
Brežiški oktober 
končan

V občini Brežice so z vrhuncem praznovanja 
občinskega praznika - slavnostno sejo občinskega 
sveta - zaključili letošnje celomesečno praznovanje, 
v sklopu katerega se je odvilo več kot 80 dogodkov, 
kar je zagotovo rekord med posavskimi občinami. 
Zasluga za tolikšno število gre predvsem številnim 
društvom, ki vsako leto pripravijo niz dogodkov in s 
tem počastijo praznik občine.
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Sevničanka v Beli hiši 
SEVNICA - Z izvolitvijo nepremič-
ninskega mogotca Donalda Trum-
pa za predsednika ZDA je prva dama 
postala njegova tretja žena, 46-letna 
Sevničanka Melanija Knavs oz. Me-
lania Trump, nekdanja manekenka 
in fotomodel. Po uspešni karieri na 
svetovnih modnih pistah se je leta 
2005 poročila z ameriškim milijar-
derjem, čigar kandidatura za ame-
riškega predsednika je zbudila veli-
ko zanimanja za Sevnico (o tem smo 
pisali že v marčevski številki našega 
časopisa), ob njegovi zmagi pa je bila Sevnica včeraj središ-
če svetovnega zanimanja. »V Sevnici rojena Melania je nova 
prva dama Združenih držav Amerike, česar smo v našem mes-
tu in občini zelo veseli. V zadnjem letu nas je obiskalo veli-
ko medijskih hiš, lokalna skupnost pa je imela vseskozi po-
zitiven odnos do načina njene podpore možu kot kandidatu. 
Verjamemo, da bo kot prva dama odlično opravljala svojo vlo-
go. Obema želimo vse dobro,« je ob slovesnem dvigu sevniš-
ke, slovenske, evropske in ameriške zastave v središču Sev-
nice povedal župan Srečko Ocvirk.  S. R.
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»Malokdo ve, čemu spomeniki«
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Brez spremembe cen komunale
Dvoletni proračun skozi prvo sito

ČAS JE ZA JESENSKA OPRAVILA - Urejena zunanjost je pomemben del osebe in okolja, a za to je treba 
redno skrbeti, ne glede na letni čas. Vsi tudi radi živimo v čistem, urejenem in zdravem okolju, kar 
bi morala postati ena najpomembnejših nalog vsakega izmed nas, saj so posledice neodgovornega 
ravnanja z okoljem že vidne. Za urejenost in primeren videz javnih površin marsikje skrbijo komunalna 
podjetja s »četico« zaposlenih (na fotografiji delavca Komunale Sevnica). Ena izmed njihovih jesenskih 
nalog je tudi spravilo odpadlega listja s pločnikov in cestišča, kajti ob deževnih in hladnejših dnevih 
lahko tla postanejo spolzka, posledice pa bi lahko bile precej neprijetne tako za pešce kot voznike 
jeklenih cestnih lepotcev.  Foto: Smilja Radi
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povedali so - o pogajanjih med vlado in sindikati javnega sektorja

Nataša Doberšek, Krško: Absolutno sem na 
strani javnih uslužbencev. Po mojem mnenju 
so slednji ključnega pomena za nas in naše 
zanamce, zato si več kot zaslužijo dostojno 
plačilo. Boljše plače zagotovo pomenijo tudi 
prijaznejše in produktivnejše delavce. Vseka-
kor podpiram njihove proteste ter upam, da 

bodo končno le dosegli tisto, za kar se že ves čas zavzemajo, in 
bo vladna stran resnično prisluhnila vsem njihovim zahtevam.

Robert Rožman, Zdole: Dialog mora biti na 
prvem mestu, morebitna stavka ni primerna, 
saj to meče slabo luč na vlado in politiko. Prav 
tako ne podpiram protestov, ki naj se zgodijo 
le v skrajnem primeru. Predvsem v šolstvu, ki 
poudarja etiko, moralo in pravičnost, bi mo-
rali nesoglasja reševati po drugi, bolj človeš-

ki poti. Učitelj mora spet dobiti status, ki ga je imel včasih. Tis-
ti, ki dobro delajo, naj bodo tudi nagrajeni.

Sašo Jejčič, Sevnica: Ta vlada žal nima niti 
najmanjšega čuta za socialne stiske svojih 
državljanov. Žalostno je, da so v javnem sek-
torju delavci, ki ne zaslužijo niti minimalne 
plače. Vlada želi z zakonom podaljšati var-
čevanje na račun javnih uslužbencev. Zato so 
protesti upravičeni. Pri tem bi se morali zdru-

žiti vsi deprivilegirani, od uslužbencev razreda J do vojakov, 
policistov, medicinskih sester in pomočnic vzgojiteljic.

KOSTANJEVICA NA KRKI, BISTRICA OB SOTLI - Potem ko je 
kostanjeviški župan Ladko Petretič za 3. november sklical 12. 
redno sejo občinskega sveta, jo je tega dne zaradi napovedane 
nesklepčnosti preklical in prestavil na danes, 10. novembra. Na 
dnevnem redu je kar 23 točk, večinoma istih, kot so bile predvi-
dene že za neuspelo 11. redno sejo septembra. Trem točkam o 
ponovnem glasovanju o s strani župana oz. podžupana zadržanih 
sklepih v zvezi s t. i. telefonijo je dodana še četrta: ponovno gla-
sovanje o sklepih, ki so jih svetniki sprejeli na 11. redni seji, izve-
deni 13. oktobra, na kateri so med drugim sprejeli sklep, da gre 
predlog letošnjega občinskega proračuna v 15-dnevno javno raz-
pravo. Letošnjega proračuna sicer ni na dnevnem redu tokratne 
seje, sta pa na njem predloga občinskih proračunov za leti 2017 
in 2018, pa tudi izdaja mnenja k ponovnemu imenovanju Urške 
Lobnikar Paunović za direktorico Valvasorjeve knjižnice Krško.
Bolj gladko poteka delovanje občinskega sveta v občini Bistrica 
ob Sotli, kjer se bodo svetniki in župan Franjo Debelak jutri, 11. 
novembra, sestali na 15. redni seji v tem mandatu. Dnevni red 
obsega deset točk, med njimi se dve nanašata na oblikovanje cen 
oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in pada-
vinske odpadne vode, podali pa bodo tudi mnenje k imenovanju 
Tatjane Šolman za ravnateljico Glasbene šole Rogaška Slatina.
 P. P.

Kostanjevičani (predvidoma) 
zasedajo danes, Bistričani jutri

KOSTANJEVICA NA KRKI - Z Občine 
Kostanjevica na Krki so 28. oktobra 
sporočili, da je župan Ladko Petretič 
izmed članov občinskega sveta imeno-
val še enega podžupana. To funkcijo po 
novem opravlja še Robert Zagorc, ki je 
na tem mestu, tako kot podžupan Aleš 
Kegljevič, nepoklicno. Kot je povedal Za-
gorc, sicer tudi poveljnik Civilne zašči-
te v kostanjeviški občini, se bo kot pod-
župan ukvarjal z nalogami na področju 

gasilstva in civilne zaščite, prostorskega načrtovanja in varstva 
okolja, komunalne in cestne infrastrukture, gospodarstva, ma-
lega gospodarstva, obrti in podjetništva, turizma in kmetijstva, 
gospodarskih javnih služb, energetike in javne razsvetljave ter 
družbenih dejavnosti.  P. P.

Robert Zagorc drugi podžupan 

Robert Zagorc

V letu 2017 je občinska blagaj-
na zastavljena na 34,8 milijona 
(mio) evrov prihodkov in 34 
mio evrov odhodkov. Leto kas-
neje bo občinska blagajna po 
prihodkih težja za okoli 2 mio 
evrov, odhodki pa bodo ostali 
na okvirni ravni leta 2017. Naj-
več odhodkov izvira iz naslova 
vlaganj v obnovo in gradnjo in-
frastrukture ter vlaganj na po-
dročju družbenih dejavnosti v 
šolsko in predšolsko vzgojo. Iz 
tega naslova predstavljata več-
ji investiciji v prihodnjem dvo-
letnem obdobju obnova vrtca 
v Brestanici ter energetska sa-

Dvoletni proračun skozi prvo sito
KRŠKO - Krški občinski svet je 27. oktobra zasedal na 17. redni seji, na kateri je med drugim potrdil osnut-
ka proračunov za prihodnji dve leti, načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest do leta 2021 ter investi-
cijski projekt za izvedbo poljskih poti na komasacijskem območju Pijavško polje in Gorica.

nacija OŠ Podbočje, med ve-
čjimi investicijami na ostalih 
področjih pa so med drugim 
še ureditev križišča na Dorcu 
v Brestanici, izgradnja krške 
knjižnice, pločnikov na Seno-
vem, ureditev ceste skozi Zdo-
le in raškega trga, odkup pro-
storov nekdanje Železnine v 
Krškem, vlaganja v nadaljeva-
nje izgradnje obvoznice Krško 
v Žadovinku itd. Medtem ko je 
dolg občine znašal leta 2012 še 
23 mio evrov, se ta, kot je pou-
daril v predstavitvi župan mag. 
Miran Stanko, iz leta v leto 
niža v znesku po 1,6 mio evrov 

in bo ob zaključku leta 2018 
znašal še 14 mio evrov. V zve-
zi s tem je svetnik Jože Žabkar 
menil, da bi morala biti obči-
na ambicioznejša in izkoristi-
ti za zadolževanje ugodno ob-
dobje, koristiti več povratnih 
sredstev, povečati obseg inve-
sticij za vzdrževanje cest na ra-
čun ugodnih tržnih cen asfal-
ta, v družbah, kjer ima občina 
delež, pa bi si ta morala izbo-
riti višje dividende. Razprava, 
ki jo je spodbudil svetnik Aleš 
Zajc, je šla tudi v smeri porabe 
sredstev iz naslova nadomesti-
la zaradi omejene rabe prosto-
ra, v postavke katerega bodo 
svetniki morali kot v kislo ja-
bolko slej kot prej zagristi, kot 
je dejal svetnik Jože Slivšek. 
Semkaj namreč sodi tudi sofi-
nanciranje programov vrtcev 
s strani občine, okoli česar se 
je pred letošnjim poletjem s 
strani staršev dvigovalo veli-
ko prahu.

Po izvedeni komasaciji kmetij-
skih zemljišč na Gorici in Pija-
vškem polju v minulem letu - 
na Gorici je ta zajemala 245 ha 
kmetijskih obdelovalnih povr-
šin, na Pijavškem polju pa dob-

rih 90 ha - so svetniki potrdili 
še dokumenta identifikacije in-
vesticijskega projekta, na pod-
lagi katerih bo na navedenih 
območjih izvedena agromelio-
racija, to je ureditev dostopnih 
in povezovalnih travnatih in 
makadamskih poti, prilagoje-
nih za uporabo kmetijske me-
hanizacije. Skupna vrednost 
projektov, ki bosta sofinanci-
rana iz evropskega kmetijske-
ga sklada, bo znašala dobrih 
330.000 evrov. Svetniki so na 
seji prižgali tudi zeleno luč po-
novnemu imenovanju Urške 
Lobnikar Paunović za direk-
torico Valvasorjeve knjižnice 
Krško, ki je ob tej priložnosti 
predstavila zastavljene cilje ra-
zvoja knjižnične dejavnosti. V 
svežnju 20 obravnavanih točk 
so med drugim tudi soglaša-
li, da bo Občina Krško v letih 
2016-2018 Društvu za cereb-
ralno paralizo Sonček zagota-
vljala po 10.000 evrov letno 
za izvajanje osebne asistence 
za invalide. Društvo in delo v 
njem je ob tej priložnosti na-
tančneje predstavila njegova 
predsednica Nataša Salomon. 

 Bojana Mavsar 

BREŽICE - V soboto, 12. novembra, bo v Športni dvorani Brežice 
od 9.30 dalje potekal jubilejni 10. kongres stranke Nova Slove-
nija (NSi), na katerem bo več kot 400 delegatk in delegatov od-
ločalo o novem vodstvu (doslej je kandidaturo javno napovedala 
le dosedanja predsednica stranke Ljudmila Novak) in nadaljnji 
prihodnosti stranke.

Kongres NSi v Brežicah

Med prvimi točkami dnevne-
ga reda je bila uskladitev cen 
komunalnih storitev v sevniški 
občini, ki jih je potrebno zara-
di določil državne zakonoda-
je vsako leto uskladiti na pod-
lagi elaboratov o oblikovanju 
cen za vse obvezne gospodar-
ske javne službe, in sicer za 
področje oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja komunalne in pada-
vinske odpadne vode, čiščenja 
komunalne odpadne vode in 
ravnanja z odpadki. Izhodišča 
za pripravo vsakoletne korek-
cije cen temeljijo na računo-
vodskih izkazih letnega poro-
čila za preteklo in poslovnega 
načrta za tekoče leto, osnov-
no izhodišče pa je čim manjše 
poseganje v cene storitev, ob 
upoštevanju zahtev zakonoda-
je. Ob tem je direktor sevniške 
Komunale Mitja Udovč dejal, 

Brez spremembe cen komunale 
SEVNICA - V konferenčni dvorani sevniškega gradu je 26. oktobra potekala 17. redna seja tukajšnjega občinskega sveta. V 
ospredju so bile uskladitve cen komunalnih storitev v občini ter predlog proračuna za prihodnje leto. Potrdili so tudi le-
tošnje prejemnike občinskih priznanj.

da ostajajo cene za uporabni-
ke nespremenjene, del konč-
ne cene pa je preko subvencij 
krit iz občinskega proračuna. 
Pohvalil je še aktivnosti na po-
dročju ločenega zbiranja od-
padkov, kjer količine odlože-
nih odpadkov padajo in naj bi 
jih bilo v naslednjem letu od-
loženih samo še okoli 250 ton. 

Pri predstavitvi predloga pro-
računa za prihodnje leto je di-
rektor občinske uprave Zvone 
Košmerl povedal, da je ob-
likovan na podlagi trenutno 
veljavne zakonodaje in znaša 
dobrih 16 milijonov evrov (v 
višini povprečnine 522 evrov/
prebivalca). Investicijski del 
predlaganega dokumenta gle-
de na preteklo leto zmanjšu-
je investicije na področju šol-
stva, povečuje pa investicije na 

področju urejanja komunalne 
in cestne infrastrukture. Med 
drugim naj bi v naslednjem 
letu potekala tudi prepotrebna 
obnova okolice železniške po-
staje v novem delu mestnega 
središča, pri podružnični šoli 
na Studencu naj bi stekla grad-
nja prizidka za potrebe vrtca, 
nadaljevala naj bi se izgradnja 
stadiona z atletsko stezo itd. V 
razpravi, ki je sledila, so svetni-
ce in svetniki podali številne 
pobude, med drugim potrebo 
po izgradnji kulturnega doma 
in parkirne hiše. Predlog pro-
računa so svetnice in svetniki 
podprli, tako da bodo lahko v 
naslednjih tednih vsebino pro-
računa obravnavala delovna 
telesa občinskega sveta, v no-
vembru in decembru pa bos-
ta sledili prva in druga obrav-
nava.

Svetnice in svetniki so sprejeli 
tudi sklep o podelitvi priznanj 
ob letošnjem občinskem pra-
zniku, ki jih bodo prejemni-
ki prejeli na jutrišnji osrednji 
prireditvi, kjer bo slavnostni 
govornik predsednik države 
Borut Pahor. Srebrno plake-
to Občine Sevnica bodo preje-
li Vida Križnik, Darko Janc in 
Vladimira Tomšič, prejemni-
ka zlate plakete bosta Klub bo-
rilnih veščin Sevnica in podje-
tje 3P koncept, inženiring in 
svetovanje v energetiki, naj-
višje občinsko priznanje, grb 
Občine Sevnica, pa bo prejelo 
Javno podjetje Komunala Sev-
nica. Posebno priznanje - listi-
no Občine Sevnica bosta pre-
jela Ludvik Žuraj in Mirko 
Zupan. 

 Smilja Radi 

www.PosavskiObzornik.si

KRŠKO - Nuklearna elektrarna Krško je bila 5. novembra po-
novno vključena v elektroenergetski sistem. Med rednim re-
montom, ki se je začel 1. oktobra, so opravili menjavo jedr-
skega goriva, vsa načrtovana dela preventivnega vzdrževanja 
in zaključili naložbe s področja tehnološke nadgradnje. 

Ponovna priključitev v omrežje je bila opravljena nekaj dni kas-
neje, kot je bilo prvotno načrtovano, saj so po opravljenih re-
montnih delih v elektrarni zadnji oktobrski konec tedna zače-
li s pripravami na zagon elektrarne, v začetni fazi segrevanja pa 
so zaznali odstopanje pri delovanju dveh izolacijskih ventilov 
sistema tesnilne vode reaktorskih črpalk, zato so ju zamenjali. 
Kot so sporočili iz elektrarne, je kakovost opravljenih remontnih 
del, ki so jih poleg zaposlenih v NEK opravili  delavci več kot 60 
podjetij pogodbenih izvajalcev iz lokalnega in mednarodnega 
okolja, potrdil tudi nadzor Uprave Republike Slovenije za jedr-
sko varnost in pooblaščenih strokovnih organizacij. Remont je 
bil s strokovnim in odgovornim delom vseh sodelujočih izve-
den v načrtovanem obsegu. Med remontom opravljeni pregledi 
vseh gorivnih elementov in kontrolnih palic z različnimi meto-
dami so potrdili njihovo brezhibnost. V sredici v novem, tj. 29. 
gorivnem ciklusu, je prvič uporabljeno jedrsko gorivo s posodo-
bljenimi mehanskimi karakteristikami; gorivo bo odpornejše na 
poškodbe srajčk zaradi morebitnih tujkov v hladilu in na hidrav-
lične vibracije. V sredico, ki jo tvori 121 gorivnih elementov, je 
bilo vstavljenih 56 svežih elementov. Tudi 15 kontrolnih palic je 
bilo zamenjanih z novimi. Uspešno je bil zaključen 10-letni test 
tesnosti zadrževalnega hrama, pregled reaktorske posode, pre-
gled sekundarne strani uparjalnikov, remont glavnega električ-
nega generatorja, pregled regulacijskih ventilov turbine, zame-
njava izmenjevalnikov hladilnih enot zadrževalnega hrama in 
zamenjava razsmernikov (inverterjev) za napajanje regulacij-
skih in zaščitnih tokokrogov.
Uspešno so bile zaključene tudi vse načrtovane tehnološke po-
sodobitve, ki so v funkciji podaljšanja obratovalne dobe elektrar-
ne: posodobitve po Programu nadgradnje varnosti, posodobitve 
za povečanje zanesljivosti obratovanja ter posodobitve, ki bodo 
zagotavljale varnost in zanesljivost obratovanja NEK tudi ob so-
časnem obratovanju Hidroelektrarne Brežice.
  P. P./vir: NEK

Po remontu NEK v 29. ciklusu 
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Slovenci imamo radi praznike. Poleg državnih, ki jih ima-
mo v primerjavi z drugimi državami kar veliko, eni praznu-
jejo še cerkvene praznike, drugi tiste, ki smo jih praznovali v 
nekdanji državi, tretji »uvožene« praznike iz drugih kultur, 
za katere morda niti ne vedo, od kod izvirajo in čemu sploh 
služijo … Kot da to ni dovolj, se ob praznikih radi še malo 
skregamo. Ker niso vsi prazniki vsem enako pomembni, se 
zapletamo v prepire in prepričevanja okoli tega. Samo pog-
lejte v spletne komentarje in forume ali napnite ušesa v bli-
žini kakšne gostilniške debate. Precej zgovorna je včasih tudi 
udeležba na prazničnih proslavah oz. to, kdo nanje pride in 
kdo ne. 

V zadnjih tednih smo imeli kar nekaj praznikov, ob katerih je 
bilo opaziti marsikaj doslej omenjenega. Najprej dan suve-
renosti, ob katerem se spominjamo odhoda zadnjih vojakov 
JLA iz Slovenije. Ker je letos minilo 25 let od tega dogodka, 
smo ta praznik obeležili malo bolj slovesno, tudi v Posavju, 
kjer so veteranske organizacije pripravile skupno regijsko 
proslavo v Brežicah. To je pohvalno. A slavnostni govornik 
vsem ni bil najbolj povšeči, saj mu nekateri niso zaploska-
li. Morda zato, ker pripada nasprotnemu ideološkemu tabo-
ru, morda je bil v govoru zanje preoster do nekdanje vojske, 
za katero se sicer strinjamo, da je bila agresorska, a je bila 
(pred tem) vseeno tudi »naša«. In smo na dveh bregovih.

Pa je prišel dan reformacije, ki smo ga, kot sem nekje preb-
ral, dobili kot rezultat »kravje kupčije« med levimi in desni-
mi – enim dan reformacije, drugim pa velikonočni ponede-
ljek. Iz v osnovi verskega praznika v spomin na Lutrovih 95 
tez smo dobili zlasti kulturni praznik s poudarkom na začet-
ku naše književnosti, za kar imajo protestanti nedvomne zas-
luge, a se težko izognemo vtisu, da ga en del družbe (in poli-
tike) praznuje bolj zavzeto, drugemu pa je zaradi nekaterih 
neprijetnih zgodovinskih dejstev ob njem nekako nelagodno. 
In spet ne praznujemo enotno.

