponudnikov ob podpori občin-
skih uprav ponuja možno reši-
tev, ki strmi k privabljanju več 
obiskovalcev in novih trgovin v 
mestna jedra. Potencial pristo-
pa managementa mestnih sre-
dišč za oživljanje mestnih jeder 
je prepoznala tudi država, ki želi 
lokalno dobro prakso prenes-
ti na nacionalni nivo. O dobrih 
praksah v Sloveniji in tujini sta 
spregovorila Jana Tolja z Mestne 
občine Koper in Miran Košpen-
da, Zavod Koper Otok. Kot so se 
strinjali udeleženci, je treba oži-
vljanju mestnih jeder nameniti 
še več pozornosti, pri čemer je 
nujno povezovanje. Vodja pro-
jekta na Občini Krško Janja Jor-
dan pa je ob koncu pozvala vse 
akterje v Posavju k skupnemu 
projektu oživljanja mestnih je-
der, ki bo kot regionalni projekt 
imel hkrati tudi več možnosti za 
uspešno prijavo za pridobitev 
evropskih sredstev.

O oživljanju mestnih središč

Z oktobrom so se v bližini gradu 
Rajhenburg, tik ob cesti, zače-
la gradbena dela za ureditev 25 
bočnih parkirnih mest vključno 
z javno razsvetljavo parkirišča. 
Občina Krško je h gradnji par-
kirišč za obiskovalce različnih 
večjih dogodkov na gradu Raj-
henburg s pripravo projektne 
dokumentacije pristopila že v 
poletnih mesecih. Želja je sicer 
bila, da bi lahko parkirišča uredi-
li na obeh straneh dovozne ces-
te, vendar je žal Zavod za varstvo 
kulturne dediščine RS (ZVKDS) 
dal soglasje k ureditvi parkirišč 
le na zgornjem delu ceste. Dela, 
katerih vrednost znaša 45.000 
evrov, so trenutno v zaključni 
fazi, predvidoma pa se bodo za-
ključila do konca oktobra. 

ŽUPAN ČESTITAL ROKU SANDI IN DRUŠTVU MALI PETELIN ZA US-
PEH PREDSTAVE IKARUS - Na 55. Linhartovem srečanju, festivalu 
gledaliških skupin Slovenije in zamejstva, je slavilo Društvo Mali 
petelin z Malega Kamna, ki je za predstavo Ikarus avtorja in reži-
serja Roka Sande prejelo nagrado - Matička za najboljšo predsta-
vo v celoti, avtor oz. režiser pa je za besedilo prejel tudi diplomo. 
Ob tem uspehu je avtorju in ekipi čestital tudi župan občine Krško 
mag. Miran Stanko z željo, da na podlagi tega uspeha še naprej 
tako dobro ustvarjajo. 

Ureditev novih parkirišč pri gradu Rajhenburg
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Prejšnji teden sta visoka osebna jubileja praznovala dva občana sev-
niške občine. 101. rojstni dan je v domači Budni vasi praznoval Franc 
Sigmund, 95 let pa stanovalka Doma upokojencev Sevnica Mari-
ja Šantej, sicer sevniška krajanka. Oba slavljenca, ki sta veseli dan 
preživljala v družbi svojih najbližjih, je obiskal in jima voščil tudi žu-
pan Srečko Ocvirk.

Osrednja zaščitno-reševalna vaja 
v mesecu požarne varnosti
Delo gasilske službe, ki jo v sevniški občini opravljajo prostovoljni in poklicni gasilci, poleg gašenja in reševanja v pri-
meru požarov ter reševanja ob naravnih in drugih nesrečah zajema tudi preventivno delovanje. Tema letošnjega okto-
bra, meseca požarne varnosti, je namenjena splošni požarni varnosti v gospodinjstvih in problematiki ogljikovega mo-
noksida pod sloganom »delujmo preventivno«. 

V ta namen skozi mesec društva 
izvajajo preventivne vaje in 
predstavitve gasilcev po občini, 
v petkovem popoldnevu pa je 
bila v organizaciji Občine Sevni-
ca in Gasilske zveze Sevnica izve-
dena osrednja občinska gasilska 
vaja v Domu upokojencev in os-
krbovancev Impoljca Sevnica, in 
sicer z vsebino reševanja in ga-
šenja požara. 

Na vaji so sodelovali ter uspo-
sobljenost, odzivnost in med-
sebojno koordinacijo preverili 
in izpopolnjevali gasilci prosto-
voljnih gasilskih društev v okvi-
ru Gasilske zveze Sevnica (PGD 
Studenec, PGD Sevnica, PGD 
Boštanj, PGD Primož, PGD Blan-
ca, PGD Loka, PGD Poklek, PGD 
Trnovec in PGD Tržišče), nujne 
medicinske pomoči Zdravstve-
nega doma Sevnica, Poklicne ga-
silske enote Krško z gasilsko avto 
lestvijo in Policijske postaje Sev-
nica, sodeloval pa je tudi bre žiški 
center za obveščanje Uprave Re-

publike Slovenije za zaščito in re-
ševanje.

Temeljni cilj vaje je bil preiz-
kus zelo zahtevne kombinaci-
je reševanja in gašenja požara 
v objektu, ki zaradi narave na-
membnosti in načina pozida-
ve zahteva še posebej visoko 
stopnjo usklajenosti in koordi-
nacijo dela vseh služb, pa četu-
di je verjetnost nastanka poža-
ra v tovrstnem objektu po oceni 
ogroženosti majhna. Cilj je bil 
predvsem preveriti ustreznost 
zagotovitve normalnih dosto-
pov do kraja dogodka, transpor-
ta poškodovanih in oskrbovan-
cev ter dovoznih in dostopnih 
poti za gašenje požara.

»DELUJMO PREVENTIVNO« 
TUDI DOMA
Tudi sicer je preventivno delo-
vanje vsakodnevna dolžnost in 
dobra praksa vsakega posame-
znika. Pri tem je velikega pome-
na vidik osveščanja in obvešča-

nja o potencialnih nevarnostih, 
v primeru letošnjega meseca po-
žarne varnosti tudi o problema-
tiki ogljikovega monoksida. To je 
plin brez barve, vonja in okusa, 
kar pomeni, da ga je povsem ne-
mogoče zaznati. Ni nujno, da je 
prisoten skupaj z dimom, ki ga 
lahko zaznamo. Je gorljiv in lju-
dem zelo nevaren. Hitro se veže 
na hemoglobin in izpodriva ki-
sik, kar ima za posledico, da naše 
telo in možgani kisika ne dobiva-
jo v zadostnih količinah oziroma 
se dotok kisika povsem ustavi. 

Znaki zastrupitve se kažejo kot 
glavobol, slabost, bruhanje, 
hitro bitje srca, omotica, utru-
jenost, zmedenost, dezorieti-
ranost, motnja vida. Nastaja 
povsod tam, kjer gori, največ-
ja koncentracija pa nastaja pri 
tlenju, ko primanjkuje kisika za 
gorenje. Nastaja tudi pri gnitju 
oziroma pri razkroju organskih 
snovi in razpadanju lesnih pele-
tov, zaradi česar so v Sloveniji žal 

že bile tudi smrtne žrtve.

KAKO ZASTRUPITEV 
PREPREČITI?
Kot svetuje Gasilska zveza Sev-
nica, z rednim čiščenjem peči, 
dimnikov in zračnikov, z rednim 
zračenjem prostorov, v zaprtih 
prostorih ne smemo uporablja-
ti motorjev z notranjim izgore-
vanjem, med njimi agregatov ali 
motornih žag, pa tudi z namesti-
tvijo javljalnikov CO. S 1. januar-
jem 2017 bo potrebno obvezno 
vgraditi javljalnike v bivalne pro-
store, v katerih so vgrajene ku-
rilne naprave, ki so odvisne od 
zraka v prostoru. Vgradnja jav-
ljalnikov ni obvezna, kadar so v 
prostoru naprave, ki niso odvi-
sne od zraka v prostoru in pros-
tor ni namenjen bivanju. Name-
stitev javljalnikov je enostavna 
in ni draga, rešila pa bo marsi-
katero življenje, so še zapisa-
li predstavniki sevniške gasilske 
zveze.
 Foto: Melanija Mlakar

Praznik Krajevne skupnosti Krmelj
Krajevna skupnost Krmelj je skupaj z Osnovno šolo Krmelj minu-
li petek v tamkajšnji kulturni dvorani pripravila osrednjo prosla-
vo ob prazniku krajevne skupnosti s kulturnim programom in po-
delitvijo priznanj. 

Letošnja prejemnika priznanja za prizadevno delo in dosežke na po-
dročju gospodarstva in družbene dejavnosti v krajevni skupnosti sta 
Ciril Krištof za prizadevno delo in vseživljenjsko prostovoljno anga-
žiranost ter ob letošnji deseti obletnici delovanja domača glasbena 
skupina Liquf. Priznanja sta izročila in navzoče nagovorila predse-
dnica sveta Krajevne skupnosti Krmelj Slavica Mirt in župan obči-
ne Sevnica Srečko Ocvirk. Proslavo so vsebinsko in kulturno obli-
kovali učenci Osnovne šole Krmelj ter tri domače glasbene skupine 
– ženska pevska skupina Lokvanj, moška vokalna skupina Lira in le-
tošnji prejemniki krajevnega priznanja, glasbena skupina Liquf. Pro-
gram je povezovala Renata Mlinarič.

Navzoči so si po prireditvi lahko v prostorih kulturnega doma ogle-
dali razstavo 12. likovne kolonije Krmelj 2016, ki je potekala v juniju. 
Razstavljena likovna dela 23 avtorjev so nastajala pod mentorstvom 
Antona Zgonca, fotografije štirih fotografov pod mentorstvom Ne-
venke Flajs, mentorica Nada Vodišek pa je usmerjala likovno ustvar-
janje šestih učencev Osnovne šole Krmelj. Razstava je ob predhodni 
najavi na ogled še do 6. novembra.  Foto: Občina Sevnica

Podelitev priznanja glasbeni skupini Liquf … 

… in Cirilu Krištofu 

Letošnjo prireditev s podelit-
vijo regijskih priznanj v okviru 
projekta Moja dežela, lepa in 
gostoljubna je letos gostila Tu-
ristična zveze občine Sevnica. 

Priznanja za prva mesta na re-
gijskem ocenjevanju so preje-
li: Senovo v kategoriji manjših 
mest, Brežice v kategoriji sre-
dnjih mest in Škovec v krajev-
ni skupnosti Tržišče v katego-
riji izletniških krajev. Potek in 
način ocenjevanja je predsta-
vil predsednik regijske komisije 
Jože Lovenjak, navzoče sta poz-
dravila tudi župan občine Sevni-
ca Srečko Ocvirk in predsednica 
Turistične zveze občine Sevnica 
Annemarie Culetto. Ob tej pri-

Turistična regijska priznanja podelili v Sevnici

ložnosti je bil prikazan kratek 
film o Sevnici, kulturno pa je do-
godek obogatila Glasbena šola 

Sevnica. Turistična zveza obči-
ne Sevnica se zahvaljuje vsem 
sodelujočim ter institucijam in 

prostovoljcem, ki vsakodnevno 
skrbijo za prijetno in urejeno ži-
vljenjsko okolje.

 Foto: Rok Petančič, 
 KŠTM Sevnica

Nastop učenk Glasbene šole Sevnica Sare Praznik, Simone Golob 
in Petre Stopar iz razreda Martine Prevejšek ob spremljavi Zora-
na Koširja

Predsednik regijske komisije 
Jože Lovenjak izroča priznanje 
Barbari Gačnik s Škovca, naj-
lepšega posavskega izletniške-
ga kraja. 

101 leto Franca Sigmunda in 95 let Marije Šantej

101. rojstni dan je praznoval 
Franc Sigmund.

Praznovanje 95. rojstnega dne 
Marije Šantej

www.obcina-sevnica.si
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

ZORRO (16345-B) 
je odrasel samec večje rasti, 
elegantne črne barve z daljšo 
dlako. Je prijazen in tudi močan 
kuža. Išče psom prijazen dom, 
kjer bo lahko veliko aktiven. 

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

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

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.

BREŽICE – V prazničnem mesecu oktobru se je poleg številnih do-
godkov odvijal tudi 4. Mednarodni otroški folklorni festival v Breži-
cah in Artičah. Ob tej priložnosti je podžupanja občine Brežice Katja 
Čanžar v brežiškem gradu sprejela predstavnike sodelujočih folklor-
nih skupin. Podžupanja je predstavnikom udeležencev folklornega 
festivala zaželela dobrodošlico v občini Brežice in jih povabila, da se 
vrnejo v brežiško občino. V nadaljevanju sprejema so si mladi folklo-
risti skupaj z mentorji ogledali Viteško dvorano in prisluhnili zgod-
bam, ki so upodobljene na zidovih ene od najlepših in največjih dvo-
ran s freskami v tem delu Evrope.  

Slovenijo in Občino Brežice so na festivalu zastopale otroške folklor-
ne skupine: KUD Oton Župančič Artiče, OŠ Artiče in Kresnice OŠ 
Brežice, Srbijo otroška folklorna skupina KUD Sloboda Rumenka in 
Madžarsko otroška folklorna 
skupina Pannonia.

V sklopu folklornega festiva-
la so otroške skupine izvedle 
nastope za učence obeh slo-
venskih sodelujočih šol in se 
predstavile širši javnosti na gala 
koncertu v Prosvetnem domu 
Artiče.

Podžupanja sprejela predstavnike 4. 
mednarodnega otroškega folklornega festivala

Vabilo zainteresirani javnosti na predstavitev 
KONČNEGA PREDLOGA SPLOŠNEGA OBČINSKEGA 

NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NARAVNIH 
IN DRUGIH NESREČAH TER DOGODKIH V OBČINI 

BREŽICE IN DRUGJE – verzija 1.0

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite 
in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) Občina Brežice z namenom 
sodelovanja zainteresirane javnosti pri izdelavi Splošnega 
občinskega načrta zaščite in reševanja ob naravnih in drugih 
nesrečah ter dogodkih v občini Brežice in drugje – verzija 1.0, 
po uskladitvi predloga splošnega občinskega načrta zaščite in 
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter dogodkih v občini 
Brežice in drugje – verzija 1.0 z županom, nosilci načrtovanja 
ter drugimi izvajalci, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite 
in reševanja, na spletu Občinske uprave Občine Brežice pod 
rubriko »občinska uprava« ter »zaščita in reševanje« javno 
predstavlja končni predlog splošnega občinskega načrta zaščite 
in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter dogodkih v 
občini Brežice in drugje – verzija 1.0, ki traja najmanj 30 dni.

Odgovorna oseba za izdelavo Splošnega občinskega načrta 
zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter dogodkih 
v občini Brežice in drugje – verzija 1.0 je višji svetovalec za 
področje zaščite in reševanja Roman Zakšek.

Predstavitev KONČNEGA PREDLOGA SPLOŠNEGA 
OBČINSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NARAVNIH 
IN DRUGIH NESREČAH TER DOGODKIH V OBČINI BREŽICE IN 
DRUGJE – verzija 1.0 bo za zainteresirano javnost potekala 

v ponedeljek, 28. 11. 2016, ob 8. uri v sejni sobi (pritličje) 
Občine Brežice na naslovu Cesta prvih borcev 18, Brežice.

Omenjeni končni predlog načrta bo predstavil višji svetovalec 
za področje zaščite in reševanja Roman Zakšek.

Vljudno vabljeni!

V soboto, 15. oktobra 2016, je 
v Brežicah potekala prireditev 
v sklopu izdelave Celostne pro-
metne strategije Občine Breži-
ce, na kateri so bile podeljene 
nagrade izžrebancem, ki so so-
delovali pri izpolnjevanju anket 
o potovalnih navadah občanov. 
Glavno nagrado, kolo, je prejel 
in odpeljal Brežičan Gvido Pav-
lovič. Poleg podelitve nagrad je 
prireditev popestrila predstavi-
tev električnih koles, prevoznih 
sredstev prihodnosti, ki poo-
sebljajo trajnostno mobilnost. 
Z glasbo sta dogodek obogati-
la mlada harmonikaša Marko 
Vogrin in Matej Franko, učenca 
Glasbene šole Brežice.

Izdelava Celostne prometne 
strategije (CPS) se je v občini 
Brežice začela junija 2016, ko 
je Občina Brežice podpisala po-
godbo z izvajalcem - podjetjem 
Savaprojekt d.d. Del sredstev 
za izdelavo strategije zagotavlja 
Občina Brežice, večji del projek-
ta pa sofinancirata Evropska uni-
ja iz Kohezijskega sklada in Re-
publika Slovenija. Trenutno se 
zaključuje faza analize stanja 
prometa in oblikovanje scenari-
jev razvoja prometa v občini. Šir-
ša delovna skupina (15 članov), 
ki zajema predstavnike posame-
znih področij (šolstva, prometa, 
gospodarstva, rekreacije, gibal-
no oviranih ipd.) spremlja pro-
jekt in soustvarja vizijo, določa 

prioritete ter usklajuje ukrepe. 
Enake naloge ima tudi širša za-
interesirana javnost, ki je v pro-
jekt vključena preko javnih raz-
prav, delavnic, intervjujev, anket 
ter podajanja pisnih pripomb in 
predlogov. V fazi analize stanja 
je bil opravljen podroben te-
renski ogled celotne občine, iz-
delana je bila ocena stanja pro-
metne infrastrukture (pločnikov, 
kolesarskih poti, signalizacije, 
prehodov za pešce), pregleda-
na je bila tudi obstoječa doku-
mentacija načrtovanih kolesar-
skih poti in pešpoti. V razpravo o 
potovalnih navadah so se vklju-
čile vse osnovne šole v občini 
preko delavnic z učenci 7., 8. in 
9. razredov. Faza bo zaključena v 

začetku novembra 2016.

V nadaljnjih fazah se bo obli-
kovala vizija razvoja prometa, 
opredelile prioritete in izbira-
li ukrepi. Občina Brežice z izde-
lovalcem celostnih prometnih 
strategij, podjetjem Savapro-
jekt d.d., poziva vse občanke in 
občane k aktivnemu sodelova-
nju in soustvarjanju. V prihodnje 
bomo organizirali javne razpra-
ve, na katerih bo predstavljeno 
delo posamezne faze in bo po-
tekala razprava na obravnava-
no temo.

Več o projektu si lahko prebere-
te na www.brezice.si/cps/. 