Se pa zato bolj enotno zgrnemo na pokopališča na prvi no-
vembrski dan, na cerkveni dan vseh svetih oz. laični druž-
bi prilagojeni dan mrtvih, ko se spomnimo naših bližnjih, ki 
jih ni več. Smrt pač doleti vse, leve in desne, bele, rdeče, zele-
ne in črne. Ko bi se zmogli poenotiti še v tem, da narave ne bi 
obremenili s tonami plastičnih sveč … 

Vmes se nam je vrinila še noč čarovnic. Izrezovanje buč še ra-
zumem, ne nazadnje smo to jeseni vedno radi počeli, šemlje-
nja v coprnice in zombije pač ne morem. Ta jesenski pust je 
nekaj najbolj trapastega, kar se nas je prijelo z globalizacijo. 
Razumljivo je, da ga tako kot valentinovo in še kateri drug 
uvožen običaj v želji po zaslužku forsirajo gostinci in trgovci, 
manj sprejemljivo se mi zdi, da ga tudi denimo v mladinskih 
centrih. Res ne bi šlo brez tega?

Prihaja pa še martinovo. V osnovi lep praznik in običaj zlas-
ti v vinorodnih krajih, ki pa se žal prepogosto sprevrže v pi-
jančevanje. Da o našemljenih »svetih Martinih«, ki stresajo 
neokusnosti, niti ne govorim. Morda pa bo letos drugače. Na 
zdravje in po pameti.

»Naši« in »njihovi« 
prazniki

komentar

Piše: Peter Pavlovič

V programu, ki sta ga povezo-
vala Bojana Zevnik in Robert 
Petan - med nastopi sta nizala 
podatke o stanju v občini takoj 
po osamosvojitvi in vse do da-
nes -, je nastopila Vokalna sku-
pina Solzice, ki deluje v okvi-
ru Glasbene šole Brežice in 
jo vodi Marjetka Podgoršek 
Horžen, ter učenci in profe-
sorji GŠ Brežice. Slednja letos 
obeležuje 70. obletnico usta-
novitve, Solzice pa so dopol-
nile 25 let aktivnega pevskega 
udejstvovanja. Oktobrska na-
grada je šla letos v roke dve-
ma občankama, ki delujeta v 
dobrodelnih organizacijah in 
sta se še kako izkazali ob be-
gunski krizi, ki je lani zajela 
občino. Za dolgoletno preda-
no delo na področju prosto-
voljstva in humanitarnosti v 
občini Brežice sta nagrado 
prejeli Antonija Zaniuk in Te-
rezija Marija Žnideršič. Prva 
je predsednica Območnega 
združenja Rdečega križa Bre-
žice, druga pa vodja Župnijske 
Karitas Brežice. Priznanje so 
prejela tri prostovoljna gasil-
ska društva, ki so letos obeleži-
la jubileje, PGD Bukošek, PGD 
Obrežje (oba po 90 let) in PGD 
Sromlje (40 let). Priznanje so 
prevzeli predsedniki društev 
Viktor Deržič, Darko Lesko-
vec in Branko Krošelj. Plake-
to je župan Ivan Molan izročil 
podjetju Tehnični sistemi, pro-
izvodnja, inženiring in trgovi-
na, d.o.o. z Bizeljskega za 25 let 
uspešnega poslovanja družin-
skega podjetja ter pomemben 
prispevek pri razvoju kraja in 
občine (prevzel jo je direktor 
Lajoš Špeljak); Društvu kme-
tic Brežice za 40 let uspešnega 
delovanja, ohranjanja podeže-
lja in kulinaričnega izročila ter 

Molan: Napredek viden povsod
BREŽICE - 28. oktobra, ko je pred 75 leti nastala Brežiška četa, občina Brežice obeležuje svoj praznik. Na 
njegov predvečer je v Viteški dvorani potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice, na kateri 
je župan Ivan Molan podelil dve oktobrski nagradi ter po tri priznanja in plakete Občine Brežice.

promocijo občine (predsednici 
Zdravki Kampijut) in Kmetij-
ski trgovini Cerjak iz Bukoška 
za uspešno poslovanje družin-
skega podjetja ter pomemben 
prispevek pri razvoju kraja in 
občine (lastnici trgovine Polo-
ni Cerjak Brod). 

Župan je v svojem nagovo-
ru med drugim izpostavil, da 
je Občina Brežice pri svojem 
razvoju zmerna in uresniču-
je načrte na dolgi rok. Pri tem 
jim je v pomoč pregleden in 
kakovosten sistem financi-
ranja društev in javnih zavo-
dov. Z različnimi sistemskimi 
ukrepi podpirajo razvoj go-
spodarstva, kmetijstva in tu-
rizma, posebno skrb in pod-
poro pa nudijo tudi tistim 
občanom, ki potrebujejo po-
moč. »Prepričan sem, da nam 
je uspelo vzpostaviti urejen 
sistem, ki pomembno poma-
ga pri napredku naše občine 
in občanov na vseh področ-
jih,« je poudaril in dodal, da ni 
samoumevno, da uspe občini 
graditi objekte, kot je nova, so-
dobna šola v Cerkljah ob Krki, 
da zmore urejati vaške domo-

ve po krajevnih skupnostih, 
izboljšati sistem za odpadne 
vode, uresničiti projekte za os-
krbo s pitno vodo, investirati v 
gradnjo pločnikov, cest in kole-
sarskih stez. Občini je uspelo 
urediti Obrtno cono Dobova in 
s pomočjo dodatnih spodbud 
prodati dve parceli, na katerih 
bodo stali proizvodni objekti. 
Ponosni so na nagrade s pod-
ročja turizma in na rast turiz-
ma, ki kaže, da se poleg Term 
Čatež kot največjega turistič-
nega ponudnika razvijajo tudi 
ostali ponudniki. Župana vese-
li, da je čedalje več sodelovanja 
med javnimi zavodi in društvi 
ter da urejen sistem sofinanci-
ranja društev pomaga pri do-
seganju odmevnih rezultatov 
na različnih področjih. Molan 
je omenil, da se je v migrantski 
krizi pokazalo, kako pomemb-
na je kakovostna ureditev so-
delovanja družbe, še posebej 
med humanitarnimi delavci in 
gasilci, ki so dokazali, »da smo 
lahko kos različnim nepredvi-
dljivim dogodkom v občini in 
širše, kajti to je dokaz, da so se 
sredstva za sistem zaščite in 
reševanja, v katerega so vklju-

čena številna društva, pravilno 
naložila«. »Danes žanjemo sa-
dove 25-letnega dela in rasti, 
ki je vidna skoraj na vseh pod-
ročjih. Zavedati se moramo, da 
ti sadovi niso dozoreli sami od 
sebe, ampak so rezultat dobre-
ga sodelovanja in želje po bolj-
ši prihodnosti. Za to so zaslu-
žni številni ljudje, tudi občinski 
svet v tej sestavi in vsi prejšnji, 
ki so znali poiskati rešitev ter 
preseči ideološke in politične 
razlike. Zahvala velja tudi nek-
danjim županom, poslancem, 
zaposlenim v občinski upravi 
in javnih zavodih ter vsem ob-
čanom, ki soustvarjate življe-
nje v občini,« je še dejal Molan.

V imenu nagrajencev se je zah-
valila Zaniukova, v imenu vseh 
ostalih posavskih občin je bre-
žiški čestital radeški župan To-
maž Režun, spodbudne bese-
de pa je občini namenil tudi 
poslanec v DZ Igor Zorčič. Na 
slavnostni seji so bili prisotni 
tudi častni občani Stanislav 
Ilc, Dragutin Križanić in Pri-
mož Kozmus.

 Rok Retelj

Letošnji občinski nagrajenci z županom

Kot je omenil Marjan Pilta-
ver, je v drugi polovici 19. sto-
letja od izvira do izliva reke 
Krke delovalo okoli 40 mlinov. 
Kar trije - Dvornikov, Žokaljev 
in Kovačičev mlin - so bili v 
Krški vasi, mleli pa so žito tudi 
za okoliške vasi. Mlini so mleli 
žito prek 200 let, propadati pa 
so začeli zaradi industrializaci-
je in posledično manjšega pro-
meta v času po drugi svetov-
ni vojni. Kamen na podstavku 
obeležja je eden od mlinskih 
kamnov, ki so nekoč mleli žito 
v Dvornikovem mlinu. Izkle-
san je iz rečnega konglome-
rata in verjetno izvira iz ene-
ga od kamnolomov, ki so nekoč 
delovali ob reki Savi, je opisal 
Piltaver in dodal, da sta Kr-
škovaščana Irena Bausovac 
in Zvonko Gorišek predlaga-
la nekaterim prijateljem, da bi 
pristopili k obeleženju krško-

Včasih so bili v vasi kar trije mlini
KRŠKA VAS - Na dan reformacije so v Krški vasi ob mlinarskem obeležju, ki so ga postavili pri kozolcu do-
mačega Turističnega društva, pripravili kratek kulturni program, v katerem so se spomnili mlinarske de-
javnosti v vasi, ki ji je postavljeno obeležje tudi posvečeno. 

vaških mlinov. Skupina si je 
nadela ime Iniciativa za ohra-
nitev kulturne in zgodovinske 
dediščine Krške vasi. Gradi-
vo o mlinih v Krški vasi, ki ji 
ga je pomagala zbrati Bausov-
čeva, je uredila Manca Račič, 

študentka etnolo-
gije iz Cerkelj ob 
Krki, o mlinskem 
kamnu in zgodo-
vinskih dejstvih 
pa dr. Maja Bau-
sovac.

Iniciativa je k so-
delovanju hote-
la pritegniti vse 
družine, ki so se 
ukvarjale z mli-
narstvom, vendar 
k obeleževanju 
mlinarske dediš-
čine lastniki Ko-
vačičevega mli-

na niso pristopili, tako da sta 
primerno predstavljena samo 
Žokaljev in Dvornikov mlin. 
Pri pridobivanju gradiva so 
sodelovali tudi Dolenjski mu-
zej Novo mesto, Posavski mu-
zej Brežice in Zgodovinski ar-

hiv Celje. Sredstva za izdelavo 
obeležja je prispevala KS Kr-
ška vas, za napis na mlinskem 
kamnu pa TD Krška vas. Obe-
ležja in mlinski kamen so na 
sedanje mesto v delovni ak-
ciji postavili Zvonko Gorišek, 
Dušan Prah, Tone Komočar, 
Matej Bausovac, Branko Pše-
ničnik, Sašo Mladkovič, Irena 
Bausovac in Jože Piltaver. V 
nadaljevanju je Piltaver nani-
zal še nekaj pregovorov o mli-
nih in mlinarjih, člani Moškega 
pevskega zbora KD Ivan Kobal 
Krška vas pa so zapeli pesmi z 
mlinarsko tematiko. Še prej so 
na drugi strani ceste pri spo-
meniku padlim in žrtvam voj-
nega nasilja tradicionalno op-
ravili slovesnost, posvečeno 
spominu na padle borce, umr-
le izgnance v taboriščih in os-
tale žrtve vojnega nasilja.
 R. Retelj

Glavna pobudnika Irena Bausovac in 
Zvonko Gorišek ob mlinarskem obeležju

BIZELJSKO - 16. oktobra so v TD Bizeljsko s pohodom po grajski 
poti zaključili letošnje pohode. Zjutraj jih je v središču Bizeljskega 
čakala megla, a ko so se povzpeli na naše griče, obdane s pisanimi 
vinogradi, se jim je nasmehnilo sonce. Kot se spodobi, pohodni-
kov niso pustili lačnih in žejnih, za kar so na začetku pohoda pos-
krbele Anica Travnikar, Tinka Vahčič in Vesna Kunej, nasled-
nji postanek je bil pri družini Lee Babič v Bukovju, ustavili so se 
tudi pri Tinetu Juričku, v Orešju so jih pogostili pri družini Raj-
terič-Pavlin. Zaključek je bil na gradu, kjer jih je sprejela druži-
na Bojana Klakočarja. Sladke in slane dobrote, ki so ostale, so 
poklonili varovancem Doma upokojencev Brežice.
  Vir: TD Bizeljsko

Pohod na grad Bizeljsko
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SRB TIHOTAPIL 45 KG HEROINA - V zadnjih 15 letih so poli-
cisti na mejnem prehodu Obrežje zasegli skupno okrog 900 kg 
različnih mamil, od katerih je dobro polovico predstavljal he-
roin. Na zadnji večji poskus tihotapljenja heroina so policisti 
na Obrežju naleteli v jutranjih urah 29. oktobra, ko so 45 kilo-
gramov heroina, pakiranega v 80 paketov, odkrili v predela-
nem prtljažniku osebnega vozila Passat, s katerim se je pripe-
ljal 51-letni srbski državljan. V najrazvitejših državah zahodne 
Evrope bi za navedeno količino preprodajalci iztržili najmanj 
dober milijon evrov, pri ulični prodaji pa še za dobro polovico 
evrov več. Preiskovalni sodnik je za tujca, ki mu grozi 15 let 
zapora, odredil pripor. 

NAJVEČ NESREČ V SEVNIŠKI OBČINI - 8. 11. je v kraju Pija-
vice potniški vlak, ki je pripeljal iz smeri Sevnice, na nezava-
rovanem železniškem prehodu trčil v osebno vozilo. Voznika, 
ki naj bi na srečo utrpel le lažje poškodbe, so oskrbeli v no-
vomeški bolnišnici. Pri kraju Jelovec, prav tako v sevniški ob-
čini, so policisti 4. 11. zjutraj obravnavali prometno nesrečo, 
v kateri je bilo udeleženo tovorno vozilo s priklopnikom. Vo-
znik slednjega je zaradi neprilagojene hitrosti pri navedenem 
kraju izgubil nadzor nad vozilom, zaradi česar se je tovornjak 
prevrnil, voznik pa lažje poškodoval. Hude telesne poškodbe 
pa je skupil 76-letni pešec, ki ga je dan kasneje na makadam-
ski poti v okolici Sevnice s kros motorjem zbil 17-letni voznik.

Še o treh nesrečah na območju občine Sevnica poročamo. Prva 
se je pripetila 28. 10. na mostu čez Savo v Sevnici, kjer je 20-le-
tni voznik zaradi prevelike hitrosti najprej trčil v robnik in za-
tem ograjo mostu. Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 
0,79 mg  ali 1,64 promila alkohola. Zadnjega oktobra je poči-
lo na Glavnem trgu v Sevnici, kjer naj bi zaradi neprilagojene 
hitrosti voznik osebnega vozila trčil v prometno signalizacijo 
in kamnito ograjo, nakar se je z vozilom prevrnil. Kraj nesre-
če je voznik zapustil, a so ga policisti izsledili v bližini in ugo-
tovili, da je vozilo upravljal 'pod gasom', saj je napihal 1,14 mg 
ali 2,37 promila alkohola, ob tem pa še, da nima vozniškega 
dovoljenja. 30. 10. je počilo tudi na Artu. Nesrečo je povzro-
čil 25-letni motorist, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v 
kmetijski traktor, pri čemer se je poškodovala 27-letna potni-
ca na motorju, ki so jo oskrbeli v brežiški bolnišnici.

 Zbrala: B. M.

Metka Semrajc Slapšak, Senovo: Sem neka-
dilka in podpiram ločene prostore v lokalih. 
Prepričana sem, da je kajenje nepotrebna raz-
vada, ki ogroža zdravje. Po moje zaradi nekih fi-
nes ni potrebno spreminjati zakonodaje, naj os-
tane tako, kot je, kadilci pa se bodo že odločili, 
kateri lokal je zanje primerneje urejen. Strožji 

zakoni ne bodo ničesar spremenili.  

Miha Radanovič, Brežice: Sedanja ureditev se 
mi zdi povsem sprejemljiva tako za kadilce kot 
nekadilce, saj so terase zunaj in pri tem ne vidim 
nobene ovire za nas, ki ne kadimo. Strožja zako-
nodaja name kot nekadilca ne bo imela vpliva, 
zato mi je čisto vseeno. Trenutni zakon, ki pre-
poveduje kajenje v zaprtih prostorih, je zame 

povsem zadovoljiv, zato lahko pri tem tudi ostane.

Matej Krajnc, Zabukovje: Pred leti, ko je bila 
sprememba tobačnega zakona, so nekateri go-
stinci terase zelo lepo uredili in so ustrezale tudi 
nekadilcem. Mene osebno kajenje ne moti, še 
posebej, če je terasa lepo urejena. Omejevanje 
kajenja na zasebnih terasah in balkonih je pov-
sem nepotrebno. Zaostrovanje zakonodaje na ta 

način ne bo reševalo življenj, pač pa ’zakompliciralo’.

Martina Flis, Krško: Osebno me je motila ure-
ditev, ki je dovoljevala kajenje v zaprtih prosto-
rih lokalov, medtem ko me kajenje na pol- in od-
prtih terasah, četudi sem nekadilka, ne moti, če 
pa že koga, pa ima ta še vedno možnost, da se 
umakne v notranje prostore. Zato sem mnenja, 
da so nove definicije vendarle preveč rigorozno 

zastavljene tako do kadilcev kot do gostincev.

Zaradi predloga novega tobačnega zakona gostincem gro-
zi, da bodo morali zaradi strožje definicije odprtega pros-
tora zapreti večino gostinskih teras, doslej urejenih pred-
vsem za potrebe kadilcev. Je sedanja ureditev teras po 
vašem mnenju ustrezna ali podpirate strožje zahteve?

anketa

Strožje do kadilcev?

Kateri so najpomembnejši 
in uspešno izpeljani projek-
ti od lanskega do letošnjega 
občinskega praznika?
Zagotovo sta najpomembnej-
ša projekta tako v izvedbe-
nem kot v finančnem smislu 
izgradnja osnovne šole v Trž-
išču in telovadnice v Šentjan-
žu. Obstaja pa še veliko manj-
ših projektov, ki ravno tako 
pomembno vplivajo na življe-
nje in delo občanov, pa naj si 
bodo to novi mostovi, novi od-
seki cest ali pa priključevanje 
na vodooskrbno mrežo. Kot 
pomembna, a finančno neko-
liko manj zahtevna, lahko iz-
postavim tudi nova avtobusna 
postajališča, kolesarnice, poso-
dabljanje Tončkovega doma na 
Lisci in tako dalje. Zelo pridni 
sta v investicijskem smislu tudi 
osrednji zdravstveni instituci-
ji, zdravstveni dom in lekarna, 
ki prav tako posodabljata ozi-
roma dograjujeta z lastnimi fi-
nančnimi sredstvi.  

So investicije na področju 
predšolske in šolske vzgoje 
zaključene?
Predšolska vzgoja in osnovno-
šolsko izobraževanje sta zelo 
živa sistema in potrebe v teh 
dveh sistemih so stalne. Naj-
večje investicije na tem podro-
čju so se res zaključile, a potreb 
je še veliko, čeprav so nekoli-
ko manjše in finančno manj 
zahtevne, vendar pa izredno 
pomembne, tako da bomo v 
naslednjem letu nadaljevali z 
investicijami. V Šentjanžu bo 
potekala ureditev kotlovnice 
ter projektiranje zunanjih po-
vršin in šolske kuhinje, na Stu-
dencu bo potekala dograditev 
vrtca pri tamkajšnji osnov-
ni šoli, pripravljamo projekt 
za obnovo Osnovne šole Ane 
Gale, uredili bomo okolico šole 
v Loki, preverili bomo potrebe 
po dodatnih prostorih v Osnov-
ni šoli Boštanj zaradi vrtca, saj 
želimo, da se predšolska vzgoja 
in šolstvo ohranjata na eni lo-
kaciji. Obseg investicij se torej 
zmanjšuje, ni pa se prekinil. 

Katere večje investicije pred-
videva predlog proračuna za 
prihodnje leto?
Velike investicije, ki najbolj za-
znamujejo proračun, se ved-
no pripravljajo več let, izhajajo 
iz pričakovanj in potreb ter so 
ključne za razvoj na posame-
znem področju. Novi investici-
ji, ki bosta močno zaznamova-
li proračun oziroma življenje in 
delo, sta pričetek gradnje sta-
diona, kjer gre za pripravo ze-
mljišč, stabilizacijo terena in 
ostala pripravljalna dela, ter 
ureditev mestne ploščadi v 
novem sevniškem mestnem 
jedru. Gre za kompleksno ure-
ditev okolice spomenika, ki je 

zavarovan kot kulturni objekt. 
V bližini je parkirišče, ki je pot-
rebno ureditve, in železniška 
postaja, ki jo želimo bolj po-
vezati z avtobusno postajo, saj 
želimo v prihodnjem letu uves-
ti sodoben mestni promet. Ta 
projekt usklajujemo s Celostno 
prometno strategijo, povezuje-
mo pa se tudi s Slovenskimi že-
leznicami. 

Številna delujoča društva bi 
si želela več občinskega de-
narja, ker naj bi bilo sicer 
ogroženo njihovo delova-
nje …
Občina na več segmentih, na 
več načinov podpira delova-
nje društev. Zelo pomembno, 
pravzaprav ključno je, ali ima-
jo društva zagotovljeno osnov-
no infrastrukturo in v tem delu 
se mi zdi, da smo uspešni. Ima-
mo športne objekte, kulturne 
dvorane. Tudi sredstva skuša-
mo zagotoviti v čim višji mo-
žni meri, saj se zavedamo, da so 
društva temelj družbene vital-
nosti in raznolikih dogodkov, 
raznoliko dogajanje, pa naj si 
bo to kulturno, športno in osta-
lo, pa je ključ do družbene po-
vezanosti, saj društveno življe-
nje povezuje vse generacije in 
zagotavlja kvalitetno preživlja-
nje prostega časa. Tu se sicer 
včasih poraja vprašanje profe-
sionalizma, ki mora v finanč-
nem smislu temeljiti na dru-
gih osnovah - osnova ne more 
biti občinski proračun. Moram 
pa reči, da zaradi pomanjkanja 
sredstev doslej še nobeno dru-
štvo ni zaprlo svojih vrat, am-
pak zaradi pomanjkanja ljudi, 
ki bi se udejstvovali.