Celostna prometna strategija občine Brežice

BREŽICE – V sklopu programa 
Podjetniško-obrtnega in kme-
tijskega (POK) sejma tradicio-
nalno poteka tudi tekmovanje 
v kuhanju najboljšega župano-
vega golaža. Letos so za naziv 
najboljšega županovega golaža 
tekmovala turistična društva iz 
krajev brežiške občine. Pri ku-
hanju golaža je sodelovalo de-
set ekip – Brodarsko turistično 

Najboljši županov golaž so skuhali člani 
Turističnega društva Kapele 

društvo, TD Artiče, TD Čatež ob 
Savi, TŠKD Črešnjice, TD Dobo-
va, TD Kapele, TD Krška vas, TD 
Pišece, TD Velike Malence in TD 
Zakot-Bukošek-Trnje. Turistič-
na društva so poskrbela tudi za 
predstavitev in degustacijo do-
mačih dobrot. Ekipa študentov 
brežiške Fakultete za turizem 
Univerze v Mariboru pa je pos-
krbela za popestritev jedilnika s 

peko palačink, ki so se jih še po-
sebej razveselili najmlajši. 

Komisija za ocenjevanje golaža 
je imela letos izjemno težko na-
logo, so bili soglasni njeni čla-
ni – župan občine Brežice Ivan 
Molan, znan brežiški mesar Mi-
loš Krošelj in direktorica Zavo-
da za šport Brežice mag. Simo-
na Zupančič. Vsi vzorci golažev 

so bili dobri, zato je bilo toliko 
teže izbrati najboljšega. Po zah-
tevnem ocenjevanju okusa, bar-
ve, vonja in strukture golaža ter 
točkah, ki so jih društva preje-
la kot oceno za urejenost ekipe 
in kuhalnega prostora, je sešte-
vek točk določil zmagovalca žu-
panovega golaža 2016 – ekipo 
TD Kapele. 
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Tu 
smo za 

vas in 
zaradi 

vas
Občinska uprava je tista, ki po 

navodilu župana uresničuje 
programe in sprejete sklepe 

ter odloke, ki urejajo življenje 
v občini. V občinski upravi 

so vodje oddelkov tisti, ki so 
v stalnem stiku s potrebami 

občanov. In za katere dosežke 
Občine Brežice menijo, da so 

bili najpomembnejši v času od 
preteklega oktobra do danes?

»Osnovna naloga našega oddelka je zago-
tavljanje sleherni občanki in občanu čim 
višje kvalitete bivanja v vseh obdobjih, pri 
izvajanju te naloge nam pomaga široka 
mreža javnih zavodov. Zadovoljni smo, da 
lahko skozi podporo dela društev na po-
dročju športa, kulture, turizma, zdravstva 
in socialnega varstva, mladine, kmetijstva, 
ipd. soustvarjamo bogato ponudbo pestrih 
programov in projektov. S ponosom stojimo 
ob strani številnim investicijam na področju 
kmetijstva in podjetništva ter spodbujamo 
nastanek novih in ohranjanje obstoječih de-
lovnim mest v občini. Poleg vsega pa verja-
memo, da se od ostalih okolij razlikujemo 
v tem, da znamo prisluhniti in poiskati 
rešitev za manjšino, zato smo ponosni 
na projekte, kot so Mirno morje za otro-
ke prilagojenega programa OŠ Brežice in 
Občuti svobodo vode za invalide.«

Patricia Čular
vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

»Ponosni smo na pravno formalne ure-
ditve izvajanja gospodarskih javnih služb 
preko javnega podjetja Komunala Brežice 
do različnih investicij v javno infrastruk-
turo po občini. Osebno menim, da je naj-
bolj pomembno vlaganje v vodovodno 
omrežje, ki uvršča med najpomembnej-
še projekte ravno Hidravlične izboljša-
ve, s katerimi smo izboljšali vodovodno 
omrežje, ter izvedbo vrtine Glogov Brod. 
Ko bo končano še črpališče, bo naše vodo-
vodno omrežje posodobljeno in z vidika 
vodooskrbe bistveno bolj zanesljivo v po-
sebnih okoliščinah. Voda je kot osnovna 
dobrina danes tako samoumevna, da bi 
izpad dobave ob nepredvidenem dogod-
ku zelo hitro ohromil naše bivanje. Prav je, 
da poudarimo pomembnost in stabilnost 
omrežja za zagotavljanje tekočine, brez 
katere ni življenja.«

Alenka Laznik
vodja Oddelka za komunalno 
infrastrukturo in gospodarske 
javne službe

»Na našem področju dela izpostavljam 
pričetek gradnje in rekonstrukcije nove 
stavbe OŠ Cerklje ob Krki in pa uskladi-
tev načina izvedbe vtočnega in iztočnega 
objekta v sklopu gradnje HE Brežice za 
bodoči Vodni center Brežice, pa tudi vpe-
ljavo novega modela dela z najemniki sta-

»Eden največjih dosežkov za našo občino 
na področju urejanja prostora v zadnjih 
letih je z veljavno zakonodajo usklajen 
temeljni prostorski akt, Občinski prostor-
ski načrt. Z njim smo dobili posodobljena 
merila za gradnjo ter zagotovili veliko no-
vih zemljišč za razvoj dejavnosti v prosto-
ru. Mnogim prebivalcem smo zagotovili 
nova zemljišča za gradnjo objektov ter 
omogočili razvoj na širokem območju 
razpršene poselitve. Z novimi zazidljivi-
mi območji, opredeljenimi cilji in izhodišči 
prostorskega razvoja občine ter opredelje-
nimi pogoji za gradnjo so postavljene nove 
osnove za urejenost v prostoru naše občine.

mag. Urška Klenovšek
vodja Oddelka za prostor

Spoštovane občanke, cenjeni občani,
letos mineva 25 let prazničnega Brežiške-
ga oktobra v samostojni Sloveniji. V tem 
času se običajno ozremo na prehojeno pot 
in opravljeno delo, ob tem pa že gledamo 
v prihodnost in načrtujemo. Kaj se je spre-
menilo v primerjavi z lanskim letom?
Še vedno živimo v občini z dobro ureje-
no infrastrukturo, kjer imamo učinkovi-
te javne zavode in veliko dobrih ljudi, ki 

prostovoljno pomagajo, kjer potrebujejo 
pomoč. Letošnji oktobrski nagrajenki pri-
hajata iz vrst humanitarnih delavcev, ki 
so svojo običajno pomoč občanom v lan-
skem letu razširili na pomoč deset tisočim 
migrantov. Tudi gasilci so tisti, ki pogosto 
prvi odgovorijo na klic na pomoč, tri ga-
silska društva so letos dobitniki priznanj 
za predano delo pri zagotavljanju požarne 
varnosti in reševanja ter nudenju pomoči, 
kadar je to potrebno.
Podjetništvo, kmetijstvo in turizem se 
razvijajo tudi s pomočjo ukrepov obči-
ne. Da je občina na dobri poti, potrjuje 
zunanja analiza Informacijskega sistema 
slovenskih občin, kjer smo uvrščeni med 
občine z največjo podjetniško dinamiko, 
vsi gospodarski kazalniki pa so pozitivni. 
Poleg javnega razpisa za spodbude pod-
jetništvu in kmetijstvu je Občinski svet 
Občine Brežice sprejel dodatne spodbude 
za investicije s subvencioniranjem nakupa 
zemljišč v obrtnih in industrijskih conah. 

Ta ukrep je že obrodil sadove, saj je občina 
investitorjem letos prodala dve zemljišči 
za gradnjo proizvodnih obratov.
Prejeli smo priznanje za urejenost mesta, 
kar me izredno veseli, saj bi na podlagi 
kupov smeti v času migrantske krize to 
težko pričakovali. Strpnost, preudarnost 
in medsebojno zaupanje so recept za re-
ševanje še tako zapletenih razmer in od-
nosov. S številnimi investicijami po vseh 
krajih občine se trudimo za enakomeren 
razvoj, pri čemer se obnašamo kot dober 
gospodar, zato gradimo infrastrukturo 
tam, kjer je to potrebno in upravičeno. 
Ponosni smo na vse občanke in občane, 
ki s svojim delom, prostovoljstvom in 
predlogi ustvarjajo življenje v naši občini. 
In želje občini ob prazniku? Da prične dr-
žava spoštovati zakone in omogoči ure-
ditev protipoplavne zaščite za prebivalce 
ob reki Krki in Savi ter vse infrastrukturne 
ureditve ob hidroelektrarnah, ki so del 
Uredb o državnem prostorskem načrtu za 

»Za Občino Brežice je pomembno, da sta 
sprejeta proračuna za dve leti za prora-
čunski obdobji 2016/17, ker s tem odpade 
začasno financiranje proračunskih potreb 
v prvih mesecih, ko proračun še ni spre-
jet, kar omogoča dolgoročnejše planira-
nje proračunskih prejemkov in izdatkov 
in večletnih razvojnih programov. Kljub 
temu, da so se prihodki občinam zmanj-
ševali, je Občina Brežice uspela ohraniti 
nizko stopnjo zadolženosti in zagotavlja-
la zelo dobro likvidnost, ki omogoča te-
koče plačevanje vseh obveznosti in s tem 
izvajanje načrtovanih nalog.«

Aleksander Denžič
vodja Oddelka za finance in računovodstvo

Občina Brežice preko javnih 
razpisov letno nameni milijon 

evrov za delo nevladnih organizacij 
(programi, projekti, delovanje). 

Povprečna poraba vode na člana 
gospodinjstva v Sloveniji znaša cca 

120 l vode na dan.

V občini Brežice je 109 naselij. Od 
l. 1996 do 2016 se je število hišnih 
številk povečalo z 8.294 na 9.403 

hišne številke. 

območje hidroelektrarne Brežice oz. Mo-
krice. Da bo občina končno postala lastni-
ca stavbe nekdanjega doma upokojencev, 
ki je bil zgrajen s samoprispevkom obča-
nov, sedaj pa zapuščen propada, ker na 
ministrstvu ni volje za rešitev zadeve. Po 
sanaciji stavbe želimo v njej urediti pro-
store za društva, bivalne enote za občane 
v stiski. Naj nas v prihodnje vodi želja, da 
bi znali in zmogli najti kompromise med 
potrebami, željami in danimi možnostmi. 
Verjamem, da bomo z združenimi močmi 
še naprej uspešno soustvarjali življenje v 
naši občini, občini Brežice.
Vsem občankam in občanom želim vse 
dobro ob prazniku občine Brežice, nagra-
jenkama in prejemnikom priznanj pa 
iskreno čestitam!

Ivan Molan, župan

»Zagotovo je eden naših 
največjih dosežkov to, 

da zmoremo zagotavljati 
stabilno in spodbudno 

okolje, kjer se lahko razvijajo 
posamezniki in organizacije.« 

novanj, ki ne plačujejo redno obveznosti iz 
naslova sklenjenih najemnih pogodb.«

Anica Hribar
vodja Oddelka za investicije, 
občinsko premoženje 
in javna naročila

Ob prazniku 
občine Brežice

Brežiški 
oktober

‘16
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Na podlagi Statuta Občine Brežice in Odloka o priznanjih Občine 
Brežice ter Sklepa Občinskega sveta Občine Brežice z dne 10. 10. 
2016 prejmejo PRIZNANJE OBČINE BREŽICE ZA LETO 2016: 

Prostovoljno gasilsko 
društvo Bukošek
ob 90-letnici neprekinjenega in predanega 
zagotavljanja varnosti pred požari ter 
povezovanja krajanov v občini Brežice.

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Bukošek vse od usta-
novitve l. 1926 neprekinjeno opravlja svoje humanitarno 
poslanstvo na področju gasilstva in varstva pred naravnimi 
nesrečami ter je gibalo razvoja celotne vasi. Društvo preda-
no skrbi za sodobno opremo tudi s pomočjo številnih pro-
stovoljnih prispevkov krajanov, ki so v današnjem času še 
vedno pomemben vir za delovanje društva. Člani društva se 
redno izobražujejo in usposabljajo za protipožarno varstvo in 
zaščito, kar se odraža v učinkovitosti gašenja na požariščih. 
Društvo ima odlično usposobljeno mlado operativno enoto 
za najtežja posredovanja v primeru požarov in drugih narav-
nih nesrečah. V PGD Bukošek so aktivne številne desetine, ki 
se redno uvrščajo na občinska, regijska in državna tekmova-
nja ter pri tem uspešno zastopajo Bukošek in občino Brežice. 
Društvo neguje številne prijateljske vezi tako z gasilskimi 
društvi iz občine Brežice kot tudi s številnimi društvi iz Slo-
venije in sosednje Hrvaške. PGD Bukošek že od ustanovitve 
ohranja tradicijo organiziranja odmevnih gasilskih veselic in 
številnih tekmovanj. Delovanje društva je tesno povezano z 
vsemi generacijami krajanov, ki so bili ob praznovanju 90. 
obletnice društva ponosni na skupno prehojeno pot in danes 
s pričakovanji zrejo v dokončanje prenove gasilskega doma, 
ki je bil delno obnovljen v letu 2015. Številni mladi člani 
društva so garancija, da bo PGD Bukošek tudi v prihodnje 
uspešno delovalo in s svojo dejavnostjo povezovalo krajane.

Prostovoljno gasilsko 
društvo Obrežje 
ob 90-letnici neprekinjenega in predanega 
zagotavljanja varnosti pred požari ter 
povezovanja krajanov v občini Brežice.

Takoj ob ustanovitvi Prostovoljnega gasilskega društva 
(PGD) Obrežje so ustanovni člani pričeli zbirati sredstva 
za nakup opreme in s tem namenom že l. 1926 organizirali 
prvo vrtno gasilsko veselico. Le dve leti po ustanovitvi je 
imelo PGD Obrežje prvo motorno brizgalno in orodjarno. 
Po nakupu opreme so se člani društva začeli usposabljati 
in sodelovati na tekmovanjih. Društvo je uspelo nepreki-
njeno delovati tudi med drugo svetovno vojno in izpol-
njevati svoje poslanstvo, o čemer pričajo zapisi društva. 
V l. 1949 je bil zgrajen prvi zidani gasilski dom, ki so ga 
morali pozneje zaradi gradnje avtoceste porušiti. Gasil-
cem je uspelo že v l. 1958 postaviti nov gasilski dom, z 
novimi prostori se je povečalo tudi število članov v dru-
štvu. L. 1966 je društvo razvilo prvi društveni prapor, ob 
70-letnici delovanja pa so razvili novega. Z ustanovitvijo 
Občinske gasilske zveze Brežice je PGD Obrežje postalo 
centralna enota gasilskega sektorja Obrežje. PGD Obrežje 
si vse od ustanovitve prizadeva za sodobno opremljena 
gasilska vozila, člani društva tudi vzorno skrbijo za ure-
jenost gasilskega doma in njegove okolice. Ponosni so na 
gasilsko opremo in vozila, ki jim omogočajo uspešne in-
tervencije. Društvo že vseh 90 let goji spoštljiv odnos do 
okolja in skrbi tudi za dobre odnose s pobratenimi društvi 
na drugi strani meje.

Prostovoljno gasilsko 
društvo Sromlje 
ob 40-letnici neprekinjenega in predanega 
zagotavljanja varnosti pred požari ter 
povezovanja krajanov v občini Brežice.

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Sromlje je bilo usta-
novljeno l. 1976 in si je v skoraj pol stoletja delovanja ure-
dilo lastništvo zemljišča, primerne prostore za delovanje 
društva ter nakupilo opremo za reševanje in posredovanje 
pri požarih. PGD Sromlje sodi med mlajša gasilska društva 
v občini Brežice, člani društva pa se pridno izobražujejo 
in usposabljajo. Zaradi hribovitega področja Sromelj sta 
ustrezno znanje in oprema za varno in hitro posredova-
nje v primeru požarov ali drugih naravnih nesreč še toliko 
bolj pomembna. Člani PGD Sromlje so ponosni na številne 
dosežke na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih, 
ki se jih radi udeležujejo ter v priprave na tekmovanja 
požrtvovalno vlagajo svoje znanje, čas in trud. Sodelujejo 
tudi na tekmovanjih na Hrvaškem, kjer ponosno in uspeš-
no zastopajo barve Slovenije in občine Brežice. Številna 
priznanja, nagrade in pokali krasijo prostore njihove ga-
silskega doma, za katerega vzorno skrbijo, kot tudi za vsa 
gasilska vozila, opremo in urejenost okolice doma. PGD 
Sromlje uspešno sodeluje z društvi znotraj občine Brežice 
in se tudi povezuje z društvi izven občinskih meja ter tako 
bogati znanje in izkušnje svojih članov. PGD Sromlje je 
zelo aktivno v svojem kraju, povezuje se z ostalimi društvi 
v Krajevni skupnosti Sromlje in sodeluje pri prireditvah, ki 
bogatijo družabno in kulturno življenje krajanov.

Osnovni namen občine je, da z izvajanjem nalog in investicij ustvarja pogoje za kakovostno življenje 
za vse občanke in občane. Za skoraj 24.500 prebivalcev, 20 krajevnih skupnosti in 17 javnih zavodov 
skrbi občinska uprava pod vodstvom župana. 30 svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Brežice 
na rednih in izrednih sejah obravnava in sprejema različne akte, ki vplivajo na življenje v občini, 
5-članski nadzorni odbor pa nadzira poslovanje občine, krajevnih skupnosti in javnih zavodov.

Za razvoj turizma in naravi prijaznejšega prometa
Strategija razvoja turizma v občini za ob-
dobje 2017–2021 bo nadgradnja doseda-
njega razvoja turizma in bo narejena na 
podlagi analize, kakšno je dejansko stanje 
turizma, katere so pomanjkljivosti in ka-
tere močne točke brežiškega turizma. Te-
meljni načrt nadaljnjega razvoja turizma 
nastaja v sodelovanju med turističnimi 
ponudniki in organizacijami, zaposlenimi 
v turizmu, ter zainteresirano javnostjo.

Občina Brežice je v letu 2016 
pričela pripravljati dve strategiji 
(strateška dokumenta s 
konkretnimi usmeritvami in 
rešitvami) za področje trajnostnih 
prometnih ureditev in razvoj 
turizma v naslednjih petih letih. 
K oblikovanju dokumenta ste 
bili s svojimi predlogi povabljeni 
tudi zainteresirani občani. 

Celostna prometna strategija na prvo 
mesto v prometu postavlja pešce, kole-
sarje in javne prevoze. Strategija bo opre-
delila ključne ukrepe na področju prome-
ta za namen vzpostavitve trajnostnega 
prometnega sistema, ki bo zagotavljal 
kakovostno dostopnost do bivališč, de-
lovnih mest in storitev za vse, izboljšal 
prometno varnost, zmanjšal onesnaževa-
nje in porabo energije, povečal učinkovi-
tost potniškega prometa. 

Priznanja 
Občine Brežice 

za leto 2016

Skupaj ustvarjamo 
življenje v naši občini
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Na podlagi Statuta Občine Brežice in Odloka o priznanjih Občine 
Brežice ter Sklepa Občinskega sveta Občine Brežice z dne 10. 10. 2016 
prejmeta OKTOBRSKO NAGRADO OBČINE BREŽICE ZA LETO 2016:

Antonija Zaniuk, po poklicu diplomirana 
predmetna učiteljica slovenskega jezi-
ka s književnostjo in angleškega jezika s 
književnostjo, je svoje znanje prenašala 
na številne generacije otrok v osnovnih 
šolah Pišece, Globoko, Dobova in Breži-
ce. V času službovanja se je zavzemala za 
pravice zaposlenih sodelavcev kot članica 
glavnega odbora Sindikata vzgoje, izo-
braževanja, znanosti in kulture Slovenije 
(SVIZ). 

S svojim pristopom in zagnanostjo je An-
tonija Zaniuk vedno prispevala svoj delež 
na različnih ravneh družbenega delova-
nja. Uspešno je opravljala naloge tajnice 
Krajevne skupnosti Čatež ob Savi ter bila 
dolgoletna blagajničarka Posavskega in 
obsoteljskega društva za boj proti raku. 
Aktivna je tudi na področju kulture - v želji 
po ohranjanju slovenske kulturne dedišči-
ne in skrbi za domačo ljudsko pesem us-
pešno vodi skupino Ljudske pevke Žejno, 
ki predstavljajo svoj kraj in občino po šte-
vilnih krajih v Sloveniji in v tujini, s svojimi 
nastopi razveselijo tudi stanovalce Doma 
upokojencev Brežice. 

Terezija Marija oz. Zinka Žnideršič, kot jo 
pozna večina Brežičanov, je ustanovitelji-
ca Karitas Brežice, njena vodja in tajnica 
že vse od leta 1991. Po rojstvu tretjega 
sina se je posvetila družini in kljub skrbi 
za družino našla čas za prostovoljno delo. 
Dobrodelnost ji je bila položena že v zibel-
ko, saj je njena življenjska pot zaznamova-
na s številnimi zgodbami iz izseljeništva, 
ki so pri njej pustile močan pečat in čut 
za sočloveka v stiski, zato je bil njen odziv 
ob prihodu prvih beguncev v Slovenijo v 
času vojne v državah nekdanje Jugoslavi-
je takojšen. V čas vojn na Balkanu segajo 
tudi začetki dobrodelne ustanove Karitas 
Brežice, katere prvi prostori so bili kar v 
družinski hiši Zinke Žnideršič. Čez čas je 
Karitas Brežice uspelo pridobiti prostore 
v stavbi brežiškega župnišča, danes pa 
delujejo v prostorih Slomškovega doma, 
kjer so na voljo ljudem v stiski dvakrat na 
teden, v nujnih primerih pa lahko ti pokli-
čejo gospo Zinko.

S svojim zgledom, predanostjo in 
požrtvovalnim delom je Zinka Žnideršič 
uspela k sodelovanju pridobiti številne 

sodelavke, s katerimi je zgradila uspeš-
no mrežo prostovoljk in prostovoljcev, ki 
pomagajo, svetujejo in zbirajo sredstva 
za nujno pomoč socialno ogroženim dru-
žinam. V okviru Karitas tradicionalno 
zbirajo šolske potrebščine in organizirajo 
dobrodelni koncert »Klic dobrote«. Pro-
stovoljno delo, ki ga iz dneva v dan opra-
vlja že polnih 25 let, je bilo močno vidno 
tudi v preteklem letu ob migrantski krizi, 
ko so prostovoljci s hrano in najnujnejšimi 
potrebščinami oskrbovali na tisoče mi-
grantov.

Zinka Žnideršič pri svojem delu dnevno 
srečuje ljudi v stiski, ki pogosto potrebu-
jejo materialno pomoč, včasih pa le toplo 
besedo, razumevanje, objem in prijazen 
pogled. Želja, ki jo spremlja na njeni poti, 
je, da bi se Karitas Brežice pri delu prid-
ružilo še več prostovoljcev, s katerimi želi 
ustvarjati boljši svet, tudi za svoje vnuke, 
ki ji ob njenih številnih hobijih prinašajo 
veselje.

Antonija Zaniuk od l. 1998 vodi Območno 
združenje Rdečega križa Brežice, katerega 
poslanstvo je pomoč starejšim krajanom, 
socialno ogroženim skupinam in vsem 
pomoči potrebnim. Ko je jeseni 2015 ob-
čino Brežice zaznamovala migrantska kri-
za, je Antonija Zaniuk s svojimi sodelavci - 
prostovoljci in prostovoljkami - ogromno 
prostovoljnih ur namenila oskrbi migran-
tov, nabavi nujnih potrebščin in prehrane 
ter zahtevnemu usklajevanju in koordi-
naciji prostovoljcev. Uspešno je sodelo-
vala s civilno zaščito, policijo in ostalimi 
humanitarnimi organizacijami. Predano 
delo Antonije Zaniuk je prepoznal tudi po-
veljnik Civilne zaščite Republike Slovenije 
in ji podelil bronasti znak civilne zaščite 
za požrtvovalno in uspešno delo pri pos-
tavljanju začasnih nastanitvenih centrov 
in oskrbi migrantov. Oseben, topel in 
spoštljiv odnos do soljudi, ki potrebujejo 
pomoč, je posebna odlika Antonije Za-
niuk, za katero ni ovir, kadar je potrebno 
poiskati rešitev za ljudi v stiski.

Turizem se krepi
Kljub lanskoletni migrantski krizi, ki je 
Občino Brežice umestila na zemljevid 
sveta, je bila turistična sezona uspešna. 
Občina Brežice se po številu nočitev turi-
stov uvršča na 4. mestu v Sloveniji (pred 
njo so Piran, Ljubljana in Bled), število 
obiskovalcev pa narašča.

Po statističnih podatkih znaša delež no-
čitev turistov, ki so jih ustvarile Terme 
Čatež, največji turistični ponudnik v regi-
ji, 95 %, ostale nočitve so ustvarili ostali 
turistični ponudniki v občini. L. 1991 so 
zasebni ponudniki ustvarili 1 % nočitev, 
danes pa znaša ta delež 5 % in raste. 

Na Fakulteti za turizem v novem študij-
skem letu za dobrih 10 % več študentov

Prvi rezultati 
podjetniških spodbud
Občina skrbi za stabilno okolje in osnovne 
pogoje za razvoj gospodarstva. Razvoj-
ne pobude omogoča s spremembami in 
dopolnitvami temeljnega dokumenta 
za urejanje okolja v občini – Občinskega 
prostorskega načrta. Komunalno opre-
mljena zemljišča v Industrijsko-poslovni 
coni in Obrtni coni Dobova ter Javni razpis 
za subvencioniranje nakupa stavbnih ze-
mljišč v industrijskih in obrtnih conah (ki 
so v lasti občine) sta prispevala k temu, 
da je občina investitorjem že prodala dve 
parceli, načrtuje tudi prodajo tretje.

Skupini dijakov iz Gimnazije Brežice in 
skupina učencev iz OŠ Brežice so se uvr-
stile na mednarodno tekmovanje Svetov-
ni pokal znanja na Tajskem, dijakinja Gim-
nazije Brežice, Žana Florjanič Baronik, pa 
se je iz Kitajske vrnila s srebrno medaljo 
z olimpijade v znanju geografije. Otroške 
folklorne skupine iz OŠ Artiče, OŠ Breži-
ce (OFS Kresnice) in KUD Oton Zupančič 
pa so pripravile 4. mednarodni otroški 
folklorni festival (MOFF), na katerem so 
gostili vrstnike iz Madžarske in Srbije.

Imamo dobre šole 
in uspešne učence

V študijskem letu 2016/17 je na programe 
Fakultete za turizem Univerze v Mariboru 
vpisanih skupaj 273 študentov, medtem 
ko je lani fakulteto obiskovalo 247 štu-
dentov.
Povečuje se tudi obisk v turistično-infor-
macijskih centrih in v Posavskemu muzeju 
Brežice.

 » TIC ČATEŽ OB SAVI beleži v sezoni 2016 
za 6 % več obiskovalcev 

 » MESTNA HIŠA BREŽICE je imela za 52 % 
več dogodkov, število obiskovalcev se je 
povečalo za skoraj 20 %.

 » POSAVSKI MUZEJ BREŽICE je zabeležil 
15% več obiskovalcev kot v preteklem 
obdobju. 

Antonija 
Zaniuk
za dolgoletno predano delo 
na področju prostovoljstva 
in humanitarnosti.

Terezija Marija 
Žnideršič 
za dolgoletno predano delo 
na področju prostovoljstva 
in humanitarnosti.

Oktobrska nagrada 
Občine Brežice za 

leto 2016
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Investicije, projekti in 
odmevnejši dogodki 
S projekti modernizacij, sanacij cest in grad-
njo pločnikov po vseh krajih občine se iz-
boljšujeta dostopnost in prometna varnost.

Komunalno opremljena 
Obrtna cona Dobova 
dobila prve investitorje 

Modernizacija ceste v Pišecah

Gradnja pločnika Velike Malence 
- Krška vas in gradnja pločnika 
ter kolesarske steze ob Cesti 
svobode (do rondoja Trnje)

Župan podelil plaketo 
Občine Brežice ob 70. 
obletnici Knjižnice Brežice

Slovenska kmetica leta 2015
Kmetica leta 2015 je postala občanka Lea 
Babič – v času svojega mandata je v občino 
pripeljala članice društev kmetic iz cele 
Slovenije.

Preimenovanje dela Trga 
izgnancev v Trg Jožeta 
Toporišiča in postavitev 
obeležja na rojstni hiši

V Brežicah uspešno izvedli 2. 
mednarodno konferenco o 
zaščiti, reševanju in pomoči

Otroci iz skupine Rožice 
iz Vrtca Mavrica Brežice 
so obiskali župana

Uspešno izvedena vaja 
iskanje pogrešanih oseb 
na in ob reki Krki
Civilna zaščita Občine Brežice skrbi za 
stalno pripravljenost ter usposabljanje čla-
nov in društev, vključenih v sistem civilne 
zaščite.

Letos v Nerezinah letovalo 
88 otrok iz občine Brežice 
Občina Brežice v sodelovanju z Zvezo prijateljev 
mladine (ZPM) Krško že vrsto let sofinancira 
letovanje otrok v Nerezinah, v letu 2016 je bilo za 
brežiške otroke na voljo 88 mest. Do letovanja so 
upravičeni tisti otroci, ki jih zaradi zdravstvenih 
težav tja napoti osebni zdravnik ali pediater.

Mednarodni projekt 
Občuti svobodo vode
Z evropskimi sredstvi sofinanciran projekt 
za izboljšanje dostopnosti športa ljudem s 
posebnimi potrebami.

Sanacija regionalne ceste 
Spodnja Pohanca – Kapele in 
gradnja pločnika v Trebežu

Rekonstrukcija in dozidava 
OŠ Cerklje ob Krki 
V Cerkljah ob Krki poteka največja investi-
cija na področju šolstva v občini. Med pote-
kom investicije deluje 13 oddelkov osnovne 
šola in dva oddelka vrtca v obnovljenem in 
urejenem objektu Vojašnice Jerneja Molana 
Cerklje ob Krki.

Urejanje odvajanja odpadnih 
vod - obnova kanalizacije 
na Čatežu ob Savi 

Ponosni na priznanja
V tem letu je Občina Brežice prejela dve 
priznanji - v projektu dnevnika Svet24 Turi-
stična patrulja je občina osvojila odlično 2. 
mesto kot turistom najprijaznejša občina.

Veseli smo bili priznanj, ki so jih prejela 
podjetja iz brežiške občine - letos je pri-
znanje Gospodarske zbornice Slovenije 
za inovacijo prejelo podjetje INO Brežice 
d.o.o. iz Krške vasi, podjetje Kovis d.o.o. 
Brežice pa je prejelo nagrado Gospodar-
ske zbornice Slovenije za izjemne gospo-
darske in podjetniške dosežke.

Obisk državnega tajnika Svetega 
sedeža kardinala Pietra Parolina
Po obisku Sprejemnega centra Dobova se je 
državni tajnik Svetega sedeža na delovnem 
sestanku srečal z županom občine Brežice. 

Urejanje krožišč
S trajnostno zasaditvijo se zniža poraba 
vode in stroški urejanja. 

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, t 07 620 55 00, e obcina.brezice@brezice.si www.brezice.si

V vseslovenskem projektu Turistične zve-
ze Slovenije Moja dežela - lepa in gosto-
ljubna pa je mesto Brežice prejelo naziv 3. 
najlepše mesto med srednje velikimi slo-
venskimi mesti.

Skupaj 
ustvarjamo 

življenje v 
naši občini
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Občina Brežice 
praznuje

Cenjeni in spoštovani
občanke in občani občine Brežice,

vsak praznik je mejnik v življenju in v skupnosti.

Vaša občina 
je pomemben soustvarjalec gospodarskega, 

kulturnega in političnega utripa v regiji Posavje, 
zato naj se dobri medosebni 

ter medsoseski odnosi nadaljujejo 
in naj bodo še naprej vodilo pri doseganju 

osebnih in širših ciljev.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Cenjene občanke, 
spoštovani občani občine Brežice,

prejmite iskreno voščilo ob prazniku,
ki vas povezuje v skupnost delovnih,

ustvarjalnih, gostoljubnih in prijaznih ljudi.
Dan ni dnevu enak,

vsak prinaša nove želje in upanja,
ki naj se uresničijo v čim večjem številu.

Naj bo izbrana pot uspešna,
naj se uresniči čim večje število projektov

v dobrobit občank in občanov ter celotnega Posavja.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Drage občanke in občani občine Brežice,

praznični čas je priložnost, ko na podlagi rezultatov 
skupnega dela in bogatih izkušenj 

ustvarjate temelje za nove uspehe. Naj bo to čas 
povezanosti, sodelovanja in ustvarjalnih idej!

Ob prazniku vaše občine vam iskreno čestitam ter želim, 
da z združenimi močmi in dobro voljo 

še naprej odločno stopate novim izzivom naproti, 
tudi tistim, ki nas čakajo na naši skupni posavski poti.

Hvala za sodelovanje in prijetno praznovanje!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani Občine Brežice, 
spoštovani župan, podžupanja, 

spoštovane članice in člani občinskega sveta!
Ob praznovanju vašega občinskega praznika vam v svojem 

imenu in v imenu naših občanov iskreno čestitam 
ter se vam hkrati zahvaljujem za odlično medsebojno 

sodelovanje v okviru posavske regije. Na podlagi 
dosedanjih izkušenj sem prepričan, da bomo tudi v prihodnje, 

ko bo medobčinsko sodelovanje na ravni regije očitno še 
intenzivnejše, znali najti skupne interese in projekte, 

usmerjene v dobrobit celotne regije in njenih prebivalcev. 

Še enkrat hvala in iskrene čestitke!

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Brežice.

Poleg sevniške je tudi občina Brežice tista, 
ki jesen v Posavju obarva s prazničnimi barvami. Naj vas te 

razveseljujejo, na družabnih srečanjih in prireditvah povezujejo, z 
vsem tem pa še dodatno bogatijo bivanje v vaših krajih.

Županu s sodelavci, občinskemu svetu, organizacijam, 
podjetjem in posameznikom, ki skrbite za nenehno rast lokalne 

skupnosti, želimo veliko uspehov tudi v bodoče. 
Skupne razvojne izzive in dobre odločitve nam bo, verjamem, uspevalo 

dosegati tudi pod okriljem regijske posavske naveze.

Posebne čestitke izrekam vsem, ki vas je lokalna skupnost 
v letošnjem letu prepoznala kot še posebej zaslužne 

za družbeni in gospodarski doprinos okolju.

Prijetno praznovanje občinskega praznika in vse dobro.

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Brežice! 
Mesec oktober zaznamuje občino Brežice 

z mnogimi prireditvami.
Želimo vam veselo praznovanje, 

hkrati pa vam čestitamo ob občinskem prazniku. 
Iskreno čestitamo tudi prejemnikom oktobrskih nagrad in priznanj. 

Občinski odbor
Slovenske demokratske stranke Brežice,

predsednik Andrej Vizjak

Slovenska demokratska stranka
Slovenian Democratic Party  
                                                        

www.sds.si Iskreno vam čestitamo ob občinskem prazniku,
še posebej prejemnikom oktobrskih nagrad 

in priznanj, ter vam želimo 
prijetno praznovanje.

Spoštovani!

Lokalni odbor SMC Brežice

Z drevišnjo slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Brežice, ki vsako leto poteka na 
predvečer praznika občine Brežice, 28. oktobra, ko je bila ustanovljena Brežiška četa, 
bo t. i. brežiški oktober doživel svoj vrhunec. Letos bo brežiški župan podelil oktobrski 
nagradi, priznanja in plakete Občine Brežice. Ob občinskem prazniku so marljivi pred-
stavniki društev, organizacij in klubov skozi ves mesec pripravili več kot 80 različnih do-
godkov. Večina med njimi se je že zgodila, nekaj pa se jih bo odvilo še v preostalih dneh 
do konca meseca. Vsem brežiškim občankam in občanom čestitke ob prazniku izreka 
tudi uredništvo Posavskega obzornika. 
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Kot je župan Ivan Molan de-
jal ob otvoritvi največjega po-
savskega sejma, se na občini 
že nekaj let trudijo spodbuja-
ti podjetništvo, ena od idej za 
promocijo podjetništva je bila 
ponovna organizacija POK 
pred šestimi leti, ki je do da-
našnjega dne postal tradicio-
nalen in je dosegel svoj namen. 
Omenil je še, da je po analizah 
brežiška občina postala ena 
aktivnejših na področju pod-
jetništva, še bolj pa ga vese-
li interes po nakupu parcel v 
Obrtni coni Dobova. Na polno 
zasedenem sejemskem prosto-
ru so se lahko obiskovalci sez-
nanili s ponudniki vseh vrst, 
tako da je bil sejem po naved-
bah organizatorja predvsem 
odlična poslovna in družabna 
priložnost za vse ponudnike in 

POK 2016: poln sejemski prostor 
in pestro dogajanje
BREŽICE - V Športni dvorani Brežice je 15. in 16. oktobra potekal 6. Podjetniško-obrtni in kmetijski (POK) sejem, ki ga je s prerezom traku odprl brežiški župan. 
Organizator, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, je oba dneva poskrbel za pestro sejemsko in obsejemsko dogajanje, na stojnicah se je predstavilo 
več kot 90 razstavljavcev od blizu in daleč.

kupce ter celovito predstavitev 
njihovih izdelkov in storitev.