Iz leta v leto predstavlja višji 
finančni vložek tudi skrb za 
starejše ter socialno šibkejše 
občanke in občane.

Skrb za starejše, mlajše, šib-
kejše in socialno ogrožene je 
trajna skrb lokalne skupnos-
ti, pa še zdaleč ne samo v za-
konskem smislu, temveč tudi 
v smislu etike in družbene od-
govornosti. Problematika sta-
rajoče se družbe je tendenca 
Slovenije, ne le sevniške ob-
čine, je posledica razvojno-ci-
vilizacijskih sprememb nači-

na življenja. Temu se je treba 
prilagajati z ustreznim pod-
pornim okoljem, ki omogoča 
dlje aktivnim občanom ustre-
zno življenje in delovanje. Us-
pešen model je vzorec bival-
ne enote za socialno šibkejše, 
ki je bila vzpostavljena v pre-
teklem letu; dobro deluje pro-
gram centra za socialno delo 
Pomoč družini na domu; va-
rovana stanovanja za starejše 
osebe pa so nekoliko zahtev-
nejši projekt. Tukaj potrebuje-
mo partnerstvo domov za sta-
rejše, stanovanjskega sklada in 
zasebnih vlagateljev. 

Eden ključnih elementov ka-
kovosti bivanja je uspešno 
delujoče gospodarstvo, kako 
ga občina lahko podpre?
Najbolj ključna za delo v go-
spodarstvu je davčna politi-
ka, ki ni v domeni občine. Ob-
čina s svojimi ukrepi lahko 
v manjšem delu, ampak tudi 
zelo pomembnem, vpliva na 
razvoj gospodarstva. Ukrepe, 
ki so proaktivni in sledijo po-
trebam gospodarstva, vklju-
čujemo že v proračunu, del 
ukrepov pa predstavljajo ne-
posredne spodbude za gospo-
darstvo in kmetijstvo. Večji, 
velikokrat tudi bistven del pa 
predstavljajo ukrepi v smis-
lu zagotavljanja komunalne in 
druge javne infrastrukture v 
poslovnih conah in na obmo-

čju gospodarskih con. Dodat-
no se v letošnjem proračunu 
izvaja štipendiranje deficitar-
nih poklicev, v kmetijstvu rav-
no tako štipendiramo mlade 
prevzemnike kmetij. Eden od 
ukrepov je tudi stalno spremi-
njanje prostorskih načrtov na 
podlagi potreb gospodarstva. 

In kakšno je gospodarsko 
stanje v občini?
Sevnica je najstarejši industrij-
ski kraj v Posavju, to je dejstvo. 
Ker pa je industrija povečini 
odvisna od globalnih trgov, se 
je le-ta v sevniški občini moč-
no spremenila - nekoč veliki 
zaposlovalci so postali manj-
ši zaposlovalci, a najbolj po-
membno je, da so se podje-
tja, ki imajo dolgo tradicijo, 
ohranila. Predelovalne pano-
ge, kot so tekstilna, obutvena 
in lesna, so iz različnih razlo-
gov marsikje po Sloveniji pro-
padle ali celo dobesedno izgi-
nile z zemljevida, pri nas pa ne 
- sevniška podjetja so prebro-
dila krizo, postala so ponovno 
prepoznana kot uspešna in ra-
zvojno perspektivna, s surovi-
nami iz domačega okolja, s cilji 
krožnega gospodarstva. 

Se to kaže tudi skozi potre-
be po gradnji in dozidavi go-
spodarskih objektov?
Industrijske in obrtne cone so, 
lahko rečem, dobro zasedene, 
vendar se moramo zaveda-
ti, da velikih prostih zemljišč 
za gradnjo zaradi konfigura-
cije terena žal nimamo. Nekaj-
hektarske prazne cone v Sev-
nici ni, prostora pa zmanjkuje 
že tudi v obstoječih poslovnih 
conah, kot je denimo na Savski 
cesti, kjer ni več velikih mož-
nosti za širitev. Nekoliko lažje 
je v Boštanju, kjer je poslovna 
cona v enem delu še prazna in 
pričakuje investitorje. Gre pa 
za cono, ki je v zasebni las-
ti. Sicer pa je investicijska ak-
tivnost v gospodarstvu v zad-
njem letu precej živahna. Kar 
nekaj gospodarskih družb, ki 
delujejo na našem območju, je 
pričelo z novogradnjo, kar je 
ohrabrujoče. 

Boste še naprej vlagali v ra-
zvoj in ohranjanje življenja 
na podeželju?
Potrebno je slediti potrebam 
tako mestnega kot podeželske-
ga okolja in sorazmeren razvoj 
obeh je gotovo ena od pred-
nosti sevniške občine. V samo 
podeželje je bilo izredno veliko 
vloženega v pretekli finančni 
perspektivi, ko smo s pomočjo 
evropskih sredstev zmanjše-
vali razvojne razlike z gradnjo 
vodooskrbnih sistemov, grad-
njo optičnega omrežja in po-
sodobitvami cest. Te posodo-
bitve omogočajo enakomerno 

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica:

SEVNICA - Pogovor z županom Srečkom Ocvirkom, inženirjem agronomije iz Podvrha pri Zabukovju, ki 
vodi sevniško občino od leta 2008, je potekal v delovnem okolju, med papirji in načrti različnih projektov 
- v pisarni, v kateri skoraj vsak dan sprejme tudi katerega izmed občanov, ki želi, da bi mu vodstvo občine 
prisluhnilo ter pomagalo pri reševanju težav.

Kar nekaj podjetij je začelo
graditi, kar je ohrabrujoče

Srečko Ocvirk
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SEVNICA - V sevniški kulturni dvorani so 27. oktobra občin-
ski odbori SLS, NSi in SDS organizirali pogovorni večer na 
temo »Kmetijstvo in podeželje, pogled naprej«, na kateri so 
gostje, sevniški župan Srečko Ocvirk ter poslanca v DZ Iva 
Dimic (NSi) in Tomaž Lisec (SDS) razmišljali o stanju v kme-
tijstvu in razvojnih perspektivah podeželja, kamor po meri-
lih Evropske unije sodi pretežen del Slovenije. 

Gostje so izrazili svoja poglobljena in tehtna stališča o številnih 
aktualnih vprašanjih, s katerimi se sooča kmetijska panoga, pa 
tudi evropska, državna in lokalna skupnost ter ne nazadnje vsi 
skozi naše konkretne življenjske situacije. Proizvodnja cenovno 
dostopne in kvalitetne hrane je, ne glede na to, da se nam zdi sa-
moumevna, eden velikih dosežkov in temeljev, na kateri je zgra-
jena evropska skupnost. Prav s kmetijstvom pa je še vedno tesno 
povezano tudi stanje našega podeželja, kljub temu, da dejansko 
predstavlja življenjski prostor različnih življenjskih slogov in de-
javnosti. Skupna ugotovitev pogovora je, da je nujno dolgoročno 
vodenje kmetijske politike tako na evropskem kot slovenskem 
nivoju, ki bi kmetom in vsem ostalim deležnikom proizvodnje 
hrane omogočala stabilno načrtovanje dela in investiranja, ki ga 
sedaj hromijo nizke odkupne cene in nezanesljivi pogoji proda-
je ter zbirokratiziranost postopkov.  
Dogodek, ki se je zaradi aktualnosti obravnavanih tem raztegnil 
na dobri dve uri, je glasbeno obogatil Mešani pevski zbor Lisca, 
zaključil pa se je s pogostitvijo, ki jo je pripravila Kmetija Jaz-
bec iz Drožanja. 
 Robert Kaše

Pogovor o kmetijstvu in podeželju

Sodelujoči v pogovoru

POSAVJE - Skupina posavskih mediatorjev, ki se je od septembra 
2015 do aprila 2016 urila pod strokovnim vodstvom mediator-
ke in trenerke mediatorjev v Sloveniji Ksenje Lorber, pripravlja 
predstavitve mediacije in mediatorjev na našem področju. Prva 
predstavitev bo 22. novembra ob 18. uri v Valvasorjevi knjižnici 
Krško. Namen Skupine posavskih mediatorjev je ozaveščati lju-
di o pomenu in vlogi mediacije v našem življenju ter mediacijo 
kot tehniko za reševanje konfliktov približati sodržavljanom. Iz-
vajajo mediacije v primerih različnih sporov (družinskih, gospo-
darskih, delovno pravnih, šolskih, dednih …) in omogočajo tudi 
individualni mediacijski pogovor. Prvo srečanje in predstavitve 
so brezplačni. Spremljate jih lahko tudi na FB strani pod imenom 
Skupina posavskih mediatorjev.  P. P.

Z mediacijo za boljše odnose

Skupino posavskih mediatorjev sestavljajo Vesna Lapornik, 
Nuša Vanič, Leonida Zagmajster Jovanović, Sanja Mihajlović, 
Karmen Cesar in Peter Felicijan Zorko.

poselitev in razvoj kmetijske 
dejavnosti, ki potrebuje ureje-
no infrastrukturo. Poseljenost 
podeželja je ključno za ohra-
njanje kulturne krajine, kajti 
neposeljeno območje ni obde-
lano ni urejeno in v tem je teža-
va, če se podeželje ne razvija. 

Pomembno vlogo pri razvo-
ju ima tudi urejena cestno 
prometna infrastruktura, 
kaj pričakujete od načrto-
vane trase dvopasovne hi-
tre ceste?
Večno je vprašanje, kdo je us-
merjevalec razvoja: promet 
ali gospodarstvo? Za razvoj je 
ključen promet in s tega vidi-
ka je hitra cesta med Celjem in 
Novim mestom za prihodnost 
nujna, vendar pa predlagana 
trasa srednjega dela tretje ra-
zvojne osi za Sevnico ni opti-
malna. Težava je v tem, da se 
od mesta Sevnica kot največje-
ga gospodarskega in poselitve-
nega središča na relaciji med 
Celjem in Novim mestom pre-
več odmakne, zato podpiramo 
variante, ki potekajo od Zida-
nega Mosta skozi Radeče do 
Boštanja in po Mirnski dolini 
do Trebnjega in s krakom do 
Novega mesta. Še pred tretjo 
razvojno osjo pa pričakujemo 
nekaj najbolj kritičnih ureditev 
na državnem cestnem omrež-
ju, med njimi rekonstrukci-
jo 'nadvožnjaka' v Šmarju, dr-
žavne ceste Šentjanž - Glino in 
tako naprej. 

V fazi sprememb in dopol-
nitev je občinski prostorski 
načrt, kaj prinaša?
Po sprejetju v letu 2012 je ob-
činski prostorski načrt trenu-
tno drugič v spreminjanju, kar 
je povsem v skladu z živo nara-
vo takšnega dokumenta. Slediti 
mora potrebam občanov in go-
spodarskih družb, ki se vsesko-
zi dopolnjujejo in spreminjajo. 
Prejetih je bilo okrog 1100 po-
bud oziroma predlogov. Posto-
pek je trenutno v fazi usklaje-
vanja z zahtevami, ki so nam 

jih v prvem mnenju podali no-
silci urejanja prostora, tečejo 
tudi vsi drugi postopki uskla-
jevanja za izdelavo dopolnje-
nega osnutka. Ta bo v javno 
razgrnitev podan po novem 
letu, sledi javna obravnava, 
opredelitve do pripomb z jav-
ne razgrnitve, izdelava konč-
nega predloga akta, pridobitev 
drugega mnenja nosilcev ure-
janja prostora in sprejem akta 
na seji občinskega sveta. Posto-
pek se zdi dolg in kompleksen, 
dejstvo pa je, da v njem sode-
luje preko 30 nosilcev urejanja 
prostora. Prav tako je potrebno 
omeniti, da je vsebina spremi-
njanja v kar pomembnem delu 
pod vtisom napovedanega dav-
ka na nepremičnine. 

Katera področja bi mora-
la biti po vašem mnenju ra-
zvojna prioriteta občine v 
prihodnjih letih? Je to tu-
rizem, mladina, gospodar-
stvo …? 
Razvojnih prioritet ne more-
mo usmeriti zgolj v eno po-
dročje, postavljene morajo 
biti v več smereh, kajti v druž-
bi in gospodarstvu gre za do-
polnjevanje različnih dejavno-
sti in aktivnosti. Zagotavljanje 
možnosti za razvoj predeloval-
ne industrije je ena od stalnih 
potreb, saj nudi največji delež 
delovnih mest. Sodobne indu-
strije, kot je turizem, pa so tis-
te industrije, ki se razvijajo in 
v tem delu sevniška občina kot 
območje jemlje še premajhen 
delež prihodkov. Skratka, tu-
rizem, povezan s kmetijstvom 
in sonaravno rabo prostora, je 
močna razvojna prioriteta. To 
je lahko poslovni izziv za mla-
de, za katere razpisujemo tudi 
štipendije v okviru različnih 
štipendijskih shem.  

Eden izmed potencialov je 
reka Sava in razvoj rečnega 
turizma, kakšni so načrti?
Rečni in obrečni savski prostor 
je z izgradnjo hidroelektrarn 
postal protipoplavno varnejši 

in uporabnejši, potrebno pa ga 
je še razvijati in dopolnjevati v 
smeri večnamenske rabe, kar 
pa je izredno zahtevno. Me-
stni park oziroma drevored 
z rekreacijskim območjem se 
je izredno dobro prijel, uredi-
tve ob Savi gorvodno se nada-
ljujejo z gradnjo sprehajalnih 
in kolesarskih poti. Trenutno 
se ureja del poti na Radni in v 
smeri proti Logu. Želimo ure-
diti tudi prostor, kjer bodo lju-
bitelji psov s svojimi ljubljenč-
ki bolj sproščeni kot na drugih 
površinah. Na Orehovem je 
mogoče postaviti čolnarno z 
izposojevališčem čolnov. To 
je del želja po ureditvah, ki so 
preplet različnih interesov in 
so podvržene različnim sogla-
sodajalcem.

Nekaj možnosti je tudi na 
področju premične in nepre-
mične kulturne dediščine 
- Sevnica se lahko pohva-
li z edinim še ohranjenim 
brivsko frizerskim salonom 
v Sloveniji, a njegova vrata 
so zaprta ...
Premična in nepremična kul-
turna dediščina, pa tudi na-
ravna dediščina so veliko 
bogastvo, ohranjanje tega bo-
gastva pa velik napor. Namen 
ohranjanja te kulturne dediš-
čine je, da se ustrezno predsta-
vi širši javnosti. Včasih je ta na-
loga še posebej zahtevna, pa 
tudi lokalna skupnost ni edi-
na, ki razpolaga s to dediščino. 
Pri njej gre pogosto za zaseb-
no lastništvo in za pristojnosti 
zavoda za varstvo kulturne de-
diščine, ministrstva za kulturo, 
muzejev in v delu tudi lokalne 
skupnosti. Način turizma se 
je spremenil, turisti obiskuje-
jo tudi manjše kraje in v tem 
vidim prihodnost teh objek-
tov, vpetih v celovito turistič-
no ponudbo.

Del turistične ponudbe so 
tudi prenočitvene kapaci-
tete, ki pa jih v Sevnici pri-
manjkuje.

Težave s prenočitvami de-
jansko so. Ta trenutek zelo tež-
ko prenočimo poslovne goste, 
a z obnovo hotela ocenjujem, 
da bo ta segment pokrit. Ena 
izmed možnosti za nočitev so 
kmečki turizmi, opažamo pa, 
da prihajajo v naš kraj števil-
ni avtodomi, zato bomo nada-
ljevali z urejanjem prostorov 
tudi zanje.

Kateri skupni razvojni pro-
jekti bi lahko še bolj poveza-
li vseh šest posavskih občin 
v razvijajočo se in dobrosto-
ječo skupnost?
Ocenjujem, da je Posavje v ce-
loto najbolj povezal projekt 
gradnje hidroelektrarn na 
spodnji Savi in ta model so-
delovanja razvijamo tudi na 
drugih področjih. Naj izposta-
vim skupno turistično ponud-
bo Posavske poti prijetnih do-
živetij, s katero se posavske 
občine lepo predstavljamo in 
povezujemo. Eden izmed sku-
pnih projektov je tudi ureditev 
javnega potniškega prometa, 
posodobitev in razvoj cestnih 
ter železniških povezav, kole-
sarskih stez in tako naprej. Ne-
kateri projekti tudi presegajo 
regionalne okvirje.

V primeru oblikovanja pok-
rajine Posavje, za katere 
ustanove bi želeli, da osta-
nejo v sevniškem občinskem 
središču?
Prva skrb je, da se službe, ki 
so v Posavju in delujejo v dob-
robit naših krajanov, občanov, 
Posavcev, ne prenesejo v smeri 
prestolnice ali pa v Novo mes-
to, kar se dogaja. Ne gre za ra-
cionalizacijo, ampak za cen-
tralizacijo. Menim, da je treba 
ohraniti obstoječo regijsko de-
litev institucij – kot je bila ozi-
roma kot je zasnovana, pov-
sem dobro deluje. Težnje po 
strogem regijskem središču 
ni, kajti Posavje potrebuje so-
razmeren razvoj. 

 Smilja Radi

V uvodu je sevniški župan 
predstavil vlaganja v predšol-
sko varstvo in šolstvo ter ob 
tem poudaril, da je pravočasno 
sprejet proračun za leto 2016 
omogočal tekoče in nemote-
no delovanje ter izpeljavo no-
vogradenj. Po občini so bile iz-
vedene tudi številne ureditve 
lokalne cestne infrastrukture - 
na pločnikih in kolesarskih ste-
zah so na 30 mestih odpravili 
arhitektonske ovire, potekalo 
je urejanje avtobusnih posta-
jališč, parkirišč itd. 

»Skrb za javno zdravje je kom-
pleksna in trajna skrb, ki jo 
skupaj udejanjamo različne 
institucije. Najmočnejšo vlo-
go imata pri tem zdravstveni 
dom in lekarna, ki sta povečini 
z lastnimi sredstvi v zadnjem 
času pristopila k pomembnim 
posodobitvam in ureditvam v 
splošno javno korist,« se je do-

taknil zdravstvenega varstva in 
v nadaljevanju še skrbi za sta-
rejše in socialno šibkejše. Del 
tega so neprofitna stanovanja, 
ki jih je trenutno 142 (največ 
jih je Sevnici, nekaj v Krmelju, 
Tržišču in na Blanci). Društve-
no in družabno življenje krepi 
tudi kmečka tržnica v Sevnici, 
ki privablja vedno več kupcev.

Kvalitetnejše bivanje in nemo-
ten gospodarski razvoj naj bi 
omogočal občinski prostorski 
načrt, ki je trenutno drugič v 
postopku spreminjanja. »Opa-
zne so pozitivne gospodarske 
aktivnosti v sevniških podje-
tjih, ki posodabljajo svojo pro-
izvodnjo, dograjujejo in gradi-
jo. Občina sledi s prostorskim 
načrtom in komunalno in-
frastrukturo,« je dejal župan 
Srečko Ocvirk ter pohvalil de-
lovanje sevniške Komunale, ki 
je »razvila svojo dejavnost in 

se primerno odziva na potre-
be v okolju«. 

POGLED V LETO 2017
S pridobivanjem projektne do-
kumentacijo namerava Občina 
Sevnica v naslednjem letu naj-
več sredstev iz proračunskih 
virov nameniti za obnovo ce-
stne mreže in priključevanje 
na vodovodni sistem, potekale 
pa bodo druge investicije. Na-
črtovani so naslednji projek-
ti: pešpot Breg - železniška po-
staja, kolesarnica pri železniški 
postaji Sevnica, javna razsvet-
ljava Šmarje - HE Boštanj, ka-
nalizacija Dolnje Brezovo, par-
kirna hiša pri Zdravstvenem 
domu Sevnica, projektna do-
kumentacija za sanacijo preliv-
nega roba na bazenu, pričetek 
izgradnje stadiona, projektna 
dokumentacija za kuhinjo ter 
športne površine pri OŠ Milana 
Majcna Šentjanž, ureditev oko-

lice podružnične šole v Loki, 
sanacija kotlovnice v OŠ Mi-
lana Majcna Šentjanž, gradnja 
javne infrastrukture v poslov-
nih conah ter izgradnja posta-
jališč za avtodome. Iz državnih 
sredstev je načrtovana dogra-
ditev dveh odsekov cest v Bo-
štanju, pločnikov v Gabrijelah, 
most čez Kameniški potok, ces-
te Poklek - Podvrh, Arto - Po-
nikve, Šentjanž - Kal, ureditev 
ploščadi ob Kvedrovi cesti ter 
gradnja prizidka k podružnični 
šoli na Studencu. Še v tem me-
secu naj bi bil objavljen razpis 
za prenovo nadvoza v Šmarju. 
Med načrti je tudi trajnostni ra-
zvoj Lisce ter savskega prosto-
ra. »Zelo pomembno je črpanje 
razvojnih sredstev iz finančne 
perspektivi 2014–2020, a za 
lokalne skupnosti še ni bilo 
odprtih pričakovanih razpi-
sov,« je zaključil. 
 Smilja Radi

Več bodo dali za cestno omrežje
SEVNICA -  Župan Srečko Ocvirk je 3. novembra na novinarski konferenci ob sevniškem občinskem prazni-
ku v lično obnovljenem Trškem dvorcu predstavil uspešno izpeljane projekte od lanskega do letošnjega 
praznika ter nanizal nekatere nove načrte.