Za obiskovalce so bila na voljo 
sejemska vinska klet in pivo-
teka ter kuhinja, za najmlajše 
otroška igralnica z delavnica-
mi in animacijami, na plošča-
di pred dvorano so turistična 
društva v sobotnem dopoldne-
vu kuhala županov golaž - naj-
boljšega so skuhali v TD Kape-
le -, na glavnem odru pa so se 
zvrstili razni glasbeni, plesni 
in celo pasje zabavni nastopi. 

Podjetje Savaprojekt d.d. iz Kr-
škega je v času sejma podelilo 
nagrade izžrebancem, ki so so-
delovali pri izpolnjevanju an-
ket o potovalnih navadah ob-
čanov, rezultati katerih bodo 
prišli prav pri načrtovanju Ce-
lostne prometne strategije ob-
čine Brežice.  R. R.

Pogled na sejemski prostor

Sejemska pivoteka je bila ves čas dobro obiskana.
Veliko oči je bilo uprtih v ple-
salko na drogu Majo Pirc.

Med kuhanjem županovega golaža

Ples s psom (foto: L. Rudman)

Članice Vokalne skupine Aria so odmore med nastopi izko-
ristile za druženje s ponudniki.
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DRUŽINSKA TRADICIJA SE NADALJUJE

Pričetek samostojne podjetniške dejavnosti družine Cer-
jak sega v leto 1979, ko sta Ivan in Jožica Cerjak odpr-
la obrtniško delavnico z izdelovanjem najprej silorezni-
kov, kasneje pa kardanskih gredi, ki sta jih prodajalia po 
vsej Jugoslaviji. Razvoj njihove podjetniške poti je šel v 
to smer, da je sin Matjaž nadaljeval z dejavnostjo izde-
lovanja kardanskih gredi, hči Polona pa je po svojem 
šolanju od očeta prevzela kmetijsko trgovino. Trgovina 
je svoja vrata odprla septembra leta 1990 in se je do 
danes, ko je od njenega odprtja minilo že več kot četrt 
stoletja, razvila v zelo uspešno in prepoznavno kmetij-
sko trgovino, v kateri lahko kupci dobijo praktično vse, 
kar potrebujejo za kmetijstvo, vrtnarjenje in podobno.

SLEDENJE TRŽNIM RAZMERAM IN POTREBAM KUPCEV

V Kmetijski trgovini Cerjak sta bila na začetku zaposlena 
le dva, danes je redno zaposlenih devet oseb, v sezo-
ni kmetijskih opravil pa se številka z zunanjimi sodelav-

ci še poveča. Cerjakovi so najprej prodajali samo tež-
jo kmetijsko mehanizacijo in njene rezervne dele, z leti 
pa je krivulja razvoja trgovine nenehno rasla, dodatno 
so zaposlovali ter tako nadgrajevali svojo ponudbo iz-
delkov in storitev ter strokovno znanje vseh, ki so vklju-
čeni v delovni proces. Lastnica trgovine Polona Cer-
jak Brod poudarja: »Vedno sledim tržnim razmeram in 
potrebam kupcev oziroma koristnikov naših storitev. S 
podporo vseh članov svoje družine in zaposlenih, svo-
jo aktivnostjo, dinamičnostjo, iniciativnostjo ter preda-
nostjo delu ne poznam osemurnega delovnika.« Doda-
ja, da sta obrt in podjetništvo družini Cerjak dobesedno 
v krvi, saj so vsi družinski člani od prvega dne vključe-
ni v delovni proces, vsak po svojih močeh in na svojem 
področju, ter tako predstavljajo glavni steber uspeha 
družinskega podjetja. Kmetijska trgovina Cerjak je to-
rej lep primer tega, da za vsemi uspehi stoji družina, kar 
zagotovo predstavlja dodatno vrednost pri uspešnem 
poslovanju s strankami.

VSE ZA KMETOVALCE IN VRTIČKARJE

Na območju občine Brežice se torej nahaja velika kme-
tijska trgovina, ki s poslovnimi prostori in zunanjim delom 
na več kot 1000 kvadratnih metrih nudi praktično vse 

za profesionalne kmetoval-
ce (živinorejce, vinogra-
dnike, vrtnarje, sadjarje …) 
kakor tudi za ljubiteljske 
vrtičkarje. Strokovno uspo-
sobljeni zaposleni v trgovi-
ni svojim strankam prijazno 
svetujejo pri prodaji, izvaja-
jo analize vina ter svetuje-
jo pri kletarjenju. Oddalje-
ni kupci pa lahko izkoristijo 
možnost, ki jo trgovina prav 
tako ponuja - nakup bla-
ga preko spletne trgovine 
www.agronet.si, kjer so na 
razpolago številni izdelki s tr-
govskih polic. Cerjakovi so svojo dejavnost v zadnjih le-
tih dopolnili še s servisom manjših kmetijskih in vrtnarskih 
strojev, postali pa so tudi uradni zastopnik za proda-
jo in servisiranje Stihl motornih žag ter Viking vrtnih pro-
gramov. V trgovini so na voljo tudi stroji, ki so namenje-
ni za izposojo (prezračevalnik trave, škarje za živo mejo, 
vrtalnik za zemljo …). 

PESTRA IZBIRA IZDELKOV SKOZI VSE LETO

»Naša trgovina se vsakemu letnemu času oziroma se-
zoni prilagaja z izdelki in storitvami, ki so takrat najpo-
membnejši. Sledimo trendom, zato je v ponudbi tudi 
veliko ekoloških izdelkov. Skozi vse leto so naši kupci de-
ležni še raznih akcij in posebno ugodnih ponudb,« razla-
ga lastnica trgovine in dodaja, da že zgodaj pred po-
mladjo v trgovini pripravijo razna pomladna semena za 

setev, zemljo, orodja, gnojila, škropiva, sadike sadnega 
drevja, ob nastopu pomladi tudi balkonsko cvetje, traj-
nice, sadike zelenjave, zalivalno tehniko ter opravljajo 
analizo zemlje, servis kosilnic, motornih kos in žag. Pred 
jesenjo so v prodaji že vsi izdelki za jesensko spravilo pri-
delkov, trgatev in kletarjenje, pa tudi ozimna žita, trajni-
ce, gomolji in travne mešanice. Spomladi in jeseni nu-
dijo velik izbor sadik sadnega drevja, tudi z ekološkim 
certifikatom. Pri Cerjakovih je možno dobiti tudi vse pot-
rebno za koline v zimskem času. Trgovina torej vse leto 
po ugodnih cenah ponuja nešteto izdelkov, primernih 
za posamezen letni čas.

OBČINSKA PLAKETA SPODBUDA ZA NAPREJ 

Dejstvo, da se v Kmetijsko trgovino Cerjak kupci veno-
mer radi vračajo, kaže na to, da so zadovoljni s širokim 
izborom izdelkov in storitev ter kvaliteto, strokovnostjo 
in ažurnostjo zaposlenih, zaradi česar so dobro ime tr-
govine ponesli tudi preko meja občine in celo države. 
Še večjo spodbudo za nadaljevanje več kot uspešne 
zgodbe pa družini Cerjak zagotovo predstavlja tudi po-
deljena plaketa Občine Brežice, ki jo bo župan na da-
našnji slavnostni seji ob prazniku občine Brežice izročil 
lastnici trgovine Poloni Cerjak Brod.

Obrt in podjetništvo sta 
Cerjakovim v krvi

BUKOŠEK - Kmetijska trgovina Cerjak, ki se nahaja v Bukošku, je družinsko podjetje z več kot četrt stoletja uspešnega poslovanja. S svo-
jo kakovostjo, strokovnostjo, ažurnostjo ter širokim izborom izdelkov in storitev je dobro znana ne le v občinskem merilu, ampak tudi šir-
še in celo na Hrvaškem.

V naslednjih dneh ste kupci lepo vabljeni, da 
obiščete Kmetijsko trgovino Cerjak v Bukošku, saj 
ponuja vse, kar v tem jesenskem času potrebujete. 

V njihov laboratorij lahko na analizo prinesete vino 
– svetovali vam bodo in izdelali senzorično oceno. 

Sedaj je ravno pravi čas, da posadite jagodičevje in 
sadno drevje – v trgovini so vam na voljo kakovostne 
sadike. Pred prihajajočim prvim novembrom je 
pestra tudi izbira mačeh, krizantem, rese, okrasnih 
grmičkov in raznovrstnih trajnic. 

Za ureditev grobov vam ponujajo več vrst peska, 
zemljo za grobove in sveče, ki zagotovo zgorijo 
do konca. V Kmetijski trgovini Cerjak že vrsto let z 
upoštevanjem vaših želja sami izdelujejo aranžmaje 
iz svežega cvetja in naravnih materialov. 

Še vedno imate dovolj časa za naročilo, saj bo 
trgovina odprta tudi v nedeljo, 30. oktobra, od 8. do 
16. ure, in v ponedeljek, 31. oktobra, od 8. do 12. ure.

Družina Cerjak Brod s kolektivom

Velika ponudba peska, zemlje ... 

Pogled na notranjost bogato založene trgovine

... sveč in nagrobnih aranžmajev pred vhodom.

Spomladi leta 2014 so povečali in uredili parkirišče in dostop do trgovine.
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Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku ter želimo 
veliko osebnih in poslovnih uspehov.

www.infra.si

Občankam in občanom občine Brežice 
iskreno čestitamo ob občinskem prazniku.

Zavedajmo se, da našo skupnost lahko 
soustvarjamo le skupaj. 

Bodimo ponosni na to, kar smo, 
in na to, kar imamo.

Direktor Komunale Brežice d. o. o.
Aleksander Zupančič s sodelavci

Iskreno čestitamo in želimo prijetno 
praznovanje ob prazniku občine Brežice. 

Občini Brežice voščimo vse najboljše 
ob njenem pomembnem prazniku, 

se poklanjamo njenim uspehom
ter želimo še naprej veliko razvojne smelos�, 

spodbudnih priložnos�, 
predvsem pa zadovoljstva občank in občanov 

v izobilju.

Spoštovane občanke, občani,
krajanke in krajani!

Praznik je priložnost, 
da se družimo s prijatelji in znanci.

Želimo vam prijetno praznovanje in dobro 
počutje v našem kraju.

Predsednik in Svet KS Kapele

Ob občinskem prazniku občine Brežice
Ekonomska in trgovska šola Brežice ter
Višja strokovna šola Brežice čestitata

vsem, ki soustvarjajo naše skupne uspehe.
w w w . e t r s . s i

Investicijski in izvajalski inženiring - Boršt d.o.o.
Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki
T: 07/490 22 60 F: 07/490 22 63

www.sl-inzeniring.si, sl-inzeniring@siol.net

Čestitamo vam ob občinskem prazniku
in vam želimo prijetno praznovanje.

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je 18. oktobra pova-
bilo v avlo športne dvorane Brežice na odprtje regijske sli-
karske razstave »Save šumenje«. 

Na skupinski raz-
stavi se predsta-
vljajo slikarji od 
Radeč do Dobo-
ve: Branka Benje, 
Vlado Cedilnik, 
Rosina Curhalek, 
Gordana Dobri-
ha, Marija Jerič, 
Marija Kukovica, 
Meta Kuplenik, 
Mojca Musar, Ma-
rija Oven, Jožica 
Petrišič, Andrej 
Pinterič, Branka 

Pirc, Mihaela Prevejšek, Elena Sigmund, Alenka Venišnik in 
Anton Zorko iz Društva likovnikov Krško OKO, Društva likov-
nikov Brežice, Likovne družine KD Franc Bogovič Dobova, Art 
Lipa KUD Budna vas, Društva ljubiteljev likovne umetnosti Ra-
deče in KUD Liber Krško.

Kot je povedala predsednica brežiškega društva likovnikov Kri-
stina Bevc, je naslov razstave »Save šumenje« hkrati tudi tema 
likovnih del, saj reka Sava povezuje ljudi v pokrajini. Ko dan od-
haja k tebi spat, Radeče - v pričakovanju praznika, Nič več kot prej, 
Rodovitna reka, so le nekatere podnaslovljene misli likovnikov 
o Savi. Razstavo sta postavila akademski slikar Gregor Smuko-
vič in likovna pedagoginja Alenka Venišnik, ki je dejala, da je pe-
strost, različnost podob odraz osebnega in čustvenega odnosa, 
spoštovanja, občudovanja in doživljanja reke. In še, da je reka 
upodobljena vizualno, po spominu in domišljijsko v tehnikah 
gvaš, olju in akrilu v različnih formatih.

V spremljevalnem programu sta se s plesno in tekmovalno hip 
hop točko v koreografiji Neje Rožman predstavili Hana Vrhov-
šek in Amadea Konc. N. J. S.

Nič več kot prej …

Likovna pedagoginja, soavtorica razstave 
Alenka Venišnik ob svoji sliki

Ob prazniku ob~ine Bre`ice 

vo{~imo vsem ob~ankam

in ob~anom.

www.hpg-brezice.si

Ob prazniku ob~ine Bre`ice 

vo{~imo vsem ob~ankam

in ob~anom.

www.hpg-brezice.si

KAPELE - 15. oktobra je v gasilskem domu Kapele domače kul-
turno društvo pripravilo tradicionalno prireditev KD Kapele se 
predstavi, na kateri nastopijo vse sekcije društva. Najprej se je 
predstavila Vokalna skupina Iris, ki jo vodi zborovodkinja Mateja 
Rožman, nato so zapeli ljudski pevci Kapelski pubje (zborovodja 
Miha Haler), zatem so do besede prišle članice sekcije za ohra-
nitev dediščine, t. i. tračarice, ki v kapelskem narečju opravljajo 
vse po vrsti, na oder so poklicale tudi podmladek društva, kul-
turno obarvan večer pa je zaključil Moški pevski zbor Kapele, ki 
ga spet vodi Mihaela Komočar Gorše, ki je zamenjala Nika Ogo-
revca. Skozi prireditev je vodila vodja sekcije za ohranitev dediš-
čine Mihaela Blaževič. Sekcija je s pomočjo snemalca Davorja 
Lipeja posnela že dva igrana etnografska filma, »Tak ti je tu blu« 
in »Od pera do pujštra (vajkoža)«, v nastajanju pa je tudi že tretji 
»Od setve do žetve«. S prvim so se predstavili tudi po nekaterih 
drugih slovenskih krajih in pri društvih Slovencev v Srbiji, dru-
gi pa je predpremierno luč sveta ugledal marca letos na dnevih 
etnografskega filma v Ljubljani. Tračarice so opravljale tudi čla-
ne MoPZ Kapele. Njegov predsednik Nino Bogovič je omenil, da 
so imeli pevci letos poleti intenzivne vaje na otoku Krk in kon-
cert na tamkajšnji Rivi, ki je privabil lepo množico poslušalcev. 
Ob koncu so se pred tokrat manj številnim občinstvom na odru 
znašli člani vseh sekcij KD Kapele in zapeli še skupno pesem.
 R. Retelj

V Kapelah snemajo že tretji film

Člani vseh sekcij KD Kapele
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Ob občinskem prazniku želimo vsem
občankam in občanom občine Brežice

ter krajankam in krajanom 
krajevne skupnosti Artiče 

obilo osebnega zadovoljstva 
in prijetnih jesenskih dni.

 

Predsednik Anton Gajšek in člani Sveta KS Artiče

Občankam in občanom 
ter vsem strankam in poslovnim 

partnerjem čestitamo 
ob občinskem prazniku 

in se zahvaljujemo za zaupanje.
Intermarket Invest d.o.o., PE Brežice, 

Tovarniška cesta 10 a, Brežice

vošči lepe želje vsem občankam 
in občanom občine Brežice, 

še posebej pa krajanom KS Velika Dolina, 
in želi jesen, bogato poslovnih 

in osebnih uspehov.

Predsednik Marijan Žibert 
in Svet KS Velika Dolina

K KKRAJEVNA S UPNOST VELI A DOLINA

Vsem občankam in občanom čestitamo ob 
prazniku in želimo zdravo ter prijetno bivanje.

Kolektiv Splošne bolnišnice Brežice

Vabljeni, da obiščete našo 
prenovljeno spletno stran: 

www.sb-brezice.si.

GAJ - Območno združenje 
Rdečega križa (OZRK) Bre-
žice je 14. oktobra na Tu-
ristični kmetiji Črpič-Sve-
tnik v Gaju pri Veliki Dolini 
po dveh letih v okviru brež-
iškega oktobra spet pripra-
vilo prireditev, na kateri so 
se s priznanji zahvalili zves-
tim krvodajalcem in marlji-
vim prostovoljcem RK.

Po uvodnem krajšem kul-
turnem programu v izved-
bi učencev OŠ Velika Dolina 
pod mentorstvom Anje Zev-
nik je sledil nagovor predse-
dnice OZRK Brežice Antonije 
Zaniuk, ki je med drugim de-
jala, da s prireditvijo obeležu-
jejo tudi 150. obletnico RKS. »Z 
našim delovanjem želimo šir-
šo javnost seznaniti z raznoli-
ko dejavnostjo RKS, predvsem 
pa poudariti univerzalnost gi-
banja - ’povsod’ - ter enotnost 
in nepristranskost našega dela 
- ’za vsakogar’,« je poudarila in 
dodala, da je v občini trenutno 
v 17 krajevnih organizacijah 
198 prostovoljcev, ki so bili in 
so še vedno pripravljeni po-
magati. »Svoje veliko srce in 
dragocen čas naši prostovolj-
ci razdajajo za pomoč sočlove-
ku, tudi v času begunske krize 
so se nekateri razdajali in po-
magali, kadar je bilo potrebno. 
OZRK Brežice pa je tudi vodil-
ni in prepoznavni organizator 
krvodajalskih akcij v brežiški 
občini ter razpolaga z ažurno 
in fleksibilno bazo podatkov 

Povsod in za vsakogar

o krvodajalcih,« je še poveda-
la. Krvodajalcem je položila na 
srce, da so velik del humanosti, 
ki daje sebe za sočloveka, rav-
no zaradi njih število krvoda-
jalcev v občini namreč narašča. 

Na prireditvi so bili prisotni 
tudi generalna sekretarka RKS 
Renata Brunskole, župan 
Ivan Molan in predsednik sve-
ta KS Velika Dolina Marijan Ži-
bert. Brunskoletova je izrekla 
zahvalo tudi Občini Brežice in 
županu, da so v času migrant-
ske krize sodelovali z roko v 
roki ter bili složni in enotni. 
Zaključila je z besedami pred-
sednika RKS dr. Dušana Keb-
ra: »Dosti lepše je dajati kot 
biti med tistimi, ki morajo 
prejemati.« Brunskoletova in 
Molan sta tudi pomagala pri 
podelitvi priznanj krvodajal-
cem in prostovoljcem. PZRK 
priznanja podeljuje takim, ki 
so dali kri deset- ali večkrat, 

in teh je letos kar 146. Vsaj 50-
krat so kri darovali: Ivan Kel-
har, Ivan Gregl, Frančiška Li-
pej, Viktor Deržič, Jože Prah, 
Martin Klemenčič (vsi 50), 
Ladislav Najger (55), Miran 
Hervol (60), Ana Žibert, Rok 
Kofol (oba 65), Franc Lesar 
(70) ter Aleš Perše in Drago 
Mrkić (75). Poleg njih je bilo s 
priznanjem nagrajenih tudi 22 
prostovoljcev, bodisi za pro-
stovoljno delo v eni od krajev-
nih organizacij bodisi za nese-
bično pomoč v času begunske 
krize. Ne samo v svojem, am-
pak tudi v imenu vseh begun-
cev se je zahvalil Lado Vovk, 
eden izmed prostovoljcev RK, 
ki je po lastnih navedbah noč 
in dan prebil na železniški po-
staji v Dobovi in pomagal po-
moči potrebnim. Za dobro 
razpoloženje ob kasnejšem ne-
uradnem druženju je poskrbel 
Vilko Urek. 
 R. Retelj

Del krvodajalcev, ki so kri darovali 50- ali večkrat, z Molanom, 
Brunskoletovo in Zaniukovo

PREVERITE NA WWW.VOLKSWAGEN.SI

Volkswagen

Emisije CO2: 174−0 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,4−3,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,1211−0 g/km. Število delcev: 9,9−0. 
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. *Višina prihranka je odvisna od modela. **Bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti do 1.500 EUR z DDV velja v 
primeru hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. in permanentnega Porsche kasko zavarovanja vozila preko 
Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki je del skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VWBON16. Več na www.
porscheleasing.si. ***Dobroimetje na kartici zvestobe Volkswagen Card, ki velja za zimski komplet koles na originalnih jeklenih platiščih z zimskimi 
pnevmatikami Semperit iz zimske ponudbe originalne dopolnilne opreme Volkswagen. Kartico zvestobe lahko brezplačno naročite pri pooblaščenem 
trgovcu ali serviserju Volkswagen ali na spletni strani www.porsche-group-card.si. Slike so simbolne.

Čas je za akcijo!
V času turneje veljajo prav posebne fantastične cene. Preverite ponudbo in ob nakupu 
novega vozila izkoristite prihranek do 2.500 EUR*, bon za financiranje do 1.500 EUR** ter 
komplet zimskih pnevmatik s platišči***. Ja, res fantastično!

Fantastična ponudba velja za modele: up!, Polo, Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, Caddy, 
Jetta, Passat, Passat Variant, Touran in Sharan. Velja za vozila na zalogi do 15. 11. 2016. 
Za več informacij o ponudbi se obrnite na našega prodajnega svetovalca.

VWoglasOV_Turneja2016_210x297_dealer.indd   1 19/09/16   10:33

POPUST DO 2.500 EUR 
BON ZA FINANCIRANJE V VREDNOSTI 1.500 EUR

BREZPLAČEN KOMPLET ZIMSKIH PNEVMATIK

Ob prazniku naše občine vam želimo prijetno praznovanje.
WWW.RADANOVIC.SI

Praznovanje je odsev dobrega dela, 
ki ga ljudje oblikujejo v skupnosti. 

Želimo vam veliko dobrega počutja ob 
številnih prireditvah v Brežiškem 

oktobru ter vam ob prazniku
iskreno čestitamo.

Skala d.o.o., Cesta prvih borcev 24, 8250 Brežice
info@skala.si; www.skala.si

SK AL A

Iskrene čestitke
ob prazniku občine Brežice.
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1.A SRL
Rezultati – Dol : Dobova 20:30,  Do-
bova : Ormož 28:24
Lestvica – 1. Ribnica 15, 6. Dobo-
va 10

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Sevnica : Cerklje 27:26, 
Brežice : Radeče 31:33, Krško : 
Škofljica 25:32, Črnomelj : Breži-
ce 23:26, Radeče : Krim – Olimpi-
ja 19:29, Krško : Gorišnica 39:29, 
Škofljica : Sevnica 32:23
Lestvica – 1. Sviš 10, 3. Krško 8, 6. 
Brežice 8, 9. Radeče 6, 11. Sevnica 4

MLADINCI 1. SRL
Rezultati - Slovan : Krško 31:33, 
Krško : Loka 36:22
Lestvica - 1. Trebnje 10, 4. Krško 6

NOGOMET
MLADINCI / KADETI 1. SNL
SML – Aluminij : Krško 4:2, Krško : 
Velenje 1:1; Lestvica SKL - 1. Mari-
bor 24, 5. Krško 17
SKL – Aluminij : Krško 0:5, Krško : 
Velenje 2:0; Lestvica SKL - 1. Mari-
bor 24, 7. Krško 14
Skupna lestvica - 1. Maribor 48, 5. 
Krško 31

MLADINCI / KADETI 2. SNL
SML – Mura : Brežice 2:0; Lestvica 
SML - 1. Maribor Tabor 22, 2. Bre-
žice 19
SKL – Mura : Brežice 3:0; Lestvica 
SKL - 1. Mura 23, 7. Brežice 11
Skupna lestvica : 1. Mura 41, 4. Bre-
žice 30

MALI NOGOMET
ČLANI 1. SFL
Rezultat – Siliko : Sevnica 0:3
Lestvica - 1. Maribor 10, 4. Sevni-
ca 9

KOŠARKA
ČLANI 3. SKL
Rezultat 1. kroga - Ježica : Krško 
78:68

ČLANI 4. SKL
Rezultat 1. kroga - Brežice : Zagor-
je 50:64

MLADINCI 1.B SKL – skupina 2B
Rezultati – Kamnik : Krško 97:62, 
Krško : Šentjur 73:47
Lestvica – 1. Nazarje 7, 2. Posavje 
Krško 7

MLADINKE 1. SKL – skupina 3
Rezultat – Črnomelj : Podbočje 
40:57
Lestvica – 1. Krka 6, 2. Podbočje 5

ODBOJKA 
ČLANICE 3. DOL
Rezultati – Logatec :  Brestanica 
1:3,  Krško : GEN-i 0:3, Brestanica : 
Bled-Jesenice 3:0
Lestvica - 1. Piran 9, 3. Brestanica 
9, 12. POK Krško 0

ČLANI 3. DOL - zahod
Rezultat 1. kroga – Lubnik : Kosta-
njevica 3:1, Kostanjevica : Kočev-
je 0:3
Lestvica – 1. Kočevje 9, 6. Kosta-
njevica 3

CERKLJE OB KRKI - Tradicionalno se ob prazniku KS Cerklje 
ob Krki na športnih igriščih Vojašnice Jerneja Molana izva-
jajo športna srečanja med člani športnih društev v krajevni 
skupnosti, pripadniki vojašnice in drugimi gosti. Teniški tur-
nir dvojic, ki je bil letos že peti po vrsti, je bil odigran 8. okto-
bra v organizaciji ŠD Amater Gazice. Sodelujočim na turnir-
ju je prišla zaželet srečo tudi predsednica sveta KS Cerklje ob 
Krki Jelena Ilišević Gramc, priznanja najboljšim pa je pode-
lil predsednik ŠD Amater Darko Udovič. Zmago na turnirju 
si je priigral teniški dvojec iz ŠD Sušica Franci Škaler in Igor 
Tomič, drugo mesto sta zasedla Aleš Zajc iz vojašnice in Aljaž 
Zajc iz ŠD Dolenja vas, tretje pa Darko Udovič in Rok Udovič iz 
ŠD Amater (poleg teh na fotografiji še Marjan Lopatič). R. R.

BUŠEČA VAS - 16. sezona dolenjskega tekaškega pokala se 
je že tradicionalno končala z 21. tekom po vinski cesti, ki ga 
organizira Športno društvo Sušica. Tako na zadnji tekmi kot 
v skupni razvrstitvi sta zmagala Miha Povšič (AK Sevnica) in 
Marjeta Stržinar (RD Revoz).

Že pregovorno vzorno organizirana tekaška prireditev je priva-
bila kar 200 tekačev in pohodnikov. Na daljši, 9,6 km dolgi progi 
se jih je pomerilo 106, z rekordom proge (35:39) pa je bil najhi-
trejši Sevničan Miha Povšič pred Gregorjem Simčičem iz Vi-
nice in članom domačega društva Urošem Kožarjem. V ženski 
konkurenci sta se za Marjeto Stržinar uvrstili Tina Leščanec 
(TKD Bela krajina) in Marta Plahuta (ŠD Artiče). Med tekači iz 
KS Cerklje ob Krki je bil najhitrejši Miro Račič s Črešnjic pred 
Denisom Zupančičem iz Bušeče vasi in Gašperjem Preskar-
jem iz Račje vasi, med tekačicami pa Jana Tvrda iz Cerkelj ob 
Krki pred Karmen Žugič in Patricijo Haler, obe s Črešnjic. 40 
tekačev je teklo na krajši, 1,72 km dolgi progi, 20 osnovnošol-
cev se je pomerilo na 600 m, 24 predšolskih otrok na 300 m, na 
pohod pa se je odpravilo deset pohodnikov. 

V končni razvrstitvi dolenjskega pokala, v katerem je bilo letos 
20 tekov, od tega pet v Posavju (Zdole, Lisca, Radeče, Kostanje-
vica na Krki in Bušeča vas), je prepričljivo zmagal Povšič, drugi 
je bil Jože Šuštar (ŠD Dobrepolje), tretji pa Bojan Vidmar (DTP 
Trebnje). Pri ženskah je končni vrstni red enak kot na zadnjem 
teku, torej: Stržinarjeva pred Leščančevo in Plahuto. Ob zaključ-
ku so podelili priznanja in nagrade ne le najboljšim v pokalu, pač 
pa vsem, ki so uspešno opravili pokal (najmanj 11 tekov), še po-
sebej pa tistim, ki so se udeležili 14 tekov ali več.
 P. P., foto: R. R.

Povšiču rekord in skupna zmaga

Najhitrejši trije na teku v Bušeči vasi

 Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 2008 Active (1,2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV 15.431 EUR; mesečni obrok je 109 
EUR pri 41,6 % pologu in ročnosti 36 mesecev; zadnji obrok 33 % od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 30. 05. 2016 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve fi nanciranja 
znašajo 0 %; skupna letna obrestna mera je 0 %; fi nancirana vrednost 9.012 EUR; skupni znesek za plačilo 15.431 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko 
zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot fi nanciranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. 
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Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 
g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. 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.
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Zadnjo tekmo so igralci NK Kr-
ško odigrali v torek, ko so se na 
povratni tekmi četrtfinala Po-
kala Slovenije v gosteh pome-
rili z Domžalami. Po neprepri-
čljivi predstavi na prvi tekmi, 
na kateri jih je z dvema evro-
goloma potopil nekdanji krški 
igralec Luka Volarič, so se 
tudi na povratni temi po sla-
bi uri igre znašli v zaostanku 
dveh golov (krško mrežo sta 
zatresla Elvis Bratanović in 
Žan Majer), Nermin Haljeta 
pa je nato v 90. minuti z golom, 
ki ga je po podaji iz kota dose-
gel z glavo, le nekoliko ublažil 
poraz. V polfinale pokala so se 
s skupnim izidom 4:1 uvrstile 
Domžale. V 13. krogu 1. SNL so 
Krčani na gostovanju pri Gori-
ci izvlekli točko, potem ko jih 
je po pol ure igre v vodstvo po-
peljal Filip Dangubić. Goriča-
ni so preko Andreja Kotnika 
izenačili v šesti minuti druge-
ga polčasa, izid pa se do kon-
ca tekme, ki je v drugem pol-
času potekala v hudem nalivu, 
ni spremenil. V 14. krogu so 
krški nogometaši doma igra-
li proti Aluminiju iz Kidričeve-
ga. Tekma je postregla z nekaj 
zapravljenimi izjemnimi pri-
ložnostmi Krčanov na začet-

CERKLJE OB KRKI - Poligon Gaj v Cerkljah ob Krki je 8. oktobra 
prvič od začetka prenove zaživel. Na njem so se prvič pomerili slo-
venski avtomobilisti in se javnosti predstavili kolesarji KK Adria 
Mobil. Novoustanovljeno Avto-moto društvo (AMD) Gaj, ki mu 
predseduje Andrej Franko, je skupaj z AMD Slovenija avto prip-
ravila avtomobilistični kronometer, na katerem se je na progi v 
dolžini 585 metrov pomerilo 23 slovenskih dirkačev. Z dirkalni-
kom Renault Clio RS, s katerim nastopa na gorskohitrostnih dir-
kah, je bil najhitrejši Matej Grudnik. Najštevilčnejši so bili sicer 
dirkalniki pokala Renault Twingo, študenti ljubljanske Fakulte-
te za strojništvo pa so predstavili lastno izdelano atraktivno for-
mulo. Predsednik Zveze za avtošport Slovenije - AŠ 2005 in glav-
ni odgovorni v izvedbi prenove poligona Gaj Anton Anderlič ter 
predsednik AMD Gaj Franko sta izrazila svoje zadovoljstvo ob iz-
vedbi prireditve. 

Poligon je v naslednjih dneh dočakal prenovo asfaltne podlage 
po celotni dvokilometrski stezi, v celoti pa naj bi zaživel v prihod-
njem letu, je za naš časopis povedal Anderlič, ki je še dodal, da se 
s tem počasi zaključuje prva faza projekta prenove v Gaju, ureje-
ne so tudi že izletniške cone, tako da sledi še postavitev varoval-
nih ograj. To je namreč osnovni pogoj, da se na poligonu začne kaj 
resnega, je dejal. »V nadaljevanju se bomo z ustreznimi organi v 

državi poskušali dogovoriti za 
dolgoročne rešitve. Sicer pa 
projekt z določenim zamikom 
teče dalje. Vmes se je pojavila 
tudi pritožba, ki jo rešujemo na 
sodišču. Lahko zatrdim, da je 
to, kar delamo sedaj, v skladu 
z zakonodajo, saj smo pridobi-
li gradbeno dovoljenje,« je zatr-
dil Anderlič in še omenil, da so 
skušali vzpostaviti stik z lokal-
nimi prebivalci, ki nasprotuje-
jo projektu, vendar zaenkrat še 
neuspešno. Izrazil je tudi vese-
lje, da se je v tem času ustano-
vilo AMD Gaj, v katerem so do-
mačini iz Cerkelj in okolice. Po 
njegovih besedah bi zelo radi 
čim prej omogočili motoris-
tom, da bi še pred začetkom 
nove motoristične sezone na 
poligonu imeli možnost pre-
izkusiti »kondicijo« svojih mo-
torjev.  R. Retelj

Krško več kot mesec brez zmage
KRŠKO, BREŽICE - Krški nogometaši imajo v zadnjem času naporen ritem, kar je zagotovo posledica za ne-
koliko slabše predstave na zadnjih tekmah. Zadnja njihova zmaga je namreč stara že več kot mesec. Med-
tem pa brežiški nogometaši še naprej kažejo dobre predstave v 2. SNL.

ku in razburljivo končnico, saj 
so imeli domačini od 81. minu-
te kar dva igralca več (pri gos-
tih sta bila izključena Dejan 
Krljanović in zaradi pljuva-
nja Francesco Tahiraj), v 93. 
minuti po golu rezervista Ha-
ljete tudi preobrnili rezultat 
(že prej je za vodstvo Alumini-
ja zadel Nemanja Jakšić, izid 
pa z lepim preigravanjem vra-
tarja izenačil Ibrahim Arafat 
Mensah), in ko se je približno 
500 gledalcev že pripravljalo, 
da pozdravi zmago Krčanov, 
so gostje končni izid 2:2 pos-
tavili v 95. oz. zadnji minuti 

sodniškega dodatka, ko je za-
del Josip Zeba. Razočaranje 
tako igralcev kot navijačev na 
Gubcu je bilo, razumljivo, veli-
ko. Krčani ostajajo na 8. mestu 
na lestvici, pri čemer jim s toč-
ko zaostanka za vrat diha rav-

no Aluminij. Naslednja ligaška 
tekma jih čaka v soboto v Celju.

NK Brežice - Terme Čatež so na 
zadnjih dveh tekmah osvojili 
štiri točke, potem ko so najprej 
dobili dolenjsko-posavski der-
bi v gosteh proti Krki s 3:1, 
nato pa so se doma z NK Brda 
razšli brez golov. V Novem 
mestu so že po devetih minu-
tah vodili z 2:0 (strelca Bran-
ko Ojdanić in kapetan Robert 
Drugovič), nato so v 57. minu-
ti krkaši zaostanek prepolovi-
li, vendar si v 93. zabili avtogol, 
tako da so se Brežičani veselili 
zaslužene zmage. Z 19 točkami 
zasedajo 5. mesto na lestvici in 
so točkovno izenačeni s Krko 
pred njimi. V 13. krogu naj bi 
že jutri igrali v Zavrču, ki pa je 
izstopil iz druge lige.

 R. Retelj

Nogometaš Krškega David Bučar v napadu na prvi pokalni 
tekmi proti Domžalam

Steza v Gaju že asfaltirana

BIRNA VAS - S tekom v Birni vasi pri Šentjanžu se je začela nova 
sezona sevniškega pokala v rekreativnih tekih, sklopa petih te-
kov v jesensko-zimskih mesecih, ki jih organizira AK Sevnica. V 
meglenem vremenu sta s 4-kilometrsko progo najhitreje opra-
vila Breda Škedelj (Šentjernej) in Matija Rizmal (AK Radeče). 
Naslednji tek bo 12. novembra v Boštanju.  Vir: AK Sevnica

Nova sezona sevniškega pokala
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ARTIČE - Med 12. in 16. ok-
tobrom so Artiče in Breži-
ce po dveh letih spet gostile 
mednarodni otroški folklor-
ni festival (MOFF), četrtega 
po vrsti, ki je svoj vrhunec 
doživel 15. oktobra z gala 
koncertom v Prosvetnem 
domu Artiče. Na njem se je 
predstavilo pet OFS.