SMEDNIK, RAKA - V Gasilski zvezi Krško so v septembru in ok-
tobru izvedli dva projekta, in sicer so po opravljeni nadgradnji 
12. septembra prevzeli vozilo GVM–1 za potrebe prevoz moštva 
PGD Smednik, 15. oktobra pa je zveza v organizaciji komisije za 
članice na Raki tradicionalno gostila prostovoljne gasilke iz dru-
štev z območja Zasavja in Posavja. Zbrane so na srečanju prisluh-
nile predavanju Rebeke Novak iz Zdravstvenega doma Krško na 
temo Zdrav življenjski slog, na kar se je navezovala tudi letošnja 
tema meseca požarne varnosti, naslovljena Delujmo preventiv-
no, ob priložnostnem snidenju pa so si, medtem ko je zaradi sla-
bega vremena vsakoletno pokalno tekmovanje odpadlo, udele-
ženke ogledale tudi obnovljen raški grad. B. M.  

Tradicionalno srečanje zasavskih 
in posavskih gasilk



Posavski obzornik - leto XX, številka 23, četrtek, 10. 11. 20166 UTRIP REGIJE

Na novembrski, 24. seji Državnega 
zbora bomo med drugim odločali tudi 
o predlogu ustavnega zakona o dopol-
nitvi III. poglavja Ustave Republike Slo-
venije, s katerim se v ustavo vpisuje t. i. 
pravica do pitne vode. Zaveza po vpisu 
pravice do pitne vode kot javne dobri-
ne v ustavo je bila dogovorjena s koa-
licijskim sporazumom leta 2014, a je v 

zvezi z njeno realizacijo že na začetku mandata prišlo do šte-
vilnih polemičnih pravnih in političnih mnenj, tako glede spre-
memb ustave nasploh, kot glede vsebine sprememb. Sprememb 
ustave namreč ne podpirajo vse stranke, za spremembe pa so 
potrebni glasovi 60 poslancev, torej več kot nas sestavlja ko-
alicijo. Poslanski skupini SDS in NSi po dosedanjih napovedih 
ne bosta podprli sprememb ustave, ker da to ni potrebno in je 
obstoječa ureditev zadostna, v poslanski skupini Združene le-
vice in nepovezani poslanci pa spremembe ustave podpirajo. 

Ustava bo s sprejemom ustavnega zakona dobila nov 70.a člen, 
ki bo glasil takole: "Vsakdo ima pravico do pitne vode. Narav-
ni vodni viri so naravno javno dobro v upravljanju države. Na-
ravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi pre-
bivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v 
tem delu niso tržno blago. Oskrbo prebivalstva s pitno vodo 
in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko 
samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno."

Zapis besedila novega člena ustave ni bil preprost. Besedilo čle-
nov je tekom postopka na Ustavni komisiji dobivalo številne 
oblike oz. variante, s katerimi se mnogokrat nisem strinjal in 
tudi pri zadnji verziji besedila, ki jo navajam v zgornjih vrsti-
cah, sem predlagal, da bi se v ustavi poleg obstoječega bese-
dila še dodatno določilo, da država z vodnimi viri upravlja in 
zagotavlja oskrbo prebivalstva s pitno vodo v skladu z zako-
nom. Previdnost je mati modrosti, pravijo, in takšno besedilo 
bi po moji oceni v duhu previdnosti dvignilo normativno raven 
odločanja, da se ustavne vsebine glede pitne vode ne bi kdaj 
urejale samo z akti vlade. Ker sprememba ustave terja glaso-
ve dveh tretjin poslancev in ker je prevladala želja večine po-
slancev, da se zadeva uvrsti na novembrsko sejo Državnega 
zbora, je na koncu potrebno podporo dobilo zgornje besedilo, 
ki je po moji oceni še vedno dobro in pomembno povečuje ob-
seg naših ustavnih pravic in jih tudi postavlja v ospredje pred 
pravice zasebnih podjetij. 

Čeprav je Slovenija z vodo bogata država, v kateri imamo os-
krbo s pitno vodo dobro urejeno, pa povsod po svetu ni tako. 
Naravna bogastva in naravni viri se vse preveč izkoriščajo na 
način, da se v želji po hitrih dobičkih izčrpavajo in onesna-
žujejo, s čimer se onemogoča trajnostni razvoj, ki bi zagoto-
vil, da jih bodo uživali tudi prihodnji rodovi. V nekaterih delih 
sveta smo priča pomanjkanju pitne vode, kar ima geopolitič-
ne posledice, ki se kažejo v državnih in regionalnih konfliktih 
in migracijah velikega števila ljudi, v nekaterih delih sveta pa 
se dogaja privatizacija vodnih virov in oskrbe s pitno vodo s 
strani korporacij zasebnega kapitala, ki pitno vodo uporablja-
jo kot vir zaslužka. Nekateri podatki kažejo, da je oskrba s pi-
tno vodo, ki jo v tujini zagotavljajo korporacije v zasebni lasti, 
dražja in manj kakovostna, kar pomeni, da ni tehtnega razlo-
ga, da se je država odrekla tej nalogi in jo prenesla na zaseb-
na podjetja. Oskrba z vodo predstavlja osnovo in pogoj bivanja 
in življenja v določenem prostoru ali v državi in je že iz tega 
razloga ni mogoče uporabljati za kovanje dobičkov. Predlog 
sprememb ustave ta vprašanja rešuje in v ospredje postavlja 
prebivalce naše države. 

Slovenija bo z vpisom pravice do pitne vode v ustavo ena izmed 
prvih držav, ki to pravico zagotavljajo v najvišjem aktu države. 

Pravica do pitne vode v ustavo

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

Tokratno muzejsko vitrino je 
avtorica, kustosinja Andre-
ja Matijevc predstavila in na-
slovila »Moja, tvoja, njena in 
njegova zgodba je naša zgod-
ba«. Če spomnimo: 25. junija 
1991 je skupščina Republike 
Slovenije sprejela Deklaraci-
jo o neodvisnosti ter Temeljno 
ustavno listino o samostojni in 
neodvisni Republiki Sloveniji. 
V večeru zatem je bila na Trgu 
republike slovesno razglašena 
samostojnost z dvigom nove 
slovenske zastave. Mlada dr-
žava je morala že naslednji 
dan dokazati svojo odločnost 
in se braniti pred Jugoslovan-
sko ljudsko armado. Po desetih 
dneh se je vojna končala, Re-
publika Slovenije pa je z umi-
kom JLA na svojem ozemlju 
prevzela oblast in suverenost 
potrdila z odhodom zadnjega 

Slavnostni govornik na prosla-
vi, ki jo je organiziralo Območ-
no združenje veteranov vojne 
za Slovenijo (OZVVS) Breži-
ce, je bil bivši načelnik Gene-
ralštaba Slovenske vojske ge-
neralpodpolkovnik Albin 
Gutman. Po zapeti slovenski 
himni Moškega pevskega zbo-
ra Sromlje in uvodnem pozdra-
vu predsednika Pokrajinskega 
odbora ZVVS Posavje Rudija 
Smodiča je navzoče pozdravil 
brežiški župan Ivan Molan. 
Dejal je, da omenjenemu pra-
zniku posvečamo premalo po-
zornosti glede na to, kako po-
memben je bil za svobodo 
Slovenije in Slovencev. V občini 
na žrtve osvoboditvene vojne 
opominjata dve obeležji, in si-
cer na Rigoncah v spomin pad-
lemu Jerneju Molanu in na Pri-
lipah, kjer so potekali boji med 
Teritorialno obrambo (TO) in 
JLA. Gutman je v slavnostnem 
nagovoru spomnil na dogod-
ke pred 25 leti, ki so zaznamo-
vali tudi njegovo življenje, saj 
je takrat poveljeval 2. Pokra-
jinskemu štabu TO dolenjske 
pokrajine. »Še danes spoštu-
jem ter cenim pomoč in prip-
ravljenost takratnih zaposle-
nih v TO Posavja, ki so veliko 
prispevali k temu, da smo junij 

»Malokdo ve, čemu spomeniki«
BREŽICE - 25. oktobra, na dan suverenosti, so v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice z osrednjo po-
savsko proslavo obeležili lani razglašeni državni praznik, ki spominja na odhod zadnjega vojaka Jugoslo-
vanske ljudske armade (JLA) iz Slovenije pred 25 leti. 

1991 pričakali pripravljeni na 
celotnem območju TO Dolenj-
ske. Pri nas smo lahko izved-
li kvalitetna štabna urjenja in 
usposabljanja, ki so se zaklju-
čila z vajo, ki jo danes pozna-
mo pod imenom Premik ’91. 
Vsi smo se zavedali, da bo do-
lenjska ob morebitnem spopa-
du z JLA ena najbolj obreme-
njenih TO v Sloveniji. Pri tem 
je bilo že povsem jasno, da bo 
težišče delovanja prav Posavje 
z vojaško pomembnimi objek-
ti, skozi katere pelje ključna 
pot do glavnega mesta Slo-
venije,« je med drugim pove-
dal. Poudaril je, da je pravoča-
sen odziv 25. območnega štaba 
TO in njegovih enot preprečil 

vdor JLA v osrčje Posavja. Po 
dveh smrtnih žrtvah med te-
ritorialci so se spopadi nena-
doma ustavili, začela so se ne-
skončna pogajanja, nenehno 
so se spreminjali ukazi, kaj je 
treba storiti. JLA je spretno iz-
koriščala svojo tehnično pre-
moč in popolno obvladovanje 
zračnega prostora. S prekinit-
vami spopadov je poskušala 
dobiti prednost, ki se ji je vse 
bolj izmikala. Napad kolone v 
Krakovskem gozdu je bila ena 
od zadnjih bitk. Gutman je ve-
čer pred napadom še zadnjič 
odšel na pogajanja s poveljni-
kom enot, a se ta ni želel več 
pogajati.

Gutman je še izpostavil, da bi 
bilo takrat dovolj le malce vo-
lje in napora ter nekaj stav-
kov na papirju ali po radijski 
postaji in enote JLA bi se pre-
dale. Vojaški spopad na Prili-
pah, kjer je enota TO ustavila 
oklepno kolono, je označil za 
»spopad za vojaško zgodovino, 
iz katerega se je mogoče tudi 
kaj naučiti, žal pa ga v tujini 
bolje poznajo kot v naših voja-
ških šolah«. Zaključil je z nasle-
dnjimi besedami: »JLA je bila v 
Sloveniji vojaško poražena in 
Slovenija je postala suverena 

država. Po 25 letih ni o vojnih 
spopadih nikjer nobene sledi 
več. Ostali so pomniki na mes-
tih spopadov, grobovi in pos-
tavljeni spomeniki. Mimo njih 
vsak dan hodijo ljudje, drža-
vljani Slovenije. Malokdo ve, 
čemu so postavljeni, pa bi se-
veda morali vedeti. In ostali 
so seveda spomini na čas osa-
mosvajanja Slovenije, ki poča-
si, a vztrajno bledijo, in če jih 
ne bomo zapisali, bodo po-
zabljeni, s tem pa tudi del na-
ših življenj in zgodovine.« Gut-
man se je nato še zahvalil vsem 
pripadnikom TO v Posavju, ki 
jim je poveljeval tiste vojne dni 
1991, da so se hrabro in preda-
no odzvali klicu domovine ter 
častno opravili svojo dolžnost. 
Spremljevalni kulturni pro-
gram so poleg že omenjenih 
sromeljskih pevcev soustvari-
li še članici Kulturnega društva 
Drugi oder Vesna Smrekar in 
Mateja Bogovič Fifnja, pe-
vec Aljaž Božič ob klavirski 
spremljavi Pierine Cavalie-
re Mršić ter harmonikar Ma-
tej Franko pod mentorstvom 
Nika Ogorevca iz Glasbene 
šole Brežice. Proslavo je pove-
zovala Mateja Jankovič Čurič.

 Rok Retelj

Upokojeni generalpodpol-
kovnik Albin Gutman

Vsaka zgodba je naša zgodba
BREŽICE – Osrednji proslavi v počastitev dneva suverenosti in 25. obletnice samostojnosti Slovenije je 
25. oktobra v Posavskem muzeju Brežice sledilo še nadaljevanje z odprtjem Posavske muzejske vitrine 
»Posavje v letu 1991«.

jugoslovanskega vojaka 25. ok-
tobra 1991.

Tako je bilo leto 1991 za mar-
sikoga v Posavju v marsičem 
prelomno. Spremembe, ki jih 
je prinesla osamosvojitev, so 

imele velik vpliv na življenje 
ljudi. Zgodbe vsakega prebi-
valca Posavja posebej in njiho-
vi spomini dopolnjujejo drago-
cen mozaik te skupne zgodbe. 
Za skupno zgodbo v vitrini je 
kustosinja Matijevčeva poiska-

la: novinarja Vlada Podgor-
ška, ki je med spremljanjem 
prelomnih dogajanj v Posavju 
prisostvoval tudi odhodu zad-
njih jugoslovanskih vojakov iz 
vojašnice Cerklje ob Krki; Ta-
tjani Petrič iz Kostanjevice 
na Krki je veselje in ponos ob 
osamosvojitvi zatemnilo dej-
stvo, da je ostala brez zaposli-
tve; družina Pirc iz Krškega se 
bo 25. junija 1991 vedno spo-
minjala z dvojnim ponosom in 
veseljem, saj se jim je na dan 
rojstva domovine rodila hčer-
ka Alenka; mozaična zgodba 
Jerce Šantej iz Sevnice pripo-
veduje, da je leta 1991 zaklju-
čevala študij in da je kot mlada 
slikarka z odprtjem svoje prve 
razstave pričela svojo ustvar-
jalno pot.

 N. Jenko Sunčič, foto: R. R.

Razstavo je številnim udeležencem odprtja predstavila njena 
avtorica Andreja Matijevc (desno).

BREŽICE – Člani Literarne sekcije Beseda KD Franc Bogovič 
Dobova po običaju tretjo sredo v mesecu namenjajo Vodni-
kovemu literarnemu večeru. Tako je 19. oktobra v malem av-
ditoriju Posavskega muzeja Brežice potekal večer z naslo-
vom » Na meji resničnosti in domišljije«. Drago Pirman je zanj 
izbral kratke opise življenj in odlomke del Frančiška Asiške-
ga (Božji ubožec), Mihe Remca (Mana) in Marjana Tomšiča 
(Preprosto, Ženska in pošast). Brali so Franc Živič, Jože Pirš, 
Antica Marijanac in Drago Pirman. Literarni dogodek so po-
pestrili učenci Glasbene šole Brežice: z igranjem na klarinetu 
Rea Doria Bergant, na violini Katarina Petrič in Ema Ajster, 
mlade glasbenice je na klavirju spremljala Pierina Cavaliere 
Mršić. N. J. S., foto: PMB

OŠTRC - Pri spomeniku pod vaško lipo na Oštrcu so 15. oktobra 
pripravili tradicionalno oktobrsko proslavo ob dnevu spomina v 
kostanjeviški občini, ob tem pa so obeležili še 25-letnico osamo-
svojitve Slovenije in 75. obletnico ustanovitve Osvobodilne fron-
te ter se poklonili vsem padlim borcem za domovino in vsem žrt-
vam druge svetovne vojne. K spomeniku, v katerega je vklesanih 
45 imen, od tega 24 padlih borcev iz gorjanskih vasi in 21 tal-
cev, so predstavniki Občinske organizacije ZB za vrednote NOB 
položili venec. Slavnostni govornik je bil član predsedstva Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Milan Gorjanc, ki je 
obsodil izdajstvo in sodelovanje nekaterih Slovencev z okupacij-
skimi silami. Na slovesnosti je predsednik občinske borčevske 
organizacije Jakob Gašpir dolgoletnemu predsedniku kostanje-
viških borcev Viliju Punčuhu podelil posebno priznanje in na-
ziv častni član organizacije.  P. P.

Oktobrska proslava na Oštrcu
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CERKLJE OB KRKI - Gradbišče, na katerem nastajata nova šola in 
vrtec v Cerkljah ob Krki, so si 19. oktobra najprej ogledali zapos-
leni na cerkljanski šoli, zatem pa še krajevni svetniki na čelu s 
predsednico sveta KS Jeleno Ilišević Gramc. Po gradbišču sta jih 
popeljala odgovorni vodja projekta »Rekonstrukcija in dozidava 
OŠ Cerklje ob Krki« arhitekt Rok Žnidaršič in njegov sodelavec 
Dejan Fortuna, oba iz arhitekturnega ateljeja Medprostor iz Lju-
bljane. Kot je za naš časopis povedal Žnidaršič, so do sedaj izvedli 
statično sanacijo obstoječe stare šole z novimi medetažnimi kon-
strukcijami in novo streho, vsa armiranobetonska dela na bodoči 
šoli in vrtcu, inštalacijska in krovska dela na vrtcu ter tudi nekaj 
obrtniških del. Začenjajo z glavnimi deli jeklenih konstrukcij za 
telovadnico, zaključujejo krovska dela na starem šolskem objektu 
in telovadnici ter nadaljujejo inštalacijska dela. Začeli bodo tudi 
z zapiranjem objektov, najprej vrtca z vgradnjo stavbnega pohi-
štva. V sklopu zunanjih ureditev so že končali kanalizacijo južno 
od vrtca, utrdili nasutje za šolsko igrišče ter izdelali konstrukcije 
za tribuno. Fortuna ga je dopolnil, da bo prva zgradba s končno 
podobo vrtec, ki ga bodo zaprli še pred novim letom, nakar bo sle-
dila še izvedba končnih inštalacij, stenskih obdelav, vgradnja no-
tranjega stavbnega pohištva, na koncu pa še fasadna dela. Vsa ta 
dela bodo seveda izvedli še na novem objektu šole, tako da se po 
terminskih planih predvideva, da bo šola končno zunanjo podo-
bo dobila junija 2017, nato pa sledi še opremljanje, za katerega 
bo morala Občina Brežice pridobiti še približno 600.000 evrov. 
Čeprav vselitev v novo šolo še ni jasna, zaposleni in učenci upajo, 
da se bodo po novih šolskih hodnikih sprehodili že jeseni 2017, 
kot je bilo prvotno predvideno.  R. Retelj

Šola bo zgrajena v roku, 
kdaj vselitev vanjo?

Cerkljanski krajevni svetniki v prostorih obstoječe stare šole

BREŽICE – Mešani pevski zbor Viva Brežice je pod dirigentsko pa-
lico Simone Rožman Strnad 22. oktobra napolnil Viteško dvo-
rano Posavskega muzeja. 23. letnemu koncertu so pevci nadeli 
naslov Španska romanca, s katerim so nadaljevali z gradnjo mo-
stov med Španijo in Slovenijo, ki se je pričela z gostovanjem Vive 
na festivalu v Španiji letos julija. S koncertom so ponudili preplet 
slovenskih in španskih skladb ter s Prešernovo Rozamundo v slo-
venščini in španščini. Idejno zasnovo koncerta in pripravo vezne-
ga besedila, ki so ga interpretirali Uroš Brezovšek, Andrej Cizl, 
Alenka Černelič Krošelj, Lovro Jurečič, David Križman, Bar-
bara Les in Krištof Strnad, je pripravila Mateja Jankovič Čurič, 
interpretka veznega besedila v španščini pa je bila Irena Hribar. 
Večer so poleg solistov bogato obarvali še kitarist Marko Ferlan 
in zlasti solistka Julieta Kubik de Habjanič z ljudsko iz Andalu-
zije Seviljski bolero. Špansko romanco so dopolnili še plesalci Jel-
ka in Jurij Žnideršič, Kaja Rožman, Davorin Levičar, Lara Oš-
trbenk in Lovro Jurečič.  N. J. S., foto: JSKD Brežice

Vivin 23. letni koncert 

PIŠECE - OŠ Maksa Pleteršnika Pišece je med 24. in 28. okto-
brom organizirala že 17. mednarodni Unescov tabor Premika-
mo meje, ki so ga letos naslovili Zrno do zrna, s čimer so obele-
žili mednarodno leto zrnatih stročnic. Po besedah ravnateljice 
pišeške šole Nuške Ogorevc so bili med udeleženci tabora tako 
osnovno- kot srednješolci iz 17 šol, tudi iz Hrvaške in Srbije, na-
tančneje iz Tenja, Buj in Kragujevca. V aktivnosti se je dnevno 
vključevalo okoli 30 otrok in njihovih mentorjev. Skozi ves te-
den so potekale različne delavnice, eden od vrhuncev je bil ve-
čer z domačini pod vaškim kozolcem v Pišecah, v sklopu kate-
rega so obujali stari običaj kožehatve koruze in se pogovarjali o 
kruhu. Otroci iz Hrvaške in Srbije so cel teden spali pri svojih vr-
stnikih v Pišecah, zato so se stkala nova prijateljstva ter premak-
nile meje v jezikovnem in kulturnem smislu.
Sicer pa so v sklopu tabora pokušali lokalne jedi, si ogledali mlin 
in pekarno, grad Rajhenburg ter si en večer polepšali s koncer-
tom skupine DaBlaBlues. Na zaključni predstavitvi tabora, ki je 
potekala v kulturnem domu Pišece, so udeleženci predstavili vse 
delavnice, ki so potekale v sklopu tabora in v katerih so nasta-
li domiselni izdelki. Tako so med drugim izdelovali sončne ure, 
razstavili stare stročnice, kuhali, raziskovali, fotografirali stročni-
ce, likovno in grafično ustvarjali, pripravili družabne igre z zrni, 
se pogovarjali in iskali ideje o boljšem svetu, prebirali pravljice, 
ustvarjali iz zrn itd. Prav tako so učenci pišeške šole pripravi-
li kulturni program, ravnateljica pa se je vsem udeležencem in 
mentorjem, med drugim tudi koordinatorici tabora Tanji Plev-
nik in strokovni vodji Maji Haler, zahvalila za sodelovanje na 
taboru. R. Retelj

»Zrnati« mednarodni tabor

Eno od delavnic je vodila tudi Jožica Pika Gramc, svetovalka 
na Zavodu RS za šolstvo, desno ravnateljica Nuška Ogorevc.