Poleg treh domačih otroških 
folklornih skupin, OFS KUD 
Oton Župančič Artiče, OFS OŠ 
Artiče in OFS Kresnice OŠ Bre-
žice, sta nastopili tudi dve go-
stujoči, KUD »Sloboda« Ru-
menka iz okolice Novega Sada 
in OFS Pannonia iz madžar-
skega kraja Kistarcsa blizu 
Budimpešte. Okoli 130 mladih 
folkloristov se je po uvodnem 
mimohodu OFS z zastavami 
držav udeleženk in pozdra-
vu brežiške podžupanje Katje 
Čanžar predstavilo z odrski-
mi postavitvami, značilnimi 
za posamezno državo. Najprej 
je nastopila OFS Pannonia, ka-
tere vizija je ohranjati in pri-
kazati kulturo Karpatske ko-
tline. Sodelovanje na MOFF je 
bila njihova sploh prva med-
narodna izkušnja. Občinstvo 
so navdušili tako s plesom kot 
tudi petjem. Za njimi so na ar-
tiški oder stopili člani KUD 
»Sloboda« Rumenka, ki sku-
šajo ohraniti ljudsko izročilo 
tudi skozi običaje setve in žet-
ve pod odprtim nebom. To je 
bil njihov drugi letošnji nastop 
v Sloveniji. OFS artiške šole, ki 

Mladi folkloristi navdušili

je nastopila kot tretja, sesta-
vlja 26 članov od 9 do 13 let, 
vodi pa jo Janja Omerzu. Lani 
so se razveselili prenovljenih 
in novih folklornih kostumov, 
za sabo pa imajo že kar nekaj 
uspešnih nastopov, drugo leto 
zapovrstjo so se uvrstili na re-
gijsko srečanje OFS Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja. 

Kot predzadnja je nastopi-
la OFS brežiške šole, v kateri 
plešejo otroci od 11 do 14 let, 
med njimi pa prevladujejo de-
kleta. Poleg številnih domačih 
nastopov so gostovali na dveh 
MOFF v BiH in Srbiji, trikrat na 
mednarodnem srečanju šol v 
češkem Dobřanyju, šestkrat 
so jih izbrali za nastop na dr-
žavni reviji OFS in prejeli kar 
sedem zlatih priznanj. V odr-
skih postavitvah prikazuje-
jo vsebine, v katerih se zrca-

li pristna otroška igra, plešejo 
plese z območja Štajerske in 
Dolenjske, njihova kostumska 
podoba pa sega v leti 1910 in 
1911. Njihova vodja je Zden-
ka Dušič. Kot zadnja pa se 
je predstavila organizatorka 
4. MOFF Artiče - Brežice OFS 
KUD Oton Župančič Artiče, ki 
deluje že 20. leto in skozi ka-
tero se je sprehodilo že oko-
li 200 plesalcev. V dveh de-
setletjih so bili sedemkrat na 
MOFF, in sicer na Poljskem in 
Češkem, v Turčiji in Makedoni-
ji ter na Lentu v Mariboru. So-
delovali na območni in medob-
močni folklorni reviji, štirikrat 
so osvojili zlato priznanje. Sku-
pina, ki jo vodi ravnateljica OŠ 
Artiče Vesna Bogovič, vsako 
leto pokaže novo odrsko po-
stavitev, nastopa pa v kostum-
ski podobi Štajerske.
 R. Retelj

OFS OŠ Artiče med nastopom

Program za oktober
Petek, 28. 10. 2016, ob 21.30
Koncert: Metal sekcija
Nastopajo: ARMAROTH, PANIKK IN SRD
Vstopnina: 5eur

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

Četrtek, 3. 11. 2016, ob 18.00
Predavanje zdravitelja in motivatorja 
Marjana Kneza

Torek, 8. 11. 2016, ob 19.00 v KD Krško
POT DO SREČE OBSTAJA: 
Oblike zasvojenosti v digitalni dobi
Predava: Peter Topić
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško, KD Krško

Od četrtka do sobote, 10. 11. – 12. 11. 2016
Tabor poklicnih možnosti namenjen učencem
osmih in devetih razredov OŠ
Več o taboru: http://didi379.wixsite.com/taborpoklicev2016

Petek, 18. 11. 2016, ob 21.30
KONCERT: REPETITOR IN SUZI SOPRANO
Vstopnina: 5eur

MC Krško, LAS Krško in KD Krško zopet vabimo na cikel 
predavanj Pot do sreče obstaja. Tokrat bomo gostili Petra 
Topića, in sicer v torek, 8.11.2016, ob 19.00 v KD Krško.
Svet se v 21. stoletju spreminja bistveno hitreje kot v pretek-
losti. K temu nesporno prispevajo tehnološka odkritja in 
elektronski mediji, ki dramatično vplivajo na celotno delovan-
je človeške družbe. Vplivajo na način našega komuniciranja, 
našega poslovanja, na bolj subtilni ravni pa celo na naše 
odnose in vzgojo. Zasvojenosti v digitalni dobi dobivajo nove 
obraze in oblike.  Razumevanje različnih oblik zasvojenosti 
povezanih z elektronskimi mediji in internetom je pomembno 
za vse, ki se želijo izogniti pastem nekritične uporabe 
elektronskih medijev, ali pred njimi zaščititi svoje otroke. 
Obenem pa nas ustrezno znanje ščiti pred dvomi, nepotreb-
nim strahom in nekritično rabo besede zasvojenost. 
Peter Topić je direktor Inštituta za zasvojenosti in travme in 
avtor knjige Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi.

KD Krško, torek, 8. november 2016, ob 19.00

POT DO SREČE OBSTAJA:
OBLIKE ZASVOJENOSTI V DIGITALNI DOBI
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Mateja Strupeh, Krško - 

deklico,
• Darja Lisec, Drožanje - 

deklico,
• Barbara Škaler, Spodnji 

Stari Grad - deklico,
• Cvetka Jurkovič, Kerinov 

Grm - deklico,
• Simona Sluga, Golek - 

dečka,
• Slavica Žniderič, Blatno - 

deklico,
• Sonja Šterk, Goli Vrh - 

dečka,
• Simona Andrejčič, 

Podgorica - dečka,
• Anita Mujakić, Krško - 

deklico,
• Marija Kolarič Kink, Mrzla 

Planina - dečka,

rojstva

poroke

• Mitja Kovačič s Senovega 
in Mojca Mohar iz Novega 
mesta, 

• Izidor Hotko z Velikega 
Obreža in Tjaša Petrišič iz 
Bukoška.

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

Dejan Bukovec iz Notranjih Goric pri Brezovici in Janja 
Kmetič s Počakovega pri Radečah, 27. avgust 2016, grad 
Bogenšperk pri Litiji (foto: Mitja Mladkovič)

• Ivana Kopinč, Prigorje 
Brdoveško – deklico,

• Mateja Mlakar, Drušče - 
dečka,

• Sandra Colarič Balas, 
Kostanjevica na Krki - 
deklico,

• Sara Balagić, Brežice - 
dečka,

• Andreja Umek, Krmelj - 
dečka,

• Vesna Mirt, Krško - dečka.

ČESTITAMO!

KRŠKO - Pred kratkim je bil 
znani posavski in slovenski 
glasbenik Toni Sotošek de-
ležen posebne pozornosti. 
Družina pokojnega Lojzeta 
Slaka mu je prejšnjo sobo-
to v avstrijskem mestu Ne-
umarkt podelila nagrado 
za popularizacijo in širjenje 
igranja na diatonično har-
moniko v Sloveniji. 

Slakovo glasbo in Slakov način 
igranja na diatonično harmo-
niko Sotošek promovira in pre-
naša na mlade generacije že od 
leta 1992, ko je začel s pouče-
vanjem diatonične harmoni-
ke. Njegovo šolo je obiskova-
lo že 900 harmonikarjev. Od 
leta 2004 poučuje diatonič-
no harmoniko tudi na Glas-
beni šoli »Marjana Kozine« v 
Novem mestu. Nagrado je do-
bil tudi zaradi sodelovanja z 
Ansamblom Lojzeta Slaka in 
Fanti s Praprotna, še posebej 
pa sta ga priporočila ustanov-
ni član in vodja Fantov s Prap-
rotna Andrej Bergant in žal 
pokojni Franci Rebernik. Ob 

Priznanje za Tonija Sotoška

tem je krški glasbenik, ki se te 
dni pripravlja na že deseti, ju-
bilejni Martinov koncert, ki bo 
4. novembra v Krškem, med 
drugim izjavil: »Zagovarjam 
Slakov način igranja na diato-
nično harmoniko in rad imam 
Slakove viže, ki so v današnjem 
času hitre in popularne turbo-

folk glasbe nemalokrat zane-
marjene in prezrte. Pa vendar 
je bil Lojze Slak virtuoz, ki je 
znal odigrati preprosto, inteli-
gentno, z zanosom, s šarmom 
in s karizmo. S preprosto me-
lodijo, z nekaj izbranimi pra-
vimi toni je znal povedati vse. 
Tega danes ne zna nihče več.«

Robert in Ivanka Slak (sin in žena Lojzeta Slaka), Toni Sotošek 
in Andreja Bergant, hči legendarnega Andreja Berganta. Na 
sredini je originalna noša Lojzeta Slaka, del potujoče razsta-
ve, ki je bila prvič predstavljena v Avstriji.

POPRAVEK
V prejšnji številki smo pomoto-
ma navedli napačen naziv pod-
jetja, ki podeljuje nagrade pri 
nagradni križanki. Pravilen na-
ziv je Metelko d.o.o., Planinska 
cesta 8, Sevnica. Za morebitne 
nevšečnosti se opravičujemo. 
Nagrajenci bodo objavljeni v 
naslednji številki. Ur.

POSAVJE, DUGI OTOK - V 
času, ko se narava preobla-
či v tople jesenske barve, se 
nekateri odločijo, da bodo 
poiskali posebna doživetja 
še izven posavske regije. Z 
mnogimi nepozabnimi spo-
mini se je pred dobrim ted-
nom dni vrnila skupina po-
savskih popotnikov.

»Če je februarski izlet v nezna-
no pri Turizmu Toni iz Sevnice 
nekakšen uvod v sezono izle-
tov in popotovanj, je bilo ok-
tobrsko obiranje oljk sproščen 
zaključek poletne. Vihar pred 
zimskimi doživetji! Trije avto-
busi potnikov, željnih prijetne-
ga druženja, spoznavanja no-
vih krajev in uživanja v že rahlo 
opešanih sončnih žarkih se je v 

Dan popestrilo obiranje oljk

grad Rajhenburg, 
nedelja, 6. november 2016, od 10. do 18. ure

Na gradu Rajhenburg,
kjer so menihi trapisti že konec 19. stoletja izdelovali

odlično čokolado in likerje, vas pričakujejo:

izbrani proizvajalci čokolade, likerjev, slaščičarskih 
izdelkov in napitkov ter pijač na osnovi čokolade,

degustacije,

    delavnice za vse generacije,

    predavanja in  tematske predstavitve,

    vodstvo po razstavi Trapisti v Rajhenburgu.

Dogajanje bomo ob 17. uri obogatili  s koncertom  
2Duos (Terrafolk Violin Duo in Duo Aritmija).

Obisk koncerta bo možen z brezplačnimi vstopnicami,
ki bodo na voljo na dan dogodka, 

med 10.00 in 16.30, v recepciji gradu Rajhenburg. 
Število vstopnic je omejeno.

Vstop na Rajhenburški dan čokolade in likerjev je prost,
za ogled gradu z muzejskimi zbirkami 

pa velja vstopnina po veljavnem ceniku.

Več o programu na www.gradrajhenburg.si in 
na FB strani Grad Rajhenburg.

dveh vikendih podalo na Dugi 
otok - največji otok v zadrskem 
arhipelagu. Pester program je 
ponujal ogled severozahodne-
ga dela otoka, pokušino raznih 
lokalnih dobrot, obiranje oljk, 
kopanje v še vedno ravno prav 
toplem morju, zvečer zabavo z 
lokalnim glasbenikom, druga 

skupina pa z ansamblom Flor-
jan iz Sevnice. Ker se je celo za-
bavati težko s praznim želod-
cem, so prtljažnike avtobusov 
izletniki že sami dodobra na-
polnili, popotnike pa je s svo-
jimi dobrotami založila tudi 
Kmečka zadruga  Sevnica. In 
znova potrdila, da je doma-
če najboljše! Seveda za dobro 
vzdušje vedno poskrbijo tudi 
popotniki sami. Tokrat so sku-
paj potovali ljudje iz različnih 
koncev Slovenije. Za medna-
rodno udeležbo se je v Zagre-
bu pridružilo še nekaj potni-
kov iz sosednje Hrvaške. Prav 
vsi izletniki so s  seboj prines-
li  toliko dobre energije, da iz-
let ni mogel biti drugačen kot 
odličen,« so sporočili navduše-
ni udeleženci.  S. R.

Posebno doživetje je bilo obi-
ranje dalmatinskih oljk.

NITKE LJUBEZNI – Članice delavnice ročnih del, ki delujejo pod 
okriljem Društva upokojencev Brežice, so 21. oktobra tradi-
cionalno pripravile odprtje razstave svojih unikatnih ročnih 
del. Predsednica in vodja delavnice Vera Boh je poudarila 
veselje ob tako številčnem obisku razstave, saj ta zanje po-
meni priznanje in podporo pri njihovem nadaljnjem ustvar-
jalnem delu. Ustvarjalno zavzetost članic je pohvalila tudi 
podpredsednica DU Brežice Milka Cizelj. Razstavljale so Ve-
ra Boh, Zdenka Pinterič, Marjeta Lesar, Rezika Ferenčak, Jel-
ka Hvale, Marija Vogrinc, Slavka Hanzir, Milka Golobič, Tat-
jana Benninger, Zinka Gramc, Anica Petrič, Štefka Žerjav in 
Jožica Bostič (na fotografiji). Za pester kulturni program so 
poskrbeli: Pevski zbor Upovke DU Dobova, Stanka Pernišek, 
Literarna sekcija »Jagodni izbor« DU Brežice, učenci OŠ Bre-
žice Maja Tomič, Veronika Strnad, Jakob Fifnja in Lara Mar-
četič, Lija Jankovič ter kitaristka Eva Krošelj in harmonikar 
Blaž Zorko iz GŠ Brežice. N. J. S.
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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

OBVESTILA

JOŽETA CENERJA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega in ljubega moža,
atija, ata, pradedka in tasta

Žalujoči: vsi njegovi najdražji

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom 
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.

Najlepša hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni 
službi Kostak Krško, pevcem z Rake in cvetličarni Kerin.

Hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od našega dragega moža in 
očeta Jožeta ter ga pospremili na njegovi zadnji poti k večnemu 
počitku.

s Trške Gore pri Krškem

Ko zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta kraj tišine,

tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,

da te več med nami ni.
Odšel si tja,

kjer ni krivice in bolečine,
kjer je le tišina in spev ptice.

Ati, hvala ti za vse tvoje lepe trenutke in 
hvala ti za podarjeno življenje.

TONE KOREN

SPOMIN

Žena Marta s svojimi najdražjimi

20. novembra bodo minila tri žalostna leta, 
odkar te ni, naš dragi

z Orešja 81 na Bizeljskem.

Hvala ti za ljubezen, za vse, kar si dobrega storil za nas.
Dragi Tone, nikoli pozabljena ne bosta tvoj nasmeh in tvoj glas.

Tam, kjer si ti,
ni sonca, ne luči.

Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

MATILDE PLEVANČ

SPOMIN

16. oktobra je minilo deset let,
odkar ni med nami naše drage

babice, mame, tašče in žene

Vsi njeni

Hvala vsem, ki jo nosite v lepem spominu.

z Gmajne pri Raki.

Kako je hiša strašno prazna,
odkar tebe v njej več ni,
prej bila tako prijazna,

zdaj otožna se mi zdi.

ZVONETA PROSENIKA

ZAHVALA

Vedno njegovi:
žena Olga, hčeri Klavdija in Judita z družinama

Ob preranem slovesu od našega dragega 
moža, očeta, dedka, brata in strica

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za podarjeno cvetje, sveče in denarno pomoč.

Hvala Komunali Sevnica, pevcem, trobentaču in župniku Vinku 
Štruclju za lep obred. Hvala PP Sevnica, OZVVS Sevnica in Stanetu 
Preskarju za ganljiv govor. 

Hvala nekdanjim sodelavcem KZ Sevnica, enota Klavnica in Hermini 
Šantej za slikovit opis njegove delovno službene poti.

Za nesebično pomoč in trud velja posebna zahvala Knezovim z 
Ledine in Zalaščkovim iz Boštanja.

Ti k zvezdam, 
soncu si odšel,
nas žarek tvoj 
bo vedno grel.

iz Sevnice

 

 v četrtek, 10. 11. 2016, med 16. in 19. uro
 v petek, 11. 11. 2016, med 16. in 19. uro

v prostorih DKD Svoboda Senovo
Titova cesta 97, Senovo

Dodatne informacije:
031 492 778 (Tone), 041 598 223 (Jože)

PEVSKO AVDICIJO
ZA MEŠANI PEVSKI ZBOR

DKD Svoboda Senovo 
organizira

LEOPOLD MLAKAR

SPOMIN

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu
in obiskujete njegov grob.

Hčerka Frida z Borisom in vsi njegovi

s Senovega.

29. oktobra bo minilo pet žalostnih let,
odkar nas je zapustil naš dragi
oče, ded, praded in dobri sosed

MATEVŽA PLANINCA

SPOMIN

Lepi so spomini na topel dom, ki sta ga z mamo nudila meni 
in bratu ter naju vzgojila v poštena človeka. Hvala ti!

Sin Darko

iz Zgornjega Obreža 30.

5. novembra bo minilo 20 let, 
kar ni več med nami dobrega očeta PRIREDITVE 

V NOVEMBRU 2016
PRAVLJIČNE URICE

• v sredo, 9. novembra, in v sredo, 23. novembra, 
ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

• v torek, 15. novembra, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj

Fotografska razstava
SEVNICA – RAZGLEDI OD TU IN TAM

Alojz Knez
• od četrtka, 3. novembra, do četrtka, 1. decembra

POČITNIŠKA USTVARJALNA DELAVNICA
• v četrtek, 3. novembra, od 10. do 12. ure

Literarni večer JESEN ŽIVLJENJA 
Društvo upokojencev Sevnica
• v četrtek, 3. novembra, ob 18. uri

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 7. novembra, ob 18.30

Potopisno predavanje MADEIRA
Vinko Šeško

• v četrtek, 10. novembra, ob 18. uri

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

Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304

DAN SPOMINA NA MRTVE
Krajane obveščamo, da bo 

v torek, 1. novembra 2016, ob 14.30 uri

na pokopališču v Krškem

ŽALNA SLOVESNOST V SPOMIN NA MRTVE.

KS mesta Krško 
mag. Nataša Šerbec, 

predsednica Sveta KS mesta Krško 

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Obiščite nas, presenečeni boste nad našo ponudbo!

 REZANO CVETJE IZ 
LASTNE PROIZVODNJE

AKCIJA!!!  

Nagrobni pesek, 
vaze in sveče

Velika izbira 
nagrobnih 
aranžmajev

JOŽETA HUDINO

SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate sveče 
in prinašate cvetje.

Žalujoči: Vsi njegovi

z Bizeljskega.

27. oktobra mineva deset žalostnih let, 
odkar nam je kruta usoda iz naše sredine 

iztrgala našega dragega

Že leta v grobu spiš,
a v naših srcih še živiš.

Rad imel življenje si,
a kruta usoda dovolila ti ga ni!
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POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

OBVESTILO
Bralce obveščamo, da bo pisarna Posavskega obzornika v 
Brežicah v četrtek, 27. in petek, 28. oktobra 2016, ZAPRTA. 
Zaradi praznikov lahko svoja naročila oddate zopet od četrtka, 
3. novembra dalje, zadnji rok za oddajo naročil za naslednjo, 
23. številko Posavskega obzornika pa je v torek, 8. novembra 
do 10. ure.

Hvala za razumevanje! Uprava

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.

JOŽETA RABZELJA

ZAHVALA

V ponedeljek, 17. oktobra 2016, smo se na pokopališču v Leskovcu 
pri Krškem z bolečino v srcu mnogo prezgodaj poslovili 

od našega dragega moža, atija in sina

Iskreno se zahvaljujemo vsem našim najbližjim, dragim prijateljem, 
sorodnikom, sosedom, sovaščanom, njegovim Čatežanom,  sošolcem 
in vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, izrekli pisna 
in ustna sožalja, tople besede, darovali sveče, cvetje, svete maše in 
denarne prispevke. Posebej se zahvaljujemo vsemu zdravstvenemu 
osebju Onkološkega inštituta v Ljubljani in njegovemu osebnemu 
zdravniku dr. Željku Pleši. Iskrena hvala sodelavcem 15. PVL Vojašni-
ce Jerneja Molana Cerklje ob Krki, njegovi enoti 152. letalski eskadri-
lji  in Izpostavi URSZR Brežice. Hvala GŠSV Enoti za protokol za slovo 
z vojaškimi častmi ter pogrebni službi Žičkar za opravljene storitve. 
Posebna zahvala za prelet letala. Hvala vojaškemu vikarju Mateju Ja-
kopiču za opravljen verski obred. Posebna zahvala Ladu Križmanu, 
Petri Urek in Janku Kenetu za čutne besede slovesa. Hvala Nininim in 
Anžetovim sošolcem in prijateljem, dijakom S4A Šolskega centra Kr-
ško-Sevnica ter profesorjem. 
Vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja ljubezen ostajata za vedno z 
nami.
Hvala vsem in vsakomur posebej, ki ste našega dragega Jožeta imeli 
radi in ga pospremili v tako velikem številu.

Žalujoči: njegovi najdražji

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

So vezi močnejše - brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas.« 

In pride dan, ko se končajo 
zadnje upajoče sanje …

MARIJE TURŠIČ

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame,
ome, sestre, tete in dobre sosede

Žalujoči: vsi njeni 

iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste se v tako velikem številu prišli poslovit od nje in jo pospremili 
na njeni zadnji poti.
Hvala gospodu župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljen obred, 
govorniku za lepe besede slovesa, kvartetu trobil za čudovito 
zaigrane pesmi, pevkam za lepo zapete pesmi in praporščakoma.
Zahvaljujemo se vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovane 
sveče, cvetje, darove za cerkev svetega Martina in svete maše.

iz Velike vasi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

VERONIKE VERICE KEŽMAN

ZAHVALA

S temi besedami so se 13. 10. 2016 
poslavljali sosedje, sovaščani in ostali farani 

župnije Dobova od naše drage tete

Nečakinja Mira s svojimi

Posebna zahvala gre gospodom župnikom - Mateju, Damjanu, 
Milanu, Ivanu, Romanu in Fonziju, ki so se poklonili v znak 
hvaležnosti za dobroto, ki jo je prispevala kot dolgoletna gospodinja 
v župniji Dobova.
Zahvala gre tudi predstavnikom društev upokojencev, izgnancev, 
invalidov ter njihovim praporščakom za njihov poklon ob slovesu.
Hvala osebju Doma starejših občanov Brežice, ki so zadnja leta 
nesebično skrbeli za našo teto. Hvala dr. Petelinčevi in bolnišnici 
Brežice za zdravstveno oskrbo. Hvala tudi pevcem za zapete pesmi 
ob slovesu. Hvala pogrebni službi Žičkar in gostišču Humek za 
gostinske usluge.
Še enkrat vsem in vsakomur posebej iskrena hvala!

z Velikega Obreža 10.

Kako dobra soseda je bila 
naša dobra strina Verica, kako dobra 

ženska je bila, kako rada nas je imela, 
zlate roke je imela, nikoli se ni jezila, 

vse je naredila z dobro voljo.

PAVEL MOLAN

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je zapustil

Vsi tvoji

Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih 
trenutkih kakor koli pomagali, se iskreno zahvaljujemo, tudi tistim, 
ki ste nam pomagali z denarnimi prispevki.
Hvala osebju internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice. Zahva-
ljujemo se pogrebni službi Žičkar za vse usluge kakor tudi Komu-
nali Brežice za njene storitve. 
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za lepo 
zapete pesmi, ge. Mateji Jankovič Čurič za ganljive besede o našem 
Pavleku ter izvajalcu Tišine.
Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti v večnost v tako velikem številu.
Pavlek, pogrešali te bomo! Upamo, da si končno našel svoj mir.

s Trebeža 22.

"Nočem sveč ali vencev, žalosti zame, 
le da živel bi spomin kakšen name."

LADA ŠPILERJA

ZAHVALA

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

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala gospodu župniku Romanu za lepo opravljeni obred, pevcem 
za zapete žalostinke, pogrebni službi Žičkar, Splošni bolnišnici Bre-
žice, dr. Straškovi in sodelavcem Nuklearne elektrarne Krško. Po-
sebej se zahvaljujemo Lovski družini Artiče za organizacijo pogre-
ba, praporščakom, govorniku Vladu Bahču za lepe besede slovesa.
Vsem še enkrat iskrena hvala, da ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti k večnem počitku.

iz Zg. Obreža

Pomlad bo na tvoj vrt prišla,
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla

in jokala, ker tebe več ni.

Žalujoči: vsi njegovi

IVANA GERMOVŠKA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, 
dedija, tasta, svaka, strica, bratranca 

in pradedija

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, 
ki so nam v času njegove bolezni stali ob strani. Posebej se zah-
valjujemo patronažni sestri Marti za pomoč na domu in dr. Iljažu. 
Hvala tudi gospodu župniku Vladu Leskovarju za opravljen obred, 
govorniku Miranu Veršcu za lepe besede slovesa, pevcem in Jože-
tu Staniču za odigrano Tišino. Hvala pogrebni službi Žičkar in Spa-
ru Brežice. Zahvaljujemo se za darovano cvetje, sveče, sv. maše in 
denarno pomoč. Vsem še enkrat iskreno hvala, da ste ga v tako ve-
likem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Stare vasi na Bizeljskem

Veriga družine se je zlomila
in nič več ni, kot je bilo.

A Bog nas vzame brez opozorila,
čez čas veriga sklenjena spet bo.

RIHARDA AŠIČA

ZAHVALA

Ob prerani izgubi našega ljubega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste nas bodrili v težkih trenutkih. Hvala gospe Ireni 
Gmajnar za besede slovesa, pevcem in godbenikom za zapete in 
zaigrane skladbe, da ga je glasba, ki ji je bil predan celo življenje, 
spremljala tudi na njegovi zadnji poti.

s Senovega

Zdaj tisoč sem vetrov,
kril strmih sem bregov,

zdaj sem sonca žar,
zdaj nežne rose čar ...

Žalujoči: vsi njegovi

JANEZ COLARIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

V 77. letu starosti nas je zapustil

iz Slivja 5 pri Podbočju.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, starega očeta, brata,  
strica, tasta in svaka se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, 
nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, svete maše in pokojnega 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Zahvala gre tudi Splošni bolnišnici Brežice in UKC Ljubljana za 
lajšanje bolečin v zadnjih dneh njegovega življenja, pogrebnim 
storitvam Marko Žičkar s.p., pevcem, izvajalcu Tišine, govorniku 
ter g. župnikoma Francetu Novaku in Božidarju Metelku za lepo 
opravljen pogrebni obred.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
 in čakala, da prideš ti,

 in sedla bo na rožna tla
 in jokala, ker te ni. 
(Simon Gregorčič)

ANTONIJE ŠOLAR

ZAHVALA

Ob boleči in nenadni izgubi
naše drage mame

se iskreno zahvaljujemo za vso pomoč, izrečene besede tolažbe, 
podarjene sveče, cvetje in darovane svete maše. Hvala prav vsem 
in vsakomur, ki ste našo mamo Tončko v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti.

z Viher

 Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.

Le daleč, daleč je ...

Žalujoči: vsi njeni

MARICE KUŽNER

ZAHVALA

Žalujoči: mož Lado, hčerki Katja in Tanja z družino,
mama in sestra

Ob preboleči in nedoumljivi izgubi naše 
zlate žene, mamice, babice

iz Artič

izrekamo iskreno zahvalo vsem, ki ste nam, strtim od žalosti, v teh 
težkih trenutkih kakor koli pomagali in nam bili v oporo. Iz srca 
se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in dobrim sosedom za 
sočutno pomoč.

Posebna zahvala gre osebju internega oddelka Splošne bolnišnice 
Brežice za vso skrb in nego v najtežjih dneh.
Hvala gospodu župniku in gospe Idi za občuteno prebrane besede 
ob slovesu.

Še enkrat hvala vsem, ki sočustvujete z nami in ste v tako velikem 
številu pospremili našo Marico na zadnjo pot.

Vsa toplina, dobrota tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen

ostajajo za vedno z nami.
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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

Prodam transportni trak, dol-
žine 6 m, na enofazni elektro-
motor. Možna dostava na dom. 
Tel.: 040 738 059

Prodam žitno sejalnico Saxo-
nia, travniško brano, kami-
onski priključek, krmilnike za 
drobnico, pokrove za jaške, ko-
pelit, dvižni drog s kleščami in 
križ z Jezusom. 
Tel.: 041 439 288

Prodam traktorski lupač za 
koruzo, kosilnico za frezo Gol-
doni, mešano rdeče vino in 
mošt. Tel.: 07 49 67 365

Ugodno prodam hlevski gnoj 
(konjski) ali menjam za koruzo 
ter vilice, enojne in dvojne, za 
prenos bal. Tel.: 041 813 159

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

Prodam ječmen, možna me-
njava za drva. Tel.: 070 574 912

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

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

Prodam bukova drva za cen-
tralno kurjavo, možna dostava 
na dom. Tel.: 040 738 059, An-
ton Gošek s.p., Rožno 26, Bre-
stanica

Drva (bukev, akacija), razžaga-
na in razsekana, ugodno pro-
dam. Možnost dostave. 
Tel.: 041 893 773

Prodam drva (mešana in bu-

kev), možna dostava, ter trak-
torski cepilec (20 t). Tel.: 031 
594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN ŽIVILA

Prodam sremiško rdeče vino, 
modro frankinjo in laški rizling 
ali menjam za drva. Vse letnik 
2015. Okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam mošt za vino cviček, 
vino modre frankinje in praši-
ča, 260 kg. Tel.: 051 870 909

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

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

Prodam 1.500 l cvička in trifa-
zni cirkular 5,5 kW. 
Tel.: 041 503 740

Prodam malo rabljen električ-
ni mlin za sočenje sadja (brez 
centrifuge) za 90 €. 
Tel.: 041 710 916

Prodam dvakrat rabljene PVC 
cisterne (1.500 l in 1.000 l). 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 710 916

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

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

Prodam kravo simentalko s pr-
vim teletom, kosilnico BCS (sta-
rejši letnik, dobro ohranjeno) 
in voz, 16 col. Tel.: 040 530 130

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 bikca simentalca, sta-
rega 3 mesece, in prašiče, tež-
ke od 30 do 200 kg. Možen za-
kol in prevoz. Tel.: 051 872 179

Prodam breji telici ČB, več te-
letov, starih nad 6 mesecev (RJ, 
ČB, simentalci) in slamo. 
Tel.: 031 431 681

Prodam teličko simentalko, 
staro 8 mesecev, in prašiča, 
težkega okoli 200 kg, hranjen 
z domačo hrano. 
Tel.: 041 203 239

Prodam bikca sivca, starega 
12 tednov. Okolica Kostanje-
vice. Tel.: 031 717 064

Prodam bikca sivca, starega 
tri mesece. Tel.: 041 290 028

Prodam meso telice, stare 1,5 
let, brez krmil in silaže. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 503 556

Kravo dojiljo, drugič brejo, 
pašno, lažjo, ter teličko, staro 
8 mesecev, prodam. 
Tel.: 041 773 508

Cikasto govedo prodam; 3 te-
ličke, stare 6-12 mesecev in 2 
breji kravi. Tel.: 051 303 215

Prodam brejo kravo s potrdi-
lom z ekološke kmetije. Krava 
je pasme LS/CHA, drugič bre-
ja v petem mesecu. 
Tel.: 041 664 254

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

Prodam pujske vietnamce 
(Bukošek). Tel.: 041 380 199

Prodam bikca, starega 3 me-
sece, pasme RJ, in odojke, tež-
ke 30 kg. Tel.: 07 49 56 236 ali 
041 380 075

Prodamo krškopoljske odoj-
ke. Tel.: 07 49 61 057

Prodam prašiča, težkega oko-
li 250 kg, hranjenega z domačo 
hrano. Tel.: 07 49 67 528

Prodam prašiče, težke od 60 
do 150 kg, in svinjo, 250 kg, li-
nija 12. Tel.: 031 209 951

Prodam prašiča za zakol. Hra-
njen z domačo hrano, težak 
150 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 561 130

Prodam svinje, težke 300 kg, 
krmljene z domačo hrano. 
Tel.: 040 345 693

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, okolica Krškega. 
Tel.: 07 49 13 368

Prodam prašiče, težke 180-
200 kg, hranjene z doma-
čo hrano, voz 15 in 16 col ter 
mošt šmarnice. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam prašiče, težke 40 kg, 
80 kg in 250 kg. Okolica Dobo-
ve. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 725 752

Prodam celega ali polovico 
prašiča, okrogle suhe bale, me-
šana ali bukovega drva, beli in 
rdeči mošt, 12 col plug ter Sin-
ger “mašino” v delujočem sta-
nju. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Prodam odojke linije 12, tež-
ke 25-35 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136 

Prodam pujske, težke okrog 
40 kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

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

   070 660 660   BREŽICEOKULISTIČNI PREGLEDI
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AVTOMOBILIZEM

Prodam avto Golf, dizel, l. 
1991, bele barve, dobro ohra-
njen. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 340 437

Prodam Golf Plus 1.9 TDI, le-
tnik 2009, 90.000 prevoženih 
km, nekaramboliran, srebrne 
barve, 1. lastnik. 
Tel.: 031 516 715

Prodam nove zimske gume 
na jeklenih platiščih 165/65-
15 Sava eskimo. Platišča so od 
Renaulta. Tel.: 041 548 105

KMETIJSTVO
Prodam motokultivator Mio 
Honda 450 v okvari, moped 
Tomos APN 6 in traktor Tomo 
Vinkovič s pogonsko prikolico. 
Tel.: 051 496 012

Prodam traktorski viličar Ku-
har, motokultivator Goldoni, 
dizel, 10 KS, z mulčarjem in 1 
tono pšenice. Tel.: 030 694 956

Prodam prikolico, dvoosno, 
malo rabljeno. 
Tel.: 07 49 74 179 

NEPREMIČNINE

Prodam posest: gozd, vinog-
rad (400 trt, star 11 let, na te-
rasah), objekt (voda, elektri-
ka) in vino. Sr. Arto pri Velikem 
Trnu. Tel.: 031 214 635 

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

Prodam kvaliteten gozd v 
Radečah (Svibno) v izme-
ri 3 ha z lesno zalogo smre-
ke, bukve in hrasta. Tel.: 070 
371 343, 070 482 373

Prodam hišo v centru Bresta-
nice. Cena po dogovoru. EI iz-
delana. Tel.: 070 557 005

V Sevnici na lepi lokaciji pro-
damo stanovanjsko hišo. Cena 
po dogovoru. EI: izdelana. 
Tel.: 031 782 682

Prodam bivalni objekt z zi-
danico in vinograd (400 trt), 
dostop po asfaltni cesti, loka-
cija Spodnje Dule (Golek). Na 
objektu je vsa infrastruktura. 
Ugodno. Tel.: 031 822 242

Prodamo 2 njivi, travnik, inva-
lidski voziček z nočno posodo, 
kozo, kozla ter 2 mladička, sta-
ra 5 m. Tel.: 051 743 901

Prodam gozd, 68 arov (Sela 
pri Dobovi) in bikca simental-
ca, 300 kg, pašnega, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 284 604
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Prodam odojke in prašiče pi-
tance. Okolica Brežic. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 529 306 

Prodam dva prašiča (226 kg 
in 193 kg), hranjena z doma-
čo hrano, ter 300 kockastih bal 
sena. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 900 824 

Prodam prašiče, težke do 50 
kg, možen zakol. Okolica Bre-
žic. Tel.: 041 514 135 

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

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

Prodam več prašičev, od 120 
kg naprej. Cena 1,80 €/kg 
(Mali Obrež, Dobova). 
Tel.: 041 848 740

Prodam odojke, žive ali zak-
lane, primerne za martinovo 
(okolica Brežic). 
Tel: 041 560 136

Prodam prašiča, težkega oko-
li 200 kg, hranjenega z domačo 
hrano, in seno v kockah. Cena 
po dogovoru. 
Tel.: 07 49 51 382

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

Prodam čredo koz (dobre 
molznice) in ovac. Okolica Se-
novega. Tel.: 041 754 991

Prodam 4 plemenske gorske 
koze in mladega nemškega 
ovčarja. Tel.: 041 941 693

Prodam nemške ovčarje, stare 
2 meseca. Vrhunsko leglo, cena 
po dogovoru. Tel.: 040 816 575