S A M O P O S T R E Ž N A
A V T O P R A L N I C A

O T V O R I T E V

Brežice, Mladinska ulica
ob obvoznici, dvorišče poslovne stavbe Keranet

12. 11. 2016, od 10. ure dalje  

www.avtoline.si

Direktorica Zavoda Otok Ve-
sna Hrovat je na novinarski 
konferenci pred odprtjem raz-
stave povedala, da je projekt 
Hiša gradi človeka sofinanci-
ralo Ministrstvo za okolje in 
prostor, podprla pa tudi Obči-
na Kostanjevica na Krki. Vod-
ja projekta, arhitekt Borut Si-
mič je povedal, da je namen 
projekta iskanje vizij bodoče-
ga razvoja zgodovinskega jedra 
Kostanjevice na Krki oz. razmi-
šljanje, kakšno bo to mesto čez 
5, 10, 20, 50 let. »To ni pasiv-
ni urbanizem, ampak svobod-
no razmišljanje o prostoru z 
vidika prenove, poselitve in fi-
nanciranja prenove mestne-
ga jedra. Vse te tri sklope želi-
mo čim bolj zbližati,« je dejal. 
Na delavnicah, ki so potekale v 
okviru projekta, so bili arhitek-
ti prepuščeni vtisu o mestu in 
v mestnem jedru evidentirali 
okoli deset praznih in zapušče-
nih hiš, ki mestnemu jedru da-

S kooperativo do obnove?
KOSTANJEVICA NA KRKI - V Zavodu Otok so ob mesecu prostora, ki je potekal oktobra, izvedli projekt Hiša 
gradi človeka, ki so ga 28. oktobra zaključili z odprtjem razstave na Oražnovi ulici. Cilj projekta je spodbu-
diti obnovo propadajočih hiš v mestnem jedru. 

jejo bolj žalostno sliko. Preno-
ve bi se po besedah arhitektke 
Sandre Zupan, ki je oblikovala 
tudi zgibanko rezultatov pro-
jektov, morali lotiti vsebinsko 
in z njo pripraviti nastavek za 
turistično ponudbo ter ohraniti 
»otok kot živi muzej, ki se sre-
čuje s sodobnostjo«.

Kot je dejala Hrovatova, je cilj 
ustanovitev turistično-stano-
vanjske kooperative, v okviru 
katere bi te stavbe prenovili, 
tako da bi v njihovih spodnjih 
prostorih potekala določena 
dejavnost, zgornji prostori pa 
bi bili namenjeni bodisi stano-
vanjem bodisi spalnim kapa-

citetam. Na posvetu, ki se ga 
je udeležil tudi državni sekre-
tar Tadej Slapnik, so interes 
za vključitev v kooperativo iz-
razili trije lastniki omenjenih 
praznih hiš, interes pa po be-
sedah Hrovatove še raste. Upa-
jo, da bo Kostanjevica na Krki 
vključena v pilotni projekt za 
tovrstne obnove, kar bi pome-
nilo možnost koriščenja držav-
nih in evropskih sredstev. Gre 
za začetek daljšega procesa, ki 
naj bi privedel do tega, kot je 
dejal Simič, da bo Kostanjevica 
denimo čez sedem let »monde-
no mesto, polno turistov in živ-
ljenja«.
Razstava na Oražnovi uli-
ci je na ogled do 20. novem-
bra, nato pa naj bi jo predsta-
vili še v drugih občinah. Dan 
pred tem bodo v prostorih na 
Kambičevem trgu 5 pripravi-
li delavnico na temo koopera-
tive Otok.
 P. Pavlovič

Vodja projekta Borut Simič pojasnjuje predlagane rešitve 
udeležencu razstave.

DOBOVA - Turistično društvo Dobova je 30. oktobra prip-
ravilo 11. izvedbo prireditve Dobova se predstavi, veče-
ra glasbe, petja, plesa in smeha, na kateri so se tudi letos 
predstavili učenci dobovske šole in različne sekcije doma-
čih kulturnih ustvarjalcev. 

Zbrane v Kulturnem domu Dobova je naprej pozdravila pred-
sednica TD Dobova Branka Stergar, ki je na oder povabila žu-
pana Ivana Molana, rednega obiskovalca prireditve. Uvodo-
ma se je s plesom predstavila mlajša otroška folklorna skupina 
Kamenčki ob spremljavi harmonikarja Nika Hribarja ter pod 
mentorstvom Vladke Guček in Saše Frelih. Za njimi je tri pe-
smi odpel Mešani pevski zbor KD Franc Bogovič Dobova pod 
vodstvom Aljaža Božiča. Literarna sekcija Beseda, ki deluje v 
okviru KD Franc Bogovič, se je predstavila z recitacijami, ki so 
jih prebirali Jože in Anica Pirš ter Rudi Stopar, ki je od letos 
tudi vodja literarne sekcije. V nadaljevanju sta se predstavili 
dve zelo uspešni skupini dobovskih mažoretk, kadet A in senior, 

vodita pa ju Laura Pavlović 
in Loriana Bogovič. Za salve 
smeha v dvorani je poskrbe-
la Pišečka Mica, v vlogi katere 
se predstavlja Ivana Zupan-
čič. Dve ljudski pesmi so za-
peli tudi Dobovski pevci, ka-
terih mentor je Slavko Požar. 
Za konec se je predstavila še 
folklorna sekcija KD Franc Bo-
govič, ki jo je spremljal harmo-
nikar Mirko Hribar. Obisko-
valci so si lahko ogledali tudi 
razstavo fotografij Ljubiteljev 
fotografije, ki so pred kratkim 
nastali kot podsekcija Likovne 
družine KD Franc Bogovič Do-
bova. Po prireditvi, ki jo je po-
vezovala Anja Urek, je organi-
zator poskrbel, da so se lahko 
obiskovalci še malo posladka-
li, saj so zanje pripravili t. i. ča-
robni bučni napitek.
 R. Retelj

Dobovski kulturni večer

Mlajša otroška folklorna skupina Kamenčki
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»Tvorili so zametke slovenske 
knežje države, bili so ena naj-
bolj uglednih evropskih rod-
bin štiristo do petsto let. To 
so bili ljudje, ki bi lahko spre-
menili tok slovenske zgodovi-
ne, če ne bi bil Ulrik zahrbtno 
umorjen,« je dejal pisatelj Ivan 
Sivec na predstavitvi vsebine 
svojih petih knjig v sevniški 
knjižnici. Pred začetkom pisa-
nja, ko je imel namen napisati 
eno samo knjigo, ga je zanimi-
va preteklost rodbine, ki jo je 
našel v več kot sto različnih vi-
rih, tako močno prevzela, da se 
je odločil in napisal omenjeno 
število knjig. »Gre za pretres-
ljive zgodovinske in ljubezen-
ske zgodbe za vse generacije,« 
je nadaljeval in dodal, da okvir 
pripovedi temelji na resničnih 
zgodovinskih dejstvih, zgodbe 
pa so domišljijsko obarvane. 
»Premalo smo zaljubljeni v to 
našo čudovito preteklost. Celj-
ski grofi so zelo pomembna 
slovenska rodbina, o kateri se 
še vedno premalo ve in ceni,« 
je poudaril pisatelj in nadalje-
val, da mu je bilo raziskovanje 
in pisanje v užitek. 

Izvirne ilustracije za naslovni-
ce vseh pet omenjenih knjig je 
prispeval radeški slikar Jože 
Barachini, ki je ob tem dejal: 
»Čeprav mi je vsebina doga-
janja v času celjskih grofov in 

Grofi Celjski v besedi in sliki
SEVNICA, KRŠKO, RAZBOR - Slovenski pisatelj Ivan Sivec je v sodelovanju z radeškim slikarjem Jožetom Ba-
rachinijem in zanimivimi gosti 18. oktobra v Knjižnici Sevnica, 4. novembra v Valvasorjevi knjižnici Krško 
in 5. novembra v Domu krajanov Razbor predstavil svoje najnovejše delo o grofih Celjskih.

knezov privlačna in sem bil z 
njo nekoliko že seznanjen, pa 
tudi nekaj sem o tem že nas-
likal, sem se te naloge lotil s 
precejšnjo mero strahu. Ven-
dar pa je delo po tako podrob-
nem opisu in navodilih, ki mi 
jih je pisatelj posredoval spro-
ti, potekalo kar samo od sebe 
in mislim, da mi je uspelo.« 
Prijetno in zanimivo predsta-
vitev sta lepo dopolnila mlada 
citrarka Neža Simončič iz GŠ 
Sevnica, učenka Tinke Vukič, 
in Rafko Irgolič, ki se z ženo 
Nado pogosto vrača v rodno 
Sevnico. Rafko, zobotehnik po 
poklicu, je širši slovenski jav-
nosti najbolj znan po skladbi 

Moj črni konj, ki jo je zapel tudi 
v sevniški knjižnici. Na vpraša-
nje moderatorke večera Alen-
ke Žabkar, ali jo je mož očaral 
z glasom, je Nada Irgolič (roj. 
Jamšek) z nasmehom odgovo-
rila: »Ni me očaral z glasom, 
temveč s stasom, ki ga je imel 
kot kateri izmed filmskih igral-
cev v ameriških filmih. Prvič 
sem ga slišala peti na svojem 
maturantskem plesu, kjer sem 
bila pred njegovim nastopom 
zaskrbljena, kako bo izpadlo,« 
je dejala Sevničanka, ki je v za-
konski zvezi z Rafkom že 54 let 
»na sedem let podlage«. 

V krški knjižnici je pisatelj 

predstavil Samotno divjo rožo, 
četrto knjigo zapovrstjo o gro-
fih Celjskih, ki govori o »pre-
povedani ljubezni« med Vero-
niko Deseniško in Friderikom 
Celjskim. Oba gosta, pisatelja 
Sivca in snovalca izvirnih na-
slovnic vseh petih knjig Bara-
chinija, je predstavila Polona 
Brenčič. Ob koncu je besedni 
umetnik obiskovalke in obi-
skovalce povabil k ponovnemu 
premisleku o zgodovini časa, v 
katerem je živela rodbina Celj-
skih ter pozval, da tudi v Kr-
škem naredijo več za zaveda-
nje o Celjskih, ki so svoj pečat 
pustili tudi v njihovem kraju, 
saj je bil  grad Krško eno od po-
membnejših bivališč Friderika 
II., na njem pa je nekaj časa ži-
vel tudi z edino pravo ljubez-
nijo svojega življenja - Veroni-
ko z Desinića.

Na 76. Razborskem večeru, 
kjer je Ivan Sivec prav tako 
predstavil svojih pet knjig o 
znamenitih Celjanih (edini slo-
venski plemiški družini) so bili 
gosti že omenjeni radeški sli-
kar Jože Barachini, pater Karl 
Gržan, ki je za eno izmed knjig 
napisal tudi spremno bese-
do ter vokalno-instrumental-
na skupina Monada. Prijeten 
umetniški večer je povezova-
la Breda Vidmar. 
 Smilja Radi

Na predstavitvi »pentalogije« o grofih Celjskih so se v sev-
niški knjižnici predstavili (od leve proti desni): Jože Barachi-
ni, Rafko Irgolič, mag. Nada Irgolič in Ivan Sivec.

Krajevna organizacija Zveze združenj borcev za vrednote NOB Rade-
če je v torek, 11. oktobra, gostila delegaciji predstavnikov ZZB NOV 
iz Miklavža na Dravskem polju in Dobravcev. Goste sta pri TRC Sa-
vus sprejela predsednik KO ZZB NOV Radeče Blaž Kravogel in žu-
pan Tomaž Režun, skupaj pa so si ogledali tudi Rekreacijski park 
Savus. Delegacija je nato v spremstvu župana pri Plečnikovem spo-
meniku padlim borcem na Trgu v Radečah položila cvetje in sveče. 
Po krajšem postanku v Radečah so se zbrani odpeljali do Gašperje-
vega kostanja kot najdebelejšega kostanja v Sloveniji in na kmetiji 
Kišek s kosilom zaključili tradicionalno srečanje. Radečani so nato v 
petek, 28. oktobra, vrnili obisk in skupaj z učenci OŠ Marjana Nem-
ca Radeče obiskali obeležja talcev v Frankolovem, Zgornji Polskavi, 
Framu, Dobravcih in Miklavžu na Dravskem polju. 

Žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve
Na radeškem pokopališču je v četrtek, 27. oktobra, potekala tra-
dicionalna žalna slovesnost, posvečena dnevu spomina na mrtve 
in tudi dnevu reformacije.

Kulturni program prireditve, ki jo je organizirala Občina Radeče in 
na kateri so sodelovali številni praporščaki, je potekal v izvedbi Gle-
dališkega društva Radeče, ki se je ob vodenju prireditve predstavilo 
tudi z recitalom pesmi Karla Destovnika Kajuha, v njem pa sta sode-
lovala tudi Moški pevski zbor Papirničar z Jagnjenice in Pihalni orke-
ster radeških papirničarjev iz Radeč.
Vloga osrednjega govornika je tokrat pripadla podpredsedniku sveta 
Krajevne skupnosti Radeče Antonu Lipoglavšku, ki je v svojem go-
voru poudaril pomen obeh praznikov v povezavi z nacionalno iden-
titeto slovenskega naroda in obenem opomnil, da »... domovina ni 
naša last, pač pa darilo prednikov, ki ga moramo negovati in ga kot 
takega predati naprej našim zanamcem. To bi morala biti naša pri-
marna skrb, ne pa razprave o več desetletij starih dogodkih, ki služi-
jo zgolj razdvajanju našega naroda in domovine. Zgodovina sveta in 
slovenskega naroda je namreč zapisana in dobro znana, predvsem 
pa je zgodovina, kateri je mesto zgolj v zgodovinskih knjigah, ne pa 
v razpravah o sedanjosti in prihodnosti slovenske države. Če želi-
mo, da se zanamci čez desetletja ne bodo čudili, kako nam je uspe-
lo uničiti stoletja in stoletja truda prednikov, se bomo morali ozre-
ti v sedanjost in prihodnost, zgodovino pa prepustiti zgodovinskim 
knjigam. Svet ve, kaj se je dogajalo v preteklosti, in bo to vedel tudi 
v prihodnosti. Ne obremenjujmo se s tem, poskrbimo raje za lastno 
državo in dobrobit njenih prebivalcev«.
Kot veleva običaj, sta ob zaključku prireditve delegaciji predstavni-
kov Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilne vojne 
in Zveze vojnih veteranov odnesli sveče in venca na grobnico talcev 
in k spomeniku NOB na trgu.

Obisk borčevskih delegacij iz Miklavža in 
Dobravcev

BOŠTANJ - 7. oktobra se je v boštanjski kulturni dvorani od-
vijalo regijsko srečanje pevk in pevcev ljudskih pesmi ter 
godcev ljudskih viž Dolenjske, Bele krajine in Posavja pod 
skupnim naslovom PojemGodem.si.

Omenjeno regijsko srečanje je pregledna predstavitev poustvar-
jalnosti izbranih pevskih in godčevskih skupin. Med 42 skupina-
mi, ki so se pred tem predstavile na območnih srečanjih, jih je 
14 doseglo regijsko raven. Za nastop v naši regiji jih je strokovna 
ocenjevalka, etnomuzikologinja dr. Mojca Kovač, izbrala enajst. 
Predstavili so se: Fantje Artiški iz Artič, Ljudske pevke Čebelice 
iz Mirne Peči, Dobovski pevci iz Dobove, Tamburaši KUD Božo 
Račič iz Adlešičev, Kapelski pubje iz Kapel, pevska skupina Rag-
le iz Trebnjega, skupina Pevci iz Globokega, Ljudske pevke s Telč, 
Ljudske pevke Žejno s Čateža ob Savi, Klančakovi godci iz Metli-
ke in pevska skupina Li-Lá iz Novega mesta.
V zaključnem delu prireditve so poleg vseh nastopajočih srebr-
no priznanje za doseganje regijske ravni na območnih srečanjih 
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Dolenjske, Bele kra-
jine in Posavja prejeli še: dvojčici Anica Fakin in Slavica Puh z 
Blance, pevska skupina Rosa iz Zabukovja in ljudski godec Janez 
Košar - Košarjev Anzek z Žigrskega Vrha pri Sevnici.
Program, ki ga je povezoval Vili Zupančič, je strokovno sprem-
ljal Klemen Dovč. Le-ta je po končanem koncertu vodjem sku-
pin podal strokovno oceno. Zbrane je nagovoril sevniški podžu-
pan Janez Kukec, ki je pohvalil prizadevanja sodelujočih pevk 
in pevcev za ohranjanje pomembnega dela naše kulturne dediš-
čine.  S. R.

Ljudska pesem je del dediščine

Ljudske pevke Žejno s Čateža ob Savi

KRMELJ - V krmeljski kulturni dvorani so bila do 6. novem-
bra na ogled slikarska in fotografska dela, ustvarjena na XII. 
likovni in fotografski koloniji Krmelj 2016, ki je v maju po-
tekala pod okriljem likovne sekcije DKŠD Svoboda Krmelj.

Svoja likovna dela je postavila na ogled skupina ljubiteljskih sli-
karjev, ki je ustvarjala pod vodstvom likovnega pedagoga Tone-
ta Zgonca, ter skupina učencev OŠ Krmelj pod vodstvom učite-
ljice likovne vzgoje Nade Vodišek. Fotografska dela so nastajala 
pod vodstvom Nevenke Flajs. Ustvarjalci novih likovnih del so 
Mojca Musar iz Šentjanža, Marija Jazbec, Uli Rupret, Marija 
Klakočar, Roža Pečar, Pavla Černigoj, Rudi Stopar in Anton  
Klakočar iz Sevnice, Ines Zgonc z Mirne, Avgust Fišnar iz Slo-
venske Bistrice, Marija Oven iz Radeč, Judita Rajnar iz Šentvi-
da pri Stični, Barbara Pergovnik iz Velenja, Sonja Grešak iz Le-
skovca pri Krškem, Nevenka Flajs, Ana Hočevar, Irena Zgonc 
in Gusta Mirt iz Krmelja, Branka Vizler in Stanka Bantan iz 
Hrastnika, Zdravko Červ iz Straže pri Novem mestu, Darko Bla-
žič iz Novega mesta in Antonija Petrič iz Ljubljane. Ustvarjali 
so tudi učenke in učenci OŠ Krmelj, in sicer David Gole, Patrik 
Rojc, Sara Podlogar, Nina Gole, Tinkara Krajnc in Tia Vid-
mar. Fotografirala sta Janko Jermančič in Nevenka Flajs (oba 
iz Krmelja), Klara Musar iz Šentjanža in Matjaž Marinček iz 
Zagradca ob reki Krki.
Kulturni program ob otvoritvi razstave, ki je potekala 13. okto-
bra, so oblikovale članice novomeške vokalne skupine Kresnice, 
recitatorka Ines Metelko in na klavirju Jošt Fister. Program je 
povezovala Ines Colner.  S. R.

Ohranjajo podobe kraja in časa  

Skupina sodelujočih na krmeljski likovni delavnici
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Na odru so se najprej pojavi-
li Gumbki, stari od 11 mese-
cev do dveh let, za njimi pa še 
Zvezdice (2-3), Balončki (2-4) 
in Sončki (4-6) ter s svojimi 
prisrčnimi nastopi poskrbeli 
za veliko smeha in dobre volje. 
Ravnateljica OŠ Globoko Rozi-
ka Vodopivec je v svojem na-
govoru dejala, da majhna sto-
pala delajo majhne, a velike 
korake ter puščajo pomembne 
sledi v srcih, vrtcu, čutni poti, 
šoli in življenju. Pomočnica 
ravnateljice vrtca pri OŠ Glo-
boko Mateja Kalin je pou-
darila, da se trudijo otrokom 
zagotoviti izkušnje na različ-
nih področjih, npr. v naravi - 
vzpostavili so t. i. čutno pot in 
ob njej vrt, za katerega skrbijo 
otroci, aktivni so na področju 
jezika, skozi delavnice, dneve 
odprtih vrat, piknike sodelu-
jejo z družinami otrok, enkrat 
letno otroke peljejo na ogled 
kulturne ustanove, se udele-
žujejo gledaliških abonmajev, 
sodelujejo na raznih tečajih s 
poučno noto itd. Kot je omeni-
la povezovalka in vzgojiteljica 
v vrtcu Katarina Sedeljšak, 
so septembra 1976 preureje-

Globoški vrtec upihnil 40 svečk
GLOBOKO - V telovadnici OŠ Globoko so 18. oktobra s prireditvijo obeležili 40 let vrtca pri šoli. V kultur-
nem programu so sodelovale vse skupine otrok vrtca, prisotna pa je bila tudi prva generacija iz šolskega 
leta 1976/77, ki je delila spomine na svoje otroštvo.

ni prostori prosvetnega doma 
postali prostori novega vrtca 
za igro, učenje in počitek. Po-
sebne in ne majhne zasluge za 
ustanovitev vrtca pri OŠ Glo-
boko imajo Anica Hotko, nek-
danja učiteljica šole, Ivan Dir-
nbek, takratni predstavnik KS 
Globoko, in tedanja ravnatelji-
ca OŠ Anica Kežman Mihe-
lin. Skozi desetletja delovanja 
so se spreminjali delo, zaposle-
ni in tudi prostori vrtca. Zadnja 
leta se je število otrok v vrtcu 

tako povečalo, da ena skupina 
vrtca spet deluje v prvotnih 
prostorih.

Brežiški župan Ivan Molan je 
ravnateljici ob jubileju vrtca iz-
ročil tudi plaketo Občine Bre-
žice, še prej pa povedal, da so 
v zadnjih treh letih zagotovili 
sredstva za sanacijo igrišča in 
atletske steze pri šoli, stropov, 
strehe in delno tudi tlakov ter 
za odvodnjavanje, v tem in nas-
lednjem letu pa bodo zamenja-

li še dotrajana okna. »Današnja 
predaja atletske steze v namen 
je za vas priložnost, da boste 
lahko vadili v izboljšanih po-
gojih ter svoje sošolce, učite-
lje, šolo in kraj razveseljevali z 
novimi dosežki,« je še zaključil 
in v nadaljevanju z ravnatelji-
co simbolično predal v upora-
bo obnovljeno atletsko stezo. 
Veliko pozornosti je na prire-
ditvi požela prva generacija ot-
rok globoškega vrtca, ki se je 
imenovala Muce, njihovi vzgo-
jiteljici pa sta bili Marija Kene 
in Darinka Pajdaš. Predse-
dnik sveta KS Globoko Mihael 
Petančič je vrtcu podelil pri-
znanje KS, ob jubileju je vrtcu 
čestitala tudi ravnateljica OŠ 
Cerklje ob Krkio dr. Stanka 
Preskar, včasih tudi ravnate-
ljica globoške šole in vrtca. Na 
prireditvi je bil prisoten še en 
bivši ravnatelj Franc Kene. V 
programu so nastopili še zbor 
zaposlenih na šoli in v vrtcu, 
učenke iz mladinskega pevske-
ga zbora, mlajši otroški pevski 
zbor pod vodstvom Maje Sa-
kelšek in vrtčevski zbor, ki ga 
vodi Vesna Živič.
 Rok Retelj

Boštjan Štarkl je v imenu prve generacije otrok globoškega 
vrtca vzgojiteljicama Mariji Kene in Darinki Pajdaš izročil 
spominsko darilo.

BISTRICA OB SOTLI - Osnovna šola Bistrica ob Sotli je do-
segla nov mejnik v svoji dolgoletni zgodovini, saj je preje-
la priznanje Republike Slovenije za izjemne dosežke na po-
dročju osnovnega šolstva.   

Visoko državno priznanje sta 
na slovesnosti v Grand Hotelu v 
Ljubljani ravnatelju Bogomirju 
Marčinkoviću izročili ministri-
ca za izobraževanje, znanost in 
šport dr. Maja Makovec Bren-
čič ter predsednica odbora za 
podeljevanje nagrad RS na po-
dročju šolstva prof. dr. Ljubica 
Marjanovič Umek. Pred tem je 
letošnjo enajsterico nagrajencev 
za izjemne dosežke in življenj-
sko delo na področju šolstva, 
predstavnike šolstva, učitelje 
in raziskovalce ter ostale visoke 
goste nagovoril predsednik RS 

Borut Pahor. Ob podelitvi priznanja Osnovni šoli Bistrica ob So-
tli so v obrazložitvi med drugim izpostavili, da je bistriška šola 
vedno utirala pot in bila pionir na področju vzgoje in izobraže-
vanja, saj je bila vedno izbrana v prvem krogu pomembnih šol-
skih projektov. Že dve desetletji so osrednja šola za računalniško 
opismenjevanje, vključeni so v vrsto mednarodnih in nacional-
nih projektov. Posebno pozornost na šoli namenjajo zdravemu 
načinu življenja, medsebojnim odnosom in prostovoljstvu, opa-
zni pa so tudi visoki učni rezultati učencev. 

Priznanja so se na osnovni šoli Bistrica ob Sotli izjemno razve-
selili. Ravnatelj Bogomir Marčinković je uspeh pospremil z veli-
kim zanosom in obljubo k odgovornemu delu tudi v prihodnje: 
»Izjemno ponosni smo na nagrado, ob tem pa izpostavljamo, da 
tega ne bi bilo brez sodelovanja z občino, občinskim svetom ter 
lokalnimi društvi. Nagrada je velika potrditev našega dela v zad-
njem desetletju, ki sloni na trdnih temeljih prejšnjega ravnatelja 
Jožeta Uršiča. Mi smo projekte nadgradili, jim pridali odmevnej-
šo noto ter pridali mednarodno povezovanje. To je popotnica, ki 
nas zavezuje k odgovornemu delu tudi v bodoče.« Za OŠ Bistri-
ca ob Sotli je to doslej najvišje priznanje, ima pa v svoji vitrini 
vrsto drugih prav tako uglednih priznanj, med njimi trajni naziv 
za najlepšo urejeno osnovno šolo.  E. Šterlek

Bistriški šoli visoko priznanje 

Ravnatelj Bogomir Marčin-
ković s priznanjem

Franc Kene, vodja globoških 
ljudskih pevcev, ki so se 
najprej imenovali Ljudski pev-
ci Globoko, je ob jubileju med 
drugim zapisal, da so pred pe-
timi leti s preimenovanjem v 
skupino pevcev ljudskih pe-
smi Pevci iz Globokega žele-
li poudariti, da se skušajo s 
svojim petjem kar najbolj av-
tentično približati načinu pe-
tja, ki je bilo nekoč značilno za 
te kraje. Kakšno od teh pesmi 
skušajo še posebej ohraniti v 
spominu tudi s pomočjo izda-
je zgoščenk, sedanja je že tre-
tja po vrsti. V dveh desetletjih 
so opravili blizu 400 nastopov 
na odrih in drugih prizoriščih 
v domačem kraju in širše. V 
tujini so prepevali slovenskim 
zdomcem in članom sloven-
skih društev v Berlinu, Sara-
jevu, Splitu, Zagrebu, se redno 
udeleževali območnih srečanj 
pevcev ljudskih pesmi in god-
cev ljudskih viž, po ocenah 
strokovnih ocenjevalcev so se 
mnogokrat uvrščali tudi na re-
gijska in trikrat do sedaj tudi 
na državno srečanje. Globoški 
pevci so ponosni na svoj vsa-
koletni projekt »Hladna jesen 
že prihaja«, ko vsako jesen, le-
tos je bilo to petič zapored, v 
Globokem pripravijo koncert, 
na katerega povabijo sorodne 
pevske in godčevske skupine iz 
vse Slovenije.
Ob pripravah na praznovanje 
20-letnice delovanja je vzklila 
tudi ta ideja, da bi se pevci še 

Ob jubileju že tretja zgoščenka
GLOBOKO - Polna dvorana Krajevne skupnosti Globoko je bila 15. oktobra priča tradicionalni prireditvi z 
naslovom Hladna jesen že prihaja, na kateri so Pevci iz Globokega obeležili 20-letnico svojega delovanja in 
predstavili novo zgoščenko »Nekdaj v starih časih«.

enkrat podali v snemalni stu-
dio in posneli nekaj pesmi, s 
katerimi bi »napolnili« tretjo 
zgoščenko ljudskih pesmi. Od-
ločili so se za pisan izbor pe-
smi, ki so po vsebini v prete-
žni meri ljubezenske, nekaj je 
takih z vojaško vsebino, pok-
lonili pa so se tudi vinski trti. 

Za pomoč pri snemanju so zap-
rosili strokovnjakinjo dr. Uršo 
Šivic, ki je prevzela vlogo pro-
ducentke (tako kot pri prvi 
zgoščenki), vse v zvezi s sne-
manjem in studijskimi opravili 
pa so tokrat zaupali znanemu 
glasbeniku in lastniku snemal-
nega studia Štala Recordin-

gs Roku Lopatiču. Koordina-
torka OI JSKD Brežice Simona 
Rožman Strnad je pevcem ob 
tej priložnosti podelila Marol-
tove značke, brežiška podžu-
panja Katja Čanžar pa plake-
to Občine Brežice. Na koncert 
so globoški pevci povabili še 
Ljudske pevke KD Fran Sa-
leški Finžgar Žižki, godca na 
ustno harmoniko Marjana 
Dirnbeka, Dobovske pevce, 
mlade godce Društva za kul-
turo Krog iz Maribora ter pev-
sko skupino Folklorne skupine 
Kajer Bučečovci. Koncert je po-
vezovala Katarina Sedeljšak.
 R. Retelj

Pevci iz Globokega

KRŠKO - Župnijska Karitas Videm-Krško je 23. oktobra v Kultur-
nem domu Krško pripravila 9. dobrodelni koncert z naslovom »Za 
upanje«. Nastopili so: Ansambel Lunca, Klapa Šufit, Lila, Glasbe-
na šola Krško, Mažoretni klub Baton Krško, Pevska skupina La-
vrencij, Plesni klub Lukec in Vokalna skupina Aria, program pa je 
povezovala Klara Kukovičič. Predsednik videmske Karitas, žu-
pnik Mitja Markovič, se je zahvalil nastopajočim in vsem, ki so 
se zbrali na koncertu, predvsem pa članicam in članom župnij-
ske Karitas na čelu z Ivanko Zupančič za organizacijo koncerta. 
»Hvala vsem za to, da ljubezen in dobrota nocoj ne bosta ostali 
ujeti le v mislih, ampak da smo naredili nekaj konkretnega,« je 
dejal. Zbrana sredstva bodo namenjena za sofinanciranje otrok s 
posebnimi potrebami v Glasbeni šoli Krško, Nogometni šoli Kr-
ško, del sredstev pa bodo porabili za pakete s hrano.  P. P.

www.posta.si
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Spoštovani uporabniki poštnih storitev,
s 1. decembrom 2016 se spremeni delovni čas
pogodbene pošte 8285 Kapele.

Delovni čas pogodbene pošte 8285 Kapele: 

 
 

 

Na pogodbeni pošti lahko opravite večino storitev povsem enako kot na
običajni pošti:
• oddate pisemsko pošiljko ali paket,
• prevzamete pošiljko, ki vam je pismonoša ni uspel dostaviti,
• vplačate obrazec UPN ali poštno nakaznico, položite ali dvignete
 gotovino na oz. z osebnega računa ali hranilne vloge Nove KBM ter
 dvignete gotovino prek POS-terminala ob predložitvi kartic Maestro,
 MasterCard, American Express, Diners Club in Visa,
• kupite znamke, vrednostne kartice, dopisnice, paketno embalažo,
 pisemske ovojnice, voščilnice in razglednice,
• pravne osebe, ki imajo TRR pri Novi KBM, lahko opravijo
 negotovinsko plačilo, polog in dvig gotovine v omejenih zneskih ter
 preverijo stanje na računu, 
• storitve Športne loterije (srečke, stave…) na določenih poštah,
 ki izpolnjujejo kriterije za te storitve.

 

ponedeljek, sreda, četrtek, petek:    8.00 – 15.00
torek:    8.00 – 17.00
sobota: 8.00 – 11.00

Deveti koncert videmske Karitas
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NOVOSTI IZ CENTRA ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  

VEM TOČKA – »VSE NA ENEM MESTU« 
VEM točke (»vse na enem mes-
tu«) vedno bolj predstavljajo sti-
čišče podjetniškega sveta, saj s 
svojimi dejavnostmi zagotavljajo 
podporo podjetnikom pri njihovi 
dejavnosti.

CPT Krško kot ena izmed VEM točk omogoča celovite podporne 
storitve v podjetništvu tako za potencialne kot že delujoče pod-
jetnike - od registracije podjetja do pridobivanja raznoterih pod-
jetniških informacij. 

Kaj vam lahko ponudi VEM točka CPT Krško? 
 • S svetovalcem skupaj »razmišljajo« o možnosti realizacije vaše 

podjetniške ideje.
 • Informacije o aktualnih razpisih in pomoč pri pridobivanju 

spodbud za uresničevanje podjetniških projektov. Za inovativ-
ne podjetniške ideje svetovalci po potrebi poiščejo tudi zuna-
njo strokovno pomoč. 

 • Informacije o izobraževanjih in brezplačna udeležba na animacij-
skih in tematskih delavnicah v organizaciji CPT Krško. 

 • Svetovanje in registracija podjetja (s.p. oziroma d.o.o.) ter vpis 
v ustrezne registre preko portala VEM.

 • Ureditev prijav v obvezna socialna zavarovanja za zaposlene in 
druge. 

 • Redno (približno 1-2x na mesec) obveščanje po e-pošti glede 
aktualnih javnih razpisov, sejmov, sprememb v zakonodaji, de-
lavnic, dogodkov ipd. preko brezplačnega lokalno obarvanega 
e-časopisa »Moj spletni priročnik«. Vabimo Vas, da se nanj pri-
javite na info@cptkrsko.si.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, jav-
na agencija.

NE PREZRITE – DELAVNICE ! 
V današnjem poslovnem svetu lahko gospodarski subjekt preživi 
le, če je konkurenčen. Konkurenčnost pa je v veliki meri odvisna od 
davkov, ki jih podjetja plačujejo državi. Davki niso nič drugega kot 
stroški, znano dejstvo pa je, da je vse stroške mogoče zmanjšati. 
Na kakšen način, lahko izveste na prijetnem druženju na delavnici

Davčno optimiranje podjetja in aktualne novosti
ki bo 1. decembra 2016 ob 12. uri v MC Krško, CKŽ 105, Krško.

Poleg davčnega optimiranja bo tematika delavnice tudi priprava na 
inventuro ter davčne olajšave. 

Predavala bo davčna svetovalka in članica franšizne sku-
pine Simič in Partnerji  Alenka Zaman, dipl. ekon. 

Delavnica je namenjena potencialnim podjetnikom, predvsem pa 
delujočim malim podjetjem oz. samostojnim podjetnikom in bo 
trajala približno tri ure. Udeležba na predavanju je brezplačna. 
Vljudno vabljeni. 

Prijave so zaželene na tel. št. 07/ 490 22 24, po elektronski pošti: 
info@cptkrsko.si ali na sedežu Centra za podjetništvo in turizem 
Krško (CKŽ 46, Krško).

Četrtkove podjetniške delavnice 

Velikokrat je podjetnost le drugo ime za ustvarjalnost, kreativno 
razmišljanje in iskanje rešitev za izzive, ki nam prihajajo naproti.

Razmišljate o lastni podjetniški poti? Veste, kaj bi radi počeli, a 
še nimate odgovorov na vsa vprašanja, ki se vam porajajo, npr.: 

 9 Ali naj registriram s.p. ali d.o.o.?
 9 Kakšen je postopek registracije? 
 9 Koliko dejavnosti lahko registriram in katere?
 9 Katero obliko računovodstva naj izberem? 
 9 Kolikšni so prispevki in morebitne možnosti sofinanciranja?

Obiščite podjetniške delavnice, ki bodo organizirane vsak če-
trtek ob 13. uri na sedežu CPT Krško. Udeležba na delavnici je 
brezplačna.

Z delavnico želimo spodbuditi ustvarjalno mišljenje, prispevati k 
dvigu podjetniške kulture in promociji inovativnega podjetništva 
med mladimi oz. tistimi, ki se počutijo dovolj mlade za podjetništvo. 
Prijave so obvezne – v primeru maloštevilnih prijav se bo izvedlo 
individualno svetovanje. Vljudno vabljeni.

»CO – WORKING« 
Skupaj s Techpo d.o.o. in drugimi partnerji podpornega okolja pod-
jetništvu pričenjamo z nudenjem prostora za t. i. »co working« za 
potencialne in obstoječe podjetnike, ki imajo poslovno idejo ali pa 
jo bodo tam generirali. Naša naloga pri upravljanju in koordinira-
nju co-workinga je, da se člane ves čas povezuje med seboj in tudi 
z drugimi, hkrati pa vsem skupaj odpira poglede o neskončnih mo-
žnostih novih ekonomij.

Zainteresirani se oglasite na našem sedežu ali pokličite na 07/ 490 
22 20 ali 051 655 936 oz. pišite na e-naslov info@cptkrsko.si. 

Utrinek z delavnice na temo inovativnosti v prostorih SOP Interna-
tional d.o.o, na sliki g. Samo Omerzel predstavlja start-up »Smart 
City Platforma«, ki je bil med 15 najboljšimi v Evropi (okt. 2016)

PROIZVODNJA – OKTOBER 2016

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB4 ZP 1 - 115 400 1 100 - -

PB5 KOEL 15 - 127 300 38 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
386.820 8 7

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Regionalna razvojna agencija Posavje je s soglasjem Občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica 
na Krki, Krško, Radeče in Sevnica ter v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. 
v Uradnem listu RS št. 68/2016 dne 4. 11. 2016 objavila 

Javni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov 
z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami 

Garancijske sheme Posavja.
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije 
Posavje v okviru Garancijske sheme Posavje, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankama 
NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi ali 
nacionalnimi sredstvi za leto 2016 in 2017 upravičencem z območja regije Posavje, ki so bili uspešni 
na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano 
odločbo, sklep ali drug dokument oz. podpisano pogodbo o sofinanciranju.
 
Skupna višina razpisanih sredstev je 1.316.821,70 EUR. Garancije za kredite se dodelijo iz sredstev 
občine, v kateri ima vlagatelj svoj sedež. 

Vlagatelji in upravičenci do garancije za ugodne bančne kredite so: 
pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oz. občine, kot 
so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove 
zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, fizične osebe z registrirano 
dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane 
v ustrezen javni register, nevladne organizacije, kot so: združenja, fundacije, zbornice, društva, 
zavodi, socialna podjetja, javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne 
osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja, zadruge ter mikro, male in srednje 
velike gospodarske družbe in samostojni podjetniki za izvedbo projektov, ki so v javnem interesu.

Kreditni pogoji :
• višina bančnega kredita: 5.000,00 EUR – 60.000,00 EUR,
• letna obrestna mera za kredit znaša pri banki NLB d.d. 6M EURIBOR + 1,90 % ter pri Delavski 

hranilnici d.d. 6M EURIBOR + 1,95 %,
• višina garancije: do 80 % glavnice kredita brez obresti – max. višina 48.000,00 EUR,
• odplačilna doba kredita: sproti v roku 8 dni ob vsakokratnem prejemu evropskih ali nacionalnih 

sredstev za prijavljeni projekt oz. najkasneje 3 leta po podpisu kreditne pogodbe.

Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS št. 68 z dne 4. 11. 2016 do 
porabe sredstev posamezne občine glede na razpisana sredstva oz. do datuma zaprtja razpisa, ki 
je 30. 11. 2017.

Zainteresirani vljudno vabljeni na predstavitev javnega razpisa, ki bo dne 15. 11. 2016 ob 10.00 
uri v sejni sobi RRA Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško.

POSAVJE - Vseslovenskemu 
projektu ozaveščanja o pravil-
nem ravnanju z elektronski-
mi odpadki in odpadnimi ba-
terijami LIFE Gospodarjenje z 
e-odpadki, ki poteka pod okri-
ljem družbe ZEOS in pod slo-
ganom E-cikliraj, se pridružu-
jejo tudi posavska komunalna 
podjetja. Danes, 10. novembra, 

ob 10. uri bodo v Zbirno-reci-
klažnem centru Boršt predsta-
vili projekt in predali v upora-
bo 30 uličnih zbiralnikov za 
e-odpadke in odpadne bate-
rije. Ti bodo tako po novem 
stali tudi v občinah Brežice, 
Krško, Sevnica in Kostanjevi-
ca na Krki. Predstavniki izva-
jalcev lokalnih gospodarskih 

javnih služb ter občin bodo s 
podpisom sprejeli ulične zbi-
ralnike in s simbolično oddajo 
e-odpadkov pospremili novo 
pridobitev. Poleg tega bodo 
predstavili lokalne projekte 
ozaveščanja o ločevanju od-
padkov in spregovorili o naj-
bolj perečih temah s tega pod-
ročja.

Tudi v Posavju ulični zbiralniki e-odpadkov
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KRŠKO - 13. oktobra so ponovno zasvetile Tri lučke na Sre-
miču, vinski gorici nad Krškim, v znak otvoritve obnovlje-
nega ter v gostinsko-turistični in kongresni kompleks dog-
rajenega nekdanjega gostišča. Objekt sicer obratuje, a je do 
zapletov prišlo pri že dodeljenih sredstvih.
 