POHIŠTVO IN OPREMA
Prodam odličen gorilec na 

Prodam nov telefon LG in re-
zervne dele za Polo, letnik 
2002 (luči, odbijač in kataliza-
tor). Tel.: 070 743 084

Mogoče potrebujete pomoč v 
gospodinjstvu ali samo pogo-
vor? Pokličite na: 051 492 343

Zaposlimo delavca za opra-
vljanje strojnih instalacij 
(ogrevanje, vodovod, plin). Za-
interesirani naj pošljejo pro-
šnjo ali pokličejo. MKT RADEJ 
d.o.o., Glavni trg 25, Sevnica. 
Tel.: 041 373 015

Za zbirko kupim stare vojaške 
stvari (čelade, gasmaske, uni-
forme, bajonete, sablje in osta-
lo opremo). Tel.: 040 422 023

Prodam trobento (nova, s 
kovčkom), za 80 €. 
Tel.: 041 710 916

Nudimo razna zidarska dela 
(polaganje tlakovcev, kamna, 
zidanje in ometavanje). Tel.: 
070 515 956, 031 575 367, 
Gradbeništvo Džaferi d.o.o., 
Bistrica ob Sotli 13, Bistrica 
ob Sotli

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

Spoštovana, ne moreš imeti ot-
rok, si želiš poroke? Če si sta-
ra do 44 let, odpiši. Tel.: 041 
229 649,
www.zau.si

Nekadilec iščem resno lo-
čenko ali vdovo (do 60 let) 
za skupno življenje pri meni 
doma. Zaželen izpit za B kate-
gorijo. Tel.: 051 421 029

pelete Fenix s polžem in zalo-
govnikom, rabljen dve sezoni. 
Kostanjevica na Krki. 
Tel.: 041 425 309

Prodam centralno peč na 
drva, 20 kW, rabljeno eno se-
zono. Tel.: 07 49 72 096

Prodam radiator za central-
no ogrevanje 230 x 60 x 10 cm 
(razstavljiv). Cena 60 €. 
Tel.: 041 710 916

Podarim pohištvo: splanico 
Eva hrast, manjšo omaro in 
enojno posteljo za mladinsko 
sobo ter harmonika vrata. 
Tel.: 041 498 661

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

Prodam zapravljivčka, origi-
nalnega, potrebnega manjše 
obnove, in sani za konje. Cena 
po dogovoru. Tel.: 040 816 575

Nudim prevoz in pomoč sta-
rejši osebi ali paru. Sem upo-
kojen. Pošten dogovor. 
Tel.: 070 418 290

Prodam mizarske stroje: stroj 
za oblanje, frezanje in večna-
menski cirkular. Vsi imajo tri-
fazni motor nemške proizvo-
dnje. Zelo ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam 1 m3 suhih hrastovih 
plohov, debeline 5 cm. 
Tel.: 041 732 934 

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

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

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

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej, 
Smilja Radi

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

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za vsebino naročenih in nenaročenih ob-
jav odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročni-
ki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne 
vračamo in ne honoriramo. Stališča, izra-
žena v kolumnah in drugih prispevkih zu-
nanjih avtorjev, ne izražajo nujno stališča 
uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.400 izvodov

 

Naslednja številka (23/2016) bo izšla v 
četrtek, 10. november 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 3. november 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!

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Anici Kramberger, Simončičev 

Breg 1, 9250 Gornja Radgona. Čestitamo. Lestvica je na spo-
redu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 

strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (2.) PRLEŠKI KVINTET - Izginile so sanje
 2. (3.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Sonček
 3. (1.) Ans. VIKEND - Staram se 
 4. (6.) Ans. FRAJERKE - Tam, kjer je moje srce doma
 5. (4.) Ans. PETRA FINKA - Če ne veš, ne boli
 6. (5.) Ans. ROSA - Pravi prijatelj 
 7. (10.) Ans. NEMIR & NOVI SPOMINI - Vsaka punca rada ima
 8. (7.) Ans. MURNI - Presneti glavobol
 9. (8.) Ans. VIŽARJI - En greh do nebes
 10. (-.) Ans. IGOR in ZLATI ZVOKI & FANTJE S PRAPROTNA 
   - Lepa si kot greh

Predlog tega tedna za glasovanje:
Fantje izpod Lisce - Moja žena vozi kamion

 
Kupon št. 334

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, 29. 10. 2016, ob 17. uri

           PO KAKI NA 

KDAJ: 16. 11. 2016

  

031 643 338
www.avto-prah.si

CENA: 37 €

    PRIMORSKO IN 
NA OSMICO NA KRAS

SEVNICA - Pod mogočnim 
orehom na letnem vrtu trške 
gostilne v starem sevniškem 
mestnem jedru je 7. oktobra 
vabljivo dišalo, saj se je odvi-
jala že tradicionalna Golaži-
jada. Zven pokrovk in kuhal-
nic, vonj po praženi čebuli, 
začimbe in ’skrivni dodatki’ 
narezanemu mesu ter brbo-
tanje v kotličkih so dali sluti-
ti, da gre za zelo pomembno 
kuharsko preizkušnjo. 17 ku-

harskih ekip je imelo štiri ure časa, da prepriča ocenjevalno ko-
misijo, da je ravno njihov golaž najokusnejši. Poraženca ni bilo, 
saj so vsi sodelujoči zasedli četrto mesto, najboljši golaž pa sta le-
tos pripravila Dani Hahn in Tomaž Janko, drugo mesto je osvo-
jila skupina sevniških Jadralcev, tretje pa trio, ki so ga sestavljali 
Viki Kolman, Matjaž Prestor in Benjamin Držanič. »Vse sku-
paj je ena lepa oblika druženja, v bistvu sploh ni pomembno, kdo 
je zmagovalec, saj smo to pravzaprav vsi, ki si vzamemo čas za 
pripravo golaža, ki ga po zaključenem tekmovanju okušajo tudi 
obiskovalci,« je pripomnil udeleženec dogodka ter se še naprej 
veselil v krogu prijateljev s kozarčkom rujnega vina, saj je bilo 
njegovo delo dobro opravljeno.  S. R.

Oktobrska Golažijada 

Letošnja zmagovalca Vrtovško-
ve golažijade
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• ob 15.00 v MT Senovo: 
vrtičkanje

• ob 16.00 na pokopališču v 
Radečah: žalna slovesnost 
ob dnevu spomina na mrtve

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

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
svečana seja ob prazniku ob-
čine Brežice s podelitvijo ok-
tobrskih nagrad in priznanj

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: pogovorni večer 
z naslovom »Kmetijstvo in 
podeželje, pogled naprej!«, 
sodelovali bodo: poslanca 
v DZ Iva Dimic in Tomaž Li-
sec ter župan občine Sevni-
ca Srečko Ocvirk

• ob 18.00 na sedežu Zavo-
da Svibna v Brezovski Gori: 
predavanje Andreje Brence, 
specialistke za sadjarstvo na 
KGZ Novo mesto, na temo je-
senske zasadnje sadnih dre-
ves s poudarkom na izboru 
ustreznih sort (zlasti starih) 
in ekološke nege sadnih dre-
ves v jesensko zimskem času

• ob 18.00 pod vaškim kozol-
cem v Pišecah: 17. mednaro-
dni Unescov tabor Premika-
mo meje - večer z domačini

• ob 19.00 v KD Krško: 
brezplačna projekcija in 
pogovor z režiserjem film-
ske pesmi o mami in hčeri 
»Mama«, prvi filmski dogo-
dek iz cikla Art kino Krško 
2016/17

Petek, 28. 10.

• od 8.00 do 18.00 v telovad-
nici Gimnazije Brežice: raz-
stava malih živali (do nede-
lje, 30. 10.)

• od 10.00 do 12.00 v Kultur-
nem domu Pišece: 17. med-
narodni Unescov tabor Pre-
mikamo meje - zaključna 
prireditev tabora

• ob 15.30 v knjižnici v Bistri-
ci ob Sotli: pravljična urica 
»Muc išče čarovnico«

• ob 17.00 v Knjižnici Breži-
ce: berem kužku

• ob 17.00 v MT Senovo: de-
lavnica »Izdelajmo okostnja-
ka«

• ob 17.00 v MT Raka: tradi-
cionalna slovenska hrana in 
običaji

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: Halloween party s ča-
rovnikom, izdelava ran

• ob 17.00 v Mestni šivalnici 
Krško: delavnica »Moja nova 
bluza iz Burde«

• ob 19.00 v Slomškovem 
domu Brežice: razstava »Živ-
ljenje v občini Brežice v arhi-
vu Davorja Lipeja; drugi del«

• ob 19.30 v KD Krško: ko-
medija/songdrama »Večno 
mladi«, za zeleni in modri 
abonma ter izven

• ob 21.30 v MC Krško: kon-
cert metal sekcije, nastopa-
jo: Armaroth, Panikk in Srd

Sobota, 29. 10.

• od 8.00 do 14.00 v pro-
storih Radiokluba Elektron 
Brežice S59ACP: dan odpr-
tih vrat - predstavitev dela 
kluba

• od 8.00 do 18.00 v Športni 
dvorani Brežice: mednaro-
dni ju-jitsu turnir Sloveni-
ja open - Pokal Brežice 2016

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

• ob 9.00 v Mestni šivalnici 
Krško: delavnica »Moja nova 
bluza iz Burde«

• ob 9.00 v MT Senovo: aktiv-
nosti na prostem

• ob 10.00 v MT Raka: mač-
ka iz škatle

• ob 10.00 v MT Podbočje: re-
zanje buč

• ob 14.00 pod ogrevanim šo-
torom na igrišču MC Breži-
ce: 3. brežiški festival piv; 
ob 22.00 v dvorani MC Bre-
žice: koncert skupine Opća 
opasnost

• od 18.00 do 21.00 v telo-
vadnici MC Brežice: otro-
ška zabava Bučna coprnija 
za noč čarovnic

• ob 19.00 v Športni dvorani 
Brežice: 6. dobrodelni kon-
cert za mamograf v spomin 
na tekstopisca Jožeta Smre-
karja »Hvala ti, poet« (več na 
str. 3)

• ob 19.00 v športni dvorani 
Šentjanž: dobrodelni kon-
cert »Stopimo skupaj!« za 
novo gasilsko avtocisterno

Nedelja, 30. 10.
• ob 10.00 izpred Okrepče-

valnice Kranjčič na Silovcu: 
15. tradicionalna Sromeljska 
pešpot - Pot vina in sonca

• od 14.00 do 16.00 pri 
Kostanjeviški jami: dan od-

kam v posavju
prtih vrat Kluba jamarjev 
Kostanjevica na Krki

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: komedija »Žalujo-
či ostali« v izvedbi KD Lesko-
vec pri Krškem

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: Dobova se predsta-
vi - večer glasbe, petja, ple-
sa in smeha

Ponedeljek, 31. 10.

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Loka: osrednja prireditev 
ob 70-letnici Kulturnega 
društva Primož Trubar Loka

• ob 17.00 v MC Krško: hal-
loween party - hiša groze in 
žur pod 18

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: halloween koncert skupi-
ne Hellcats

Torek, 1. 11.
• ob 14.30 na pokopališču v 

Krškem: žalna slovesnost v 
spomin na mrtve

Sreda, 2. 11.

• od 11.00 dalje v mladin-
skem oddelku Valvasorjeve 
knjižnice Krško: počitniške 
ustvarjalno-igralne delav-
nice

• ob 17.00 v Knjižnici Breži-
ce: bralno-pogovorno druže-
nje bralnega krožka za odra-
sle »Delfin, galeb in princ v 
vodi, zraku in puščavi«

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predavanje Fanči Per-
dih (Amarant) »Zelenjava 
jeseni - kaj in kako lahko 
predelamo ter katere rastli-
ne lahko pobiramo čez zimo 
direktno z njive, katere pa iz 
hladnih rastlinjakov«

• ob 17.00 v Gostilni Šempe-
ter v Bistrici ob Sotli: otro-
ška kuharska delavnica 

Četrtek, 3. 11.

• v odpiralnem času Knjižni-
ce Sevnica: fotografska raz-
stava Alojza Kneza »Sevnica 
- razgledi od tu in tam« (na 
ogled do 1. 12.)

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

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: predavanje Andreje Les 
»Kako si pomagamo sami, 
ko življenje postane težko?«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: literarni večer Društva 
upokojencev Sevnica

• ob 18.00 v sejni sobi A Ob-
čine Krško: predavanje Ane 
Vezovišek »Napolnite denar-
nico z denarjem, ne z raču-
ni«, vstop prost

• ob 18.00 v MC Krško: pre-
davanje zdravitelja in moti-
vatorja Marjana Kneza

Petek, 4. 11.

• od 11.00 dalje v mladin-
skem oddelku Valvasorjeve 
knjižnice Krško: počitniške 
ustvarjalno-igralne delav-
nice

• ob 18.00 v telovadnici OŠ 
Tržišče: 4. plesni večer Mla-
dih žurerk »Tržišče pleše«

• ob 18.00 v športni dvora-
ni OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško: 10. tradicionalni Marti-
nov koncert Tonija Sotoška 
z družino, gostje: Modrijani

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: literarni večer s 
pisateljem Ivanom Sivcem 

Sobota, 5. 11.
• od 8.00 do 12.00 na tržnici 

na Vidmu: Martinov jesenski 
sejem

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

• od 11.30 do 12.30 v Sve-
tu energije v Vrbini: sobot-
na delavnica »Energija - ob-
like in pretvorbe« v izvedbi 
Vesne Slapar Borišek; ob 
10.00 in 14.00: vodeni og-
ledi Sveta energije

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 
sv. Marka v Cerkljah ob Krki: 
letni koncert MePZ Cerklje 
ob Krki

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: večer plesa na drogu

Nedelja, 6. 11.

• od 10.00 do 18.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
Rajhenburški dan čokolade 
in likerjev; ob 17.00: kon-
cert 2Duos (Terrafolk violin 
duo in Duo Aritmija)

Ponedeljek, 7. 11.
• od 10.00 do 13.00 pred 

Mestno hišo Brežice: Marti-
nov teden (vsak dan do 11. 
11.)

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

Torek, 8. 11.
• ob 19.00 v KD Krško: brez-

plačno predavanje Petra To-
pića »Oblike zasvojenosti v 
digitalni dobi«, v okviru ci-
kla predavanj »Pot do sreče 
obstaja«

• ob 19.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev gimnazijske raz-
stave »Svetovi«

Sreda, 9. 11.
• ob 10.00 v Valvasorjevi knji-

žnici Krško: bralno srečanje 
»Srečevanja s knjigami«

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica 

• ob 17.00 v Mestni hiši Breži-
ce: predavanje Sanje Lončar 
(urednica revije Skupaj za 
zdravje človeka in naravo) 
»Kako predelujemo, da do-
bimo več, kot smo pridelali«

• ob 18.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: odprtje začasne 
razstave o dr. Mihajlu Rosto-
harju (sodelovanje z OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja in Valva-
sorjevo knjižnico Krško)

POČITNIŠKE USTVARJALNO-IGRALNE 
DELAVNICE

• 2. in 4. november, od 11. ure dalje –  
Mladinski oddelek v Krškem

V mladinskem oddelku v Krškem smo vam v času poči-
tnic pripravili ustvarjalno-igralne delavnice. Pridite ot-
roci in vsi, ki radi ustvarjate.

IVAN SIVEC: SAMOTNA DIVJA ROŽA – 
literarni večer

• petek, 4. november, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Ivan Sivec nam bo predstavil knjigo o Frideriku in Vero-
niki in spregovoril o dogodkih izpred šestih stoletij, ki 
jih je Karel Gržan označil za »najbolj atraktivno zgod-
bo ljubezni na Slovenskem«. Na ogled bodo tudi porter-
ti grofov Celjskih avtorja Jožeta Barachinija.

SPOMINSKI VEČER OB SEDMI OBLETNICI 
OTVORITVE ZBIRKE "SPEEDWAY V SLOVENIJI" 

• torek, 15. november, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Ob sedmi obletnici otvoritve posebne zbirke »Speedway 
v Sloveniji« pripravljamo razstavo in pogovor z nekda-
njim speedway voznikom in sedanjim krškim trenerjem 
mladih generacij Izakom Šantejem. Z njim se bo pogo-
varjala bibliotekarka Polona Brenčič. 

NAD ZIMSKE TEGOBE Z NARAVO - 
tematsko predavanje 

• torek, 15. november, ob 19. uri -  
Mestna tržnica Kostanjevica na Krki 

Na predavanju Sabine Topolovec, sodelavke projekta 
Skupaj za zdravje človeka in narave, se bomo dotakni-
li dejavnikov, kot so zdrava prehrana, sončenje, spanje, 
sprostitev in dragocenih pomočnikov iz sveta zelišč in za-
čimb, ki nam v boju z mikrobi lahko pomagajo.

PO POSAVJU IN V KOSTANJEVICO NA 
KRKI: Leto posavske nesnovne dediščine

• petek, 18. november, ob 19. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Dr. Ivanka Počkar in Alenka Černelič Krošelj iz Posa-
vskega muzeja Brežice bosta predstavili že vpisane eno-
te, njihove predloge ter izpostavili dediščino, ki je tes-
no povezana s Kostanjevico na Krki.

MEDIACIJA "Mirno reševanje sporov" – 
tematsko predavanje

• torek, 15. november, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Mediacija nam omogoča hitro in učinkovito reševanje 
konfliktov. Z njo lahko rešujemo vse vrste sporov: go-
spodarske, družinske, delovnopravne, dedne, medsosed-
ske, medvstniške itd.

ANA SVETEL: LEPO IN PRAV – literarni večer

• sreda, 23. november, ob 19. uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem

Ob zaključku projekta Posavci beremo skupaj se bomo 
pogovarjali z avtorico, ki predstavlja nov glas slovenske 
poezije. Z njo se bo pogovarjal bibliotekar Vilko Planinc.

SREČEVANJA S KNJIGAMI – bralna srečanja

• sreda, 9. november 2016, ob 10. uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Pridružite se nam na prvem bralnem srečanju s knjigami, 
ki ga bo vodila profesorica slovenščine Marija Lelić. Sre-
čanja bodo potekala tedensko, v dnevni sobi knjižnice.

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE

Od 21. do 25. novembra vam v vseh enotah knjižnice 
omogočamo brezplačen vpis.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V NOVEMBRU

Drama SNG Maribor

VEČNO MLADI
komedija / songdrama

za ZELENI in MODRI abonma ter izven

petek, 28. 10., ob 19.30 uri
T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si