Na tej priljubljeni izletniški točki sta gostišče v januarju 2008 
kupila zakonca Andreja in Igor Zorko iz Brežic, lastnika inve-
sticijskega in storitvenega podjetja Prodoma iz Brežic. Obnovit-
vena dela so zaradi drugih investicij in gospodarske krize stekla 
šest let kasneje, v letu 2013 pa so v podjetju prejeli nepovratna 
sredstva v višini 200.000 evrov iz naslova razpisa Agencije RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, kar je bil pogoj, kot je povedal 
direktor Zorko, da so sploh začeli z obsežno naložbo. Slednja je 
bila razdeljena v tri faze: obnovo restavracije s spomeniško za-
ščiteno prešo iz leta 1874, za kar so pridobili navedena evropska 
sredstva, porušitev prvotnega gostinskega objekta, dograditev 
kongresnega centra, dveh restavracij, obnovo pet dvoposteljnih 
sob in apartmajev v objektu v neposredni bližini, ureditev vino-
teke v kletnih prostorih in ozelenitev pripadajočih zunanjih po-
vršin. Investicija je znašala 2 milijona evrov, pri čemer je 80 % 
sredstev zagotovilo podjetje Prodoma, po 10 % sredstev od ce-
lotne investicije pa so predstavljala evropska sredstva in najet 
kredit.  Evropska sredstva so dobili nakazana po pridobitvi upo-
rabnega dovoljenja v letu 2015, v mesecu juniju letos pa so od 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli odloč-
bo z zahtevo po povrnitvi dodeljenih sredstev, z obrazložitvijo, 
da je bila naložba, ki je bila predmet sofinanciranja, v aprilu le-
tos že zaključena, vendar pa v objektu še niso začeli opravljati 
dejavnosti. Odločbi je nekaj dni pred otvoritvijo sledila tudi iz-
vršba Agencije RS za kmetijske trge v višini dodeljenih sredstev 
z računa podjetja. Zorko pravi, da so se na junijsko odločbo pri-
tožili, vendar pa do danes nanjo še niso prejeli odgovora, ter da 
nameravajo uporabiti vsa razpoložljiva pravna sredstva in doka-
zati, da niso kršili nobenega predpisa iz razpisne dokumentacije, 
saj iz nje ni razvidno, da bi moral objekt z dnevom prejetja ne-
povratnih sredstev že pričeti s poslovanjem. Prestižni objekt si-
cer obratuje, žal pa utegne navedeni zaplet, pravi Zorko, zavre-
ti nadaljevanje načrtovane investicije v neposredni bližini, to je 
gradnjo butičnega hotela z 20 sobami, s katerim želijo zadostiti 
tudi naročnikom, ki bi želeli na tej lokaciji organizirati kongres. 
 Bojana Mavsar 

Načrtovano investicijo v iz-
gradnjo zdravstvenega cen-
tra, prvotno na drugi lokaci-
ji, je najprej v letu 2009 zavrla 
prezgodnja smrt Aristotla Ča-
karja, dr.med., specialista me-
dicine dela, prometa in športa 
ter splošne medicine. Kasnej-
šemu zamiku so botrovali dol-
gotrajnejši postopki, od izbo-
ra lokacije do načrtovanja in 
projektiranja objekta, ne na-
zadnje pa tudi 1,5 mio evrov 
zajetna finančna konstrukcija 
v obnovo, dograditev in opre-
mo novih prostorov, ki so jo, 
kot je povedala direktorica 
Darja Čakar, uspeli realizirati 
z lastnimi sredstvi in sredstvi 
iz naslova Podjetniškega skla-
da RS. Iskanju nove lokacije in 
preselitvi z dosedanje lokaci-
je na Aškerčevi ulici v Krškem, 
kjer je bil center umeščen vse 
od njegove ustanovitve v letu 
1998, je botrovalo predvsem 
pomanjkanje prostora. Podje-
tje je skozi leta s širitvijo de-
javnosti in vse večjim številom 
specialističnih ambulant pre-
raslo iz mikro v majhno podje-
tje, število redno zaposlenih pa 
se je iz prvotno treh povzpelo 

Zdravstveni center Aristotel 
na novi lokaciji
KRŠKO - 26. oktobra je Darja Čakar, direktorica Aristotel, zdravstvenega centra, v družbi hčerke Kaje in 
sina Mitje predala namenu nove prostore zdravstvenega centra na Kolodvorski ulici na Vidmu. S tem je za-
ključena dolgo načrtovana in obsežna investicija, ki sta jo že pred skoraj desetletjem zasnovala Darja Ča-
kar in ustanovitelj družbe Aristotel Čakar.

na danes 22 in 20 honorarnih 
sodelavcev v obeh enotah. Leta 
2002 so namreč v podjetju, v 
katerem na podlagi koncesije 
Občine Krško izvajajo storitve 
ambulante splošne medicine, s 
pridobljenimi dovoljenji Mini-
strstva za zdravje pa vrsto am-
bulant, med drugim kot ena iz-
med petih ustanov v državi 
izvajajo zdravstveno varstvo 
delavcev, ki delajo na območju 
in z viri ionizirajočega sevanja, 
v Novem mestu prevzeli obra-
tno ambulanto tovarne Revoz, 
ki so jo odprli tudi za zunanje 

uporabnike in poslovne sub-
jekte s širšega območja Do-
lenjske. 

V novih prostorih, ki se razpro-
stirajo skupno na okoli 1600 m2 

površine, so v pritličju umešče-
ne čakalnica za primarni nivo, 
prostori za rehabilitacijo, vad-
bene programe, masaže, ka-
varna, trgovinica z medicinsko 
tehničnimi pripomočki in pre-
hranskimi dopolnili. V prvem 
nadstropju so prostori za me-
dicino dela in specialistične 
ambulante, razen za lasersko-

-ginekološke posege, lasersko–
kirurške posege, estetsko am-
bulanto, medicinsko pedikuro 
in zobozdravstvo, katerih pro-
stori se nahajajo v drugem nad-
stropju.

Obnovljeni, dograjeni in so-
dobno opremljen objekt se 
nahaja v neposredni bližini 
centralne krške avtobusne in 
železniške postaje, s čimer so 
storitve, kot je poudarila Ča-
karjeva, še približali uporabni-
kom z območja Posavja in dru-
gih krajev. Izvajalci del so bili 
Kostak Krško, Mizarstvo Du-
lar s Sremiča, Efekt Krško ter 
Zidarstvo in fasaderstvo Sara-
mati Krško. Zdravstveni cen-
ter je na novi lokaciji odprl 
vrata z mesecem novembrom. 

Obsežneje o novem Aristotel, 
zdrav stvenem centru pa v pri-
hodnji številki Posavskega ob-
zornika, ki izide 24. novembra.

 Bojana Mavsar

Ob otvoritvi direktorica Darja Čakar s hčerko in sinom

'Tri lučke' ob že nakazana 
evropska sredstva

NOVA 
POSLOVALNICA 
KiK
v nakupovalnem centru 
Intermarket, zraven Merkurja, 
Tovarniška 10, 8250 Brežice

Izdelki so Vam v poslovalnicah na voljo od 16.11.2016.

LAHKO SE
ZIBAMO

KiK
v nakupovalnem centru 
Intermarket, zraven Merkurja, 
Tovarniška 10, 8250 Brežice

Izdelki so Vam v poslovalnicah na voljo od 16.11.2016.

LAHKO SE

Palčki
1  višina: pribl. 40 cm, za kos samo 10,99

2  zibajoč, višina: pribl. 64 cm, za kos samo 15,99
3  zibajoč, višina: pribl. 100 cm, za kos samo 24,99

3

1

2

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

Najdete nas tudi na: www.facebook.com/kik.slovenija
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

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

KOLI (16416) je eden od šestih 
odvzetih psov. Je prijazen pes 
večje rasti, star približno dobro 
leto. Še vedno je malce previden 
pri ljudeh, a se že navaja na po-
vodec in sprehode, prav tako se 
navaja na človeški dotik. Je mal-
ce sramežljiv kuža, ki se bo v ra-
zumevajočem domu hitro nava-
dil pravega pasjega življenja. 

TAČKO 
(16419Š) je živahen, energičen 
in prijazen samček nizke rasti z 
daljšo dlako. Rad je v družbi lju-
di in uživa na sprehodih. Išče do-
ber in psom prijazen dom. 

LOGATEC, IG, BREŽICE – V mesecu oktobru se je ekipa za iskanje za-
sutih v ruševinah, ki jo sestavljajo članice in člani Civilne zaščite obči-
ne Brežice, v Logatcu in na Igu usposabljala za delo z geofoni. Uspo-
sobljeni geofonisti so pomembni pri reševanju ljudi iz ruševin, kadar 
jih zasuje po potresu ali drugem vzroku porušitve stavb. Pri iskanju 
ljudi v ruševinah sodelujejo tako vodniki psov kot geofonisti z av-
dio sredstvom – geofonom, s katerim zaznavajo šume v ruševinah. 

BREŽICE - Otroci iz skupine Zvez-
dice iz Vrtca Mavrica Brežice so 
ob prazniku občine Brežice obi-
skali župana Ivana Molana in 
mu čestitali ob prazniku. Poda-

rili so mu risbo dveh brežiških 
znamenitosti - gradu in vodovo-
dnega stolpa, ki so ju spoznali pri 
učenju o domačem mestu in ob-
čini. Ob tej priložnosti so otroci 

iz vrtca sodelovali tudi pri radij-
ski oddaji na Radiu Krka, kjer so 
v živo voščili vsem občankam in 
občanom.

SROMLJE – V sklopu oktobrskega praznika so se krajani KS Sromlje 
razveselili dveh novih pridobitev, sanirane in modernizirane ceste v 
Javrovcu in na Oklukovi Gori. Dela so obsegala sanacijo plazu, dve 
kamniti zložbi v sklopu ceste, odbojno ograjo in modernizacijo cest. 
KS Sromlje je v skladu z odločitvijo sveta KS in v sodelovanju z Obči-
no Brežice uredila najbolj dotrajana odseka cest v kraju, ki povezu-
jeta kraja Volčje in Curnovec ter KS Sromlje in KS Artiče. 
Uradne predaje ceste v namen se je udeležil tudi župan občine Bre-
žice Ivan Molan. Skupaj s predsednikom sveta KS Sromlje Ferdom 
Pinteričem, predstavniki sveta KS in domačini so se simbolično za-
peljali po urejeni cesti, ki je pomembno izboljšala prometno varnost 
in dostopnost za uporabnike. Dela v višini dobrih 40.000 evrov je iz-
vedlo podjetje KOP d.d. iz Brežic. 

Direktorat za okolje Ministrstva za okolje in prostor je obvestil ob-
čine, da je bil 25. oktobra 2016 v Državnem zboru sprejet predlog 
Zakona o dimnikarskih storitvah, ki s prihodnjim letom (1. 1. 2017) 
uvaja licenčni sistem namesto obstoječega koncesijskega sistema – 
dosedanji sistem ostaja v veljavi do konca letošnjega leta. 

Novi, licenčni sistem prinaša uporabnikom možnost izbire izvajalca 
dimnikarskih storitev, kar prinaša tudi cenovno konkurenčnost, saj 
bodo v skladu z zakonom določene najvišje dovoljene cene stori-
tev. Dimnikarske družbe pa po novem ne bodo več omejene na ob-
močja. Po besedah direktorata nov sistem pomeni priložnost tudi 
za tiste izvajalce, ki do zdaj niso mogli opravljati dejavnosti, da ob 
izpolnjevanju pogojev lahko vstopijo vanjo. 
Uporabnik dimnikarskih storitev najkasneje do 30. 6. 2017 izbere 
s seznama dimnikarskih družb (seznam bo ministrstvo v roku dveh 
mesecev od uveljavitve novega zakona objavilo na spletni strani) di-
mnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali 
kurilni napravi, in sicer za obdobje najmanj 12 mesecev. Do objave 
seznama lahko opravlja dimnikarske storitve izvajalec, ki je na dan 
31. 12. 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo 
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih 
vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.
Več o spremembah, ki jih prinaša Zakon o dimnikarskih storitvah 
za uporabnike, si lahko preberete na spletni strani Občine Brežice 
– www.brezice.si. 

Sanacija in modernizacija cest v KS Sromlje

Informacija o uvedbi novega sistema opravljanja 
dimnikarskih storitev

Ekipa za iskanje zasutih v ruševinah CZ občine 
Brežice na usposabljanju za geofoniste

Otroci iz vrtca Mavrica Brežice čestitali 
županu ob prazniku občine
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Javni razpisi za programe in projekte 
s področja družbenih dejavnosti v letu 2017

Občina Krško 18. novembra 2016 objavlja javne razpise za sofi-
nanciranje programov in projektov s področja družbene dejav-
nosti v letu 2017, in sicer za kulturne programe in projekte, pro-
jekte obnove kulturne dediščine, programe in projekte za otroke 
in mladino, projekte za uresničevaje projektov za doseganje ci-
ljev Lokalnega programa za mladino v občini Krško 2016 – 2019, 
programe s področja tehnične kulture, programe s področja so-
cialnega in zdravstvenega varstva ter programe s področja špor-
ta. Prav tako objavlja tudi Javni poziv za sofinanciranje kulturnih 
programov protokolarnega značaja v letu 2017. Rok za oddajo 
vlog je 23. december 2016. Razpisna dokumentacija je od dne-
va objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni stra-
ni Občine Krško www.krsko.si, zainteresirani pa jo lahko v tem 
roku dvignejo v času uradnih dni tudi na Oddelku za družbene 
dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, kjer dobijo tudi 
dodatne informacije.

Zadnja faza obnove tržnice na Vidmu 
Potem ko je Občina Krško v okviru projekta Posavska špajza na tržnici na Vidmu sanirala del konstrukcije, zgradila 
nove zunanje stopnice in obnovila notranje, obnovila dvigalo in celotno odprto teraso nadkrila, v letu 2014 sanirala 
tlak pohodne terase in dogradila nove sanitarije, v lanskem letu pa zaprla teraso in vanjo umestila še zaprto prodajal-
no, je v začetku novembra stekla še zadnja faza obnove.

Ta vključuje ureditev zunanjih 
površin s prodajnimi mesti oz. 
parkirišči ter s postajališčem za 
avtodome, obnovo fasade, do-
datno zapiranje terase, umesti-
tev nove info točke in ureditev 

Z novembrom so na tržnici Videm stekla obnovitvena dela zunanje 
ureditve, ki bo predvidoma zaključena do konca leta.javnih sanitarij v skupni vred-

nosti 300.000 evrov. Dela bodo 
predvidoma zaključena v roku 
meseca dni. Z novo oz. obnov-
ljeno infrastrukturo in urejenimi 
skupnimi prostori tržnice na Vid-

Utrinek sobotnega dogajanja na tržnici

20. november – svetovni dan spomina na žrtve 
prometnih nesreč

Tretja nedelja v novembru je dan, ko se spomnimo vseh umrlih in 
poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, pri-
jatelji, sodelavci in znanci. V Sloveniji bomo ta poseben dan obele-
žili že desetič zapored. Aktivnosti, ki jih na ravni države koordinira 
Zavod Varna pot, bodo v organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine ter v sodelovanju z Zvezo šoferjev in av-
tomehanikov Krško potekale tudi v Krškem, in sicer v nedeljo, 20. 
novembra, ob 17. uri na Trgu Matije Gubca pri spominskem obe-
ležju. Tema letošnjega svetovnega dne je obravnava po prometni ne-
zgodi – zdravstvena in psihološka oskrba, preiskava, sodni postopki. 
Z aktivnostmi želimo opozoriti in se hkrati zahvaliti za spoštovanje 
do različnih udeležencev cestnega prometa ter seveda spoštovanje 
do žrtev prometnih nesreč skozi celotno obravnavo po nezgodi ter 
spoštljiv odnos do njihovih stisk in trpljenja. 

Žrtvam prometnih nesreč se bodo v Krškem letos s prižigom sveč 
poklonili v nedeljo, 20. novembra, ob 17. uri na Trgu Matije Gub-
ca pri spominskem obeležju.

Tudi v letošnjem decembru bo v Krškem pestro praznično dogaja-
nje tako v starem mestnem jedru, kot tudi na Vidmu, kjer z decem-
brom predvidevamo postavitev drsališča, in sicer na območju par-
kirišča pri tržnici Videm. 
K sodelovanju vabimo kandidate za upravljanje drsališča, ki naj svo-
jo prijavo oddajo najkasneje do 20. novembra 2016 na naslov Ob-
čina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško s 
pripisom »Upravljanje drsališča«. Kontakt za dodatne informacije: 
Zdravko Pilipovič, e-naslov: zdravko.pilipovic@krsko.si. 

Zavod Dostop je z oktobrom začel s serijo izobraževalnih delavnic 
projekta ČUTIM PROSTOR, namenjenih izboljšanju dostopnosti pros-
tora in objektov v javni rabi za ljudi z okvarami vida in sluha. V sode-
lovanju z Občino Krško je zavod eno od teh delavnic, ki so že ali še 
bodo potekale po vsej državi, 20. oktobra organiziral tudi v Krškem. 
Kot je poudarila vodja projekta Andreja Albreht iz Zavoda Dostop, 
si večina pod dostopnost ustanov predstavlja samo dostopnost z vo-
zički. »Zelo malo ljudi pa pozna težave, s katerimi se srečujejo sle-
pi in slabovidni, gluhi in naglušni, ljudje z motnjami branja in drugi. 
Zaradi staranja prebivalstva so te težave vedno bolj aktualne, saj je 
slabšanje čutnih zaznav v starosti zelo pogosto,« poudarja Albreh-
tova. Na izobraževalnih delavnicah v prostorih Občine Krško, ki so 
se je udeležili predvsem predstavniki javnih zavodov in organiza-
cij, so predstavili nove standarde na področju dostopnosti prostora 
in izkušnje ter dobre prakse načrtovanja mestnih površin. V sode-
lovanju z organizacijami, ki združujejo slepe in slabovidne ter glu-
he in naglušne, so udeleženci spoznali tudi tehnične pripomočke, ki 
jih ljudje z ovirami uporabljajo za pomoč pri gibanju in komunikaci-
ji. Kot pravijo organizatorji, so želeli s to delavnico predvsem vzbu-
diti empatijo in razmišljanje o tem, kaj vse pomeni dostopnost, ter 
ponuditi konkretne napotke o primernih in neprimernih rešitvah.

Povabilo – upravljanje drsališča v Krškem

Projekt Čutim prostor za boljšo dostopnost 
javnih ustanov

mu občina po besedah župana 
občine Krško mag. Mirana Stan-
ka prispeva k boljši tržni organi-
ziranosti lokalnih ponudnikov z 
okoliških kmetij, domačih roko-

delcev in raznih društev, kot so 
vinogradniki, ekološki pridelo-
valci, za neposredno prodajo lo-
kalnih in regionalnih produktov.

Mladinski center Krško v sodelovanju z  Občino Krško  objavlja jav-
ni  poziv zainteresiranim kandidatom – gostincem za  sodelovanje 
na prireditvi » Praznični december 2016«. Poziv zajema sodelova-
nje s ponudbo gostinskih storitev v starem mestnem jedru mesta 
Krško v okviru prireditve »Praznični december 2016«, ki bo pote-
kala v petek, 16. decembra 2016, in v soboto, 17. decembra 2016.  
Za izvedbo gostinskih storitev bo izbran ponudnik – gostinec, ki bo 
ponudil najugodnejšo ponudbo. Upoštevane bodo tudi skupne po-
nudbe (tj. ponudbe več sodelujočih ponudnikov). 
Na javni poziv se lahko vse do razpisanega roka prijavijo osebe, ki 
so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti v Republiki Slo-
veniji in imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje gostinske 
dejavnosti; zoper katere ni uveden postopek zaradi insolventnosti, 
postopek prisilnega prenehanja oziroma če nastanejo razlogi za nji-
hovo prenehanje ali pa so na drugačen način prenehale poslovati 
ter imajo na dan oddaje ponudbe poravnane vse obveznosti do MC 
Krško in Občine Krško
Pisne ponudbe naj ponudniki oddajo osebno ali po pošti na naslov: 
Mladinski center Krško, CKŽ 105, 8270 Krško, z označbo: »NE OD-
PIRAJ - Ponudba za gostinstvo, Praznični december 2016«. Rok za 
oddajo ponudb je 1. december 2016 do 12. ure. Celotno besedilo 
poziva je na voljo na spletni strani Mladinskega centra Krško in Ob-
čine Krško.

Javni poziv: sodelovanje na prireditvi 
Praznični december 2016

KRŠKO - Minulo soboto, 5. novembra, so ponudniki kmetijskih pridel-
kov in izdelkov, rokodelskih izdelkov ter izdelkov domače obrti, raz-
stavljavcev oziroma ponudnikov je bilo kar okoli 40, ter seveda kupci 
ali zgolj obiskovalci prireditve zapolnili nadstropje videmske tržnice, 
kjer je potekal Martinov sejem. Na njem je dodatno ponudbo pri-
spevalo tudi več društev, z izdelki Društvo za cerebralno paralizo Son-
ček Posavje, Gobarsko društvo Kozje, v katerem so pripravili gobarsko 
razstavo in obiskovalcem skuhali okusno gobovo juho, Društvo vino-
gradnikov Sremič, ki je dalo med drugim v pokušino letošnji mošt, 
ob katerem so članice Aktiva kmečkih žena Sremič ponudile vinsko 
pogačo in druge dobrote, v ponudbi Kavarne in slaščičarne z gradu 
Rajhenburg je izstopala trapistovska torta, Gostilna Kunst pa je izku-
piček prodanih porcij telečje obare in vinskega 'kuhančka' nameni-
la v šolski sklad OŠ Leskovec pri Krškem. Dekoracijo prostora so z li-
kovnimi izdelki prispevali učenci podboške šole, za glasbeno-pevski 
program pa so poskrbeli harmonikarja Janja Kožar in Dani Županc 
ter Koledniki z Rake. Martinov sejem je potekal v soorganizaciji pod-
jetij Agro Posavje in Kostak ter Občine Krško. B. M. 

Živahen Martinov sejem

Obiskovalcem sejma je bila na voljo pestra ponudba.
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Ob občinskem prazniku se skupnost za delovanje na raznih področjih družbenega življenja zahvali občanom in organizacijam, ki prispevajo k boljšemu, 
kakovostnejšemu in polnejšemu življenju. Predloge kandidatov za podelitev priznanj so podale krajevne skupnosti, društva, organizacije, posamezniki. 
Priznanja za izstopajoče dosežke bo podelil župan Srečko Ocvirk na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku.

Prejemniki priznanj Občine Sevnica v letu 2016

Ob 60. obletnici uresničevanja skrbi za okolje, odgovornega izvajanja 
gospodarskih javnih služb in za uspešno udejanjanje razvojnih izzivov

prejme Grb Občine Sevnica

JAVNO PODJETJE KOMUNALA D.O.O. SEVNICA

Ob 10. obletnici inovativnega podjetniškega delovanja in za krepitev 
gospodarskega ugleda občine v mednarodnem merilu

prejme Zlato plaketo Občine Sevnica

PODJETJE 3P KONCEPT, 
INŽENIRING IN SVETOVANJE V ENERGETIKI D.O.O.

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, ki letos obeležuje 60-letnico delo-
vanja, je bilo ustanovljeno za izvajanje gospodarskih javnih služb na območju 
občine Sevnica. Glavno poslanstvo podjetja je tako redno in kakovostno izpol-
njevanje javnih potreb z izvajanjem komunalnih storitev, dostopnih vsem pod 
enakimi pogoji. 

Glavne dejavnosti podjetja so: oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, odva-
janje in čiščenje odpadnih voda, pogrebne in pokopališke storitve, javna sna-
ga, urejanje javnih površin in vzdrževanje občinskih cest. Kakovostno in redno 
izvajanje teh dejavnosti, ki se je v zadnjih letih razširilo na območje celotne ob-
čine, je visokega družbenega pomena, saj omogoča nemoteno vsakodnevno 
življenje in delovanje občanov in gospodarstva.

Zgledno urejenost in ambiciozno uresničevanje poslovnih izzivov Komunala 
d.o.o. Sevnica sočasno udejanja tudi na področju tržnega gospodarstva. Uspešno izvaja investicijske 
projekte, predvsem gradnje vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter cestne infrastrukture. Dobiček 
je namenjen razvoju podjetja in širitvi dejavnosti, in v tem smislu Komunala d.o.o. Sevnica prevzema 
vlogo investitorja – od priprave do vodenja investicij in od inženirskih storitev do gradnje infrastrukture.

Ima 60 zaposlenih in se ponaša s certifikatom »Družini prijazno podjetje«. Poleg nenehnega širjenja 
področij delovanja jih odlikuje tudi odprtost do lokalne skupnosti, od sodelovanja pri okoljski vzgoji naj-
mlajših in organizacije čistilnih akcij do rednega obveščanja javnosti s pripravo raznih strokovnih mate-
rialov. Pridružili so se pobudi Zbornice komunalnega gospodarstva »Skupaj za boljšo družbo«, katere 
cilj je izboljšati navade državljanov, da bi postali bolj odgovorni do sebe in okolja. 

Direktor  
Mitja Udovč

Družinsko podjetje 3P Koncept sodi med male oziroma mikro družbe z dese-
tletno tradicijo uspešnega poslovanja. Ukvarja se predvsem s projektiranjem, 
tehničnim svetovanjem in prodajo opreme na področju energetike. V začet-
ku so bili osredotočeni predvsem na področje projektiranja, sedaj pa so svo-
je delovanje preusmerili na segment projektnega vodenja na področju ener-
getike ter na prodajo elektro opreme za primarne in sekundarne sisteme, ki 
se uporabljajo pri proizvodnji in prenosu električne energije. Z znanjem in iz-
kušnjami podjetje prispeva k zanesljivi oskrbi s čisto in vsestransko uporabno 
energijo. Nenehen razvoj zagotavlja visoko kakovost storitev, vezanih na na-
prave in programsko opremo za avtomatizacijo, zaščito in vodenje v primarnih 
in sekundarnih energetskih sistemih. Obvladujejo napetostne nivoje do vključ-
no 400 kV. Znanja in izkušnje učinkovito aplicirajo na energetskih objektih, 
kot so elektrarne, prenosne in razdelilne postaje ter razni industrijski sistemi. 

Korektno sodelovanje z naročniki, dobavitelji opreme in montažerji se kaže v številnih referencah, pri-
dobljenih na domačem in globalnem trgu. V zadnjem obdobju so skoraj vse prihodke ustvarili na zah-
tevnih tujih trgih in pridobili zanesljive poslovne partnerje na območju Evropske unije, v Švici in tudi 
na najhitreje razvijajočem se trgu na področju energetike, v Savdski Arabiji. 

Odlikujejo se po strokovnosti, prilagodljivosti, spoštovanju dogovorjenih rokov in zagotavljanju konku-
renčnih pogojev. So spodbuda mladim strokovnjakom in krepijo gospodarski ugled lokalne skupnosti.

Ob 40. obletnici razvoja sevniškega karateja in za številne vrhunske 
športne dosežke prejme Zlato plaketo Občine Sevnica

KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA

Leta 1976 je pod okriljem sevniškega Partizana začela delovati borilna veščina karate. Vse do danes so 
se v različnih formalno-pravnih društvenih oblikah, z različnimi mojstrskimi vsebinami, s številnimi za-
služnimi posamezniki in tekmovalci zvrstili mnogi uspehi in zgodbe s področja borilnih veščin. Vzgoje-
ni so bili številni uspešni športniki in mojstri karateja. 

Od leta 2008 uradno deluje pod imenom Klub borilnih veščin Sevnica, ki ga z velikim entuziazmom in 
iskrenim navdušenjem vodi Jurij Orač. Tako nadaljuje uspešno začrtano pot Karate kluba Hypo Sevni-
ca s poučevanjem tradicionalnega, športnega in kontaktnega karateja. So eden vodilnih in najbolje or-
ganiziranih klubov v Sloveniji. V klubu poleg karateja poučujejo še boks, kickboxing, rokoborbo, MMA 
in vrsto različnih rekreativnih aktivnosti. Veseli in ponosni so, da so bili vseskozi obdani s prijatelji, s ka-
terimi so se medsebojno spoštovali, si pomagali, zaupali in se skupaj veselili dosežkov ali pa se bodri-
li ob spodrsljajih.

Sevniški karateisti, rokoborci in kickboksarji so do danes skupaj osvojili že več kot 1800 medalj, od tega 
pa je bilo osvojenih prek sto naslovov državnih prvakov v vseh treh športnih panogah karateja, roko-
borbe in kickboxinga. V skoraj štirih desetletjih obstoja so ponesli slavo sevniškega in slovenskega ka-
rateja tudi daleč izven naših meja. 

Za prispevek h krepitvi javnega zdravja
in inovativne pristope na področju zdravstvene preventive

prejme Srebrno plaketo Občine Sevnica

VLADIMIRA TOMŠIČ
Vladimira Tomšič na področju zdravstva deluje skoraj tri desetletja, od tega 
več kot dvajset let v občini Sevnica. Je uresničevalka strokovno organizacij-
skih izboljšav – kot dolgoletna glavna medicinska sestra in zadnjih osem let 
kot direktorica Zdravstvenega doma Sevnica. Združuje strokovno znanje, me-
nedžerske sposobnosti in izreden socialni čut. Z znanjem, izkušnjami in oseb-
no zavzetostjo je pogumna pobudnica številnih novih rešitev ter gonilna sila 
razvoja na področju celovite skrbi za zdravje občank in občanov. 

Vseskozi deluje v smeri zagotavljanja visoke strokovne usposobljenosti vseh 
zaposlenih ter si prizadeva za boljšo dostopnost zdravstvenih storitev za pre-
bivalce občine in regije. Pionirka je predvsem na področju preventive z us-
pešno interdisciplinarno implementacijo preventivnih programov. Prizade-

vanja za boljše zdravje vseskozi zahtevajo interdisciplinarna znanja, prilagajanje in upoštevanje tako 
družbeno-ekonomskih sprememb, specifik lokalne skupnosti, spremljanje strokovnega razvoja delov-
nega področja, pa tudi veščine vodenja, komuniciranja, sodelovanja in vzpostavljanja podpornih mrež 
v lokalnem okolju. 

Deluje tudi kot podpredsednica Posavskega in obsoteljskega društva za boj proti raku vse od ustano-
vitve, je predsednica Koronarnega kluba Sevnica in predavateljica prve pomoči Rdečega križa. Odlično 
sodeluje z lokalno skupnostjo, se odziva na potrebe občanov, krepi socialno vključevanje in skupno-
stno skrb za ljudi.

Za vsestransko družbeno povezovanje in prispevek k razvoju domačih 
krajev prejme Srebrno plaketo Občine Sevnica

DARKO JANC
Darko Janc na svoji življenjski poti nadaljuje tradicijo svojih staršev tako v go-
stinstvu, kmetijstvu, vinogradništvu kot tudi z vidika vsestranskega družbene-
ga povezovanja z ljudmi v domačem kraju in širše. Otroštvo je preživljal doma 
na Studencu, končal srednjo kmetijsko šolo in po šolanju ostal doma, delal na 
kmetiji in v domači gostilni. Leta 1984 je prevzel vodenje gostilne s sedaj že 
stoletno tradicijo, ki jo nadaljuje s pridnim delom in podporo družine.

Uspešno usklajuje svojo poslovno dejavnost ter družbene in društvene aktiv-
nosti v kraju kot povezovalna in gonilna sila. Neglede na obilico dela je član 
različnih društev; dolgoletni član Prostovoljnega gasilskega društva Studenec, 
član Lovske družine Studenec–Veliki Trn, član Vinogradniškega društva Stude-
nec, pa še kaj bi lahko našli. Prisluhniti zna slehernemu in pomagati vsem de-

Lastnik podjetja  
Simon Peklar

Koledar prireditev ob občinskem prazniku je v celoti objavljen na spletni strani 
www.obcina-sevnica.si, na straneh Axa in v Grajskih novicah.
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lujočim društvom na domačem območju. Ljudje ga zelo cenijo in spoštujejo njegovo mnenje. Vedno si 
prizadeva za dobrobit svojega domačega kraja in podpira vsestranski napredek. Preko opravljanja svo-
je gostinske dejavnosti je ponesel dober glas o Studencu po vsej Sloveniji in izven meja.

Za vseživljenjski prispevek v družbeni in kulturni dejavnosti prejme 
Srebrno plaketo Občine Sevnica

VIDA KRIŽNIK
Vida Križnik se je rodila v številčni kmečki družini v kraju Poklek nad Blanco. V 
otroških letih so njeno družino pred drugo svetovno vojno izgnali na Hrvaško, 
od koder so se vrnili šele proti koncu vojne. Še danes se živo spominja grozot 
vojne, ki jih je doživela v izgnanstvu. 

Ob ustanavljanju Društva izgnancev Slovenije se je aktivno vključila v ustano-
vitev Krajevne organizacije Boštanj. Bila je članica prvega odbora, blagajničar-
ka ter je delovala pri vključevanju izgnancev in beguncev v članstvo Društva 
izgnancev Slovenije. 

Zelo dejavna je tudi na drugih področjih družbenega življenja. Bila je predse-
dnica Aktiva kmečkih žena Boštanj. Je aktivna članica Univerze za tretje življenjsko obdobje Sevnica. Kot 
dobra poznavalka zgodovine, z darom pesniškega navdiha in širokim, pozitivnim pogledom na življenje, 
je s številnimi avtorskimi prispevki popestrila veliko kulturnih prireditev v kraju in občini.  

Listino Občine Sevnica 
za dolgoletno delo na področju ljubiteljske kulture prejme 

LUDVIK ŽURAJ
Ludvik Žuraj se na področju kulture ljubiteljsko udejstvuje že več kot štiri de-
setletja. Najprej je bil aktiven član amaterske gledališke skupine Oder mladih 
iz Sevnice. Bil je eden izmed ustanovnih članov takratne Pihalne godbe pri ga-
silskem društvu Sevnica, v kateri je skozi desetletja pustil izjemen in neizbri-
sen pečat. S svojim predanim in vestnim delom ter veliko ljubeznijo do muzi-
ciranja je vsa leta ena izmed gonilnih sil njenega delovanja. 

Poleg igranja klarineta je aktiven tudi na organizacijskem področju, in sicer je 
bil 12 let tajnik, zadnjih 33 let skrbi za izjemno vzorno urejenost notnega ar-
hiva kot arhivar godbe, zadnje desetletje pa je tudi predvodnik, ki vodi in us-
merja gibanje godbe ob igranju na prostem. Kot vesten, natančen in marljiv 

prostovoljec velja za velik zgled mladim godbenikom.

Listino Občine Sevnica za vseživljenjsko družbeno angažiranost 
v krajevni skupnosti Krmelj prejme

MIRKO ZUPAN
Mirko Zupan je ustvarjalne ideje udejanjal na različnih družbenih področjih, v 
preteklosti kot član Sveta Krajevne skupnosti Krmelj, poslanec Zbora občin Re-
publiške skupščine in predsednik Narodne zaščite v krajevni skupnosti Krmelj. 
Uspešno se je zavzemal za razvoj osnovnega šolstva v Mirnski dolini, sistem us-
merjenega izobraževanja, ureditev ceste Krmelj–Šentjanž, razvoj telekomuni-
kacijskega omrežja ter za razvoj trgovske in turistične dejavnosti. 

Bil je zaposlen v Metalni Krmelj, kjer je z natančnostjo in strokovnostjo veli-
ko prispeval k napredku podjetja. Ob redni zaposlitvi je v letu 1974 kot dopol-
nilno dejavnost na svojem domu odprl avtoličarsko delavnico. Danes je zelo 
delaven in uspešen pri delovanju Društva upokojencev Krmelj in na področju 
lokalne politike. Podpira društveno delovanje, ima posluh za sočloveka, odli-

kujejo pa ga tudi vinogradniški uspehi, ki jih dosega skupaj z družino.

Spoštovane občanke, spoštovani občani 
občine Sevnica.

Občinski praznik je element povezovanja, krepitve družbenih vezi 
in je priložnost, da zahvala seže do vseh in za celotno delo, ki ga 
vsak po svojih močeh prispevate k urejenemu, prijetnemu in var-
nemu bivanju. V družini, med prijatelji, v službi, v društvenem in 
družabnem ter gospodarskem okolju. 

Za dobro delo in sodelovanje se v teh dneh, ko obeležujemo dobro 
celoletno delo lokalne skupnosti, zahvaljujem članicam in članom 
Občinskega sveta Občine Sevnica, predstavnikom krajevnih skup-
nosti, sodelavkam in sodelavcem občinske uprave, zavodom in 
podjetjem ter vsem, ki kakor koli prispevate k rasti sevniških krajev.

Ob našem skupnem prazniku vsem iskreno čestitam. Želim vam 
lep praznični mesec in vas iskreno vabim, da se v čim večjem šte-
vilu srečujemo na dogodkih in prireditvah v počastitev praznične-
ga meseca. Iskrena zahvala vsem, ki dogodke skrbno organizirate 
in s tem odgovorno prispevate k še bolj prijetnemu utripu življenja. 

Veliko uspehov ob našem skupnem prazniku voščim vsem in na 
vseh področjih delovanja. 
 S spoštovanjem,
 župan Srečko Ocvirk s sodelavci

Vljudno vabljeni na
osrednjo slovesnost ob prazniku Občine Sevnica

v petek, 11. novembra 2016, ob 17. uri
v Športni dom Sevnica.

Podeljena bodo priznanja Občine Sevnica za leto 2016.
Slavnostni govornik bo predsednik Republike Slovenije 

Borut Pahor.

Program bodo kulturno obogatili:
Godba Sevnica

mažorete Društva TRG Sevnica
vokalna solistka Kaja Pavlič iz Sevnice

Glasbeni šoli Sevnica in Krško

Prijazno vabljeni.

Med prireditvami v sklopu ob-
činskega praznika je vsako leto 
praznik Krajevne skupnosti Za-
bukovje, ki so ga obeležili mi-
nulo soboto. 

Praznovanje se je pričelo pri lov-
skem domu, kjer je bil namenu 
predan asfaltirani 500-metr-
ski odsek javne poti od lov-
skega doma do domačije Če-
šek. V dvorani Večnamenskega 
doma Zabukovje je nato sledi-
la slovesnost s kulturnim prog-

Šolske pridobitve v Šentjanžu darilo 
ob krajevnem prazniku
Po lani izvedeni energetski sa-
naciji Osnovne šole Milana 
Majcna Šentjanž je šolski kom-
pleks zaokrožila še izgradnja 
nove telovadnice. Novo telo-
vadnico in energetsko sanirano 
šolo so s priložnostnim progra-
mom namenu slovesno preda-
li 28. oktobra in hkrati obeležili 
krajevni praznik.

»Razvojni potencial Šentjanža 
se bo z ureditvijo šolskih 
objektov kot celote še utrdil, s 
tem pa še bolj utrdil Šentjanž 
kot prijeten kraj za bivanje, z 
bogato družbeno zavzetostjo in 
prostovoljno angažiranostjo,« je 
v svojem nagovoru dejal župan 
Srečko Ocvirk. Nove pridobitve 
je zelo vesel tudi celoten kolek-
tiv šole, v imenu katere je nav-
zoče nagovorila ravnateljica Ma-
rija Brce. Pozdrave sta občinstvu 
namenila tudi predstavnik s stra-
ni države, generalni direktor Di-
rektorata za predšolsko vzgojo in 
osnovno šolo mag. Gregor Mo-
horčič, kot posebni gost pa tudi 
zelo uspešen slovenski košarkar 
Matjaž Smodiš. Ob krajevnem 
prazniku je pridobitve minule-
ga leta povzel in čestitke sokra-
janom namenil predsednik Sve-
ta Krajevne skupnosti Šentjanž 
Boštjan Krmelj ter letošnje kra-
jevno priznanje za dolgoletno 
delo na področju bogatitve kul-
turnega in družabnega življenja 
podelil Renati Kuhar.

Bogat program, v katerega so 
prepletli ples, petje, recitacije 

in humorne vložke, so pod skr-
bnim mentorstvom učiteljic iz-
vedli učenci Osnovne šole Mila-
na Majcna Šentjanž skupaj z več 
posamezniki in kulturnimi dru-
štvi, med njimi šentjanškimi in 
sevniškimi mažoretkami in sev-
niško godbo. Program je pove-
zovala Jožica Pelko. Društvo vi-
nogradnikov Šentjanž in Aktiv 

kmečkih žena Budna vas sta po-
skrbela za prijetno pogostitev v 
nadaljevanju družabnega dela 
prireditve. V sklopu dogodka se 
je številnim obiskovalcem do-
godka z aktivnim delovanjem 
na področju preventive predsta-
vil tudi Center za krepitev zdrav-
ja Zdravstvenega doma Sevnica. 

Podelitev priznanja Renati Kuhar

Slovesna predaja namenu z rezanjem traku

Praznik Krajevne skupnosti Zabukovje

ramom ter podelitvijo priznanj 
in plaket. Priznanji sta bili le-
tos podeljeni družini Krajnc iz 
Laš za aktivno delo na področ-
ju društvene dejavnosti in pris-
pevek k razvoju krajevne skup-
nosti ter Luki Trupiju za aktivno 
delovanje v Kulturnem društvu 
Franc Požun Zabukovje. Plaketo 
je prejela Lovska družina Zabu-
kovje ob 70-letnici delovanja in 

za dobro sodelovanje s krajev-
no skupnostjo. Zbrane sta na-
govorila predsednik Sveta Kra-
jevne skupnosti Zabukovje Jože 
Baumkirher in župan občine 
Sevnica Srečko Ocvirk, kultur-
ni program prireditve, ki ga je 
povezovala Andreja Kobal, pa 
so oblikovali najmlajši krajani in 
krajanke.

Prejemniki krajevnih priznanj

Otvoritev asfaltiranega odseka 
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Pred desetimi leti je bilo leto 1956 (letnica izhaja 
iz zdravstvene izkaznice upokojene delavke Mi-
lene But) izbrano za začetek izvajanja organi-
zirane komunalne dejavnosti v sevniški občini, 
čeprav je v občinskem središču že štiri leta pred 
tem delovala Komunalna uprava Sevnica, ki je v 
kasnejših obdobjih doživela kar nekaj preime-
novanj in postopoma področje delovanja razši-
rila na celotno občino. Od leta 1994 dalje podje-
tje posluje pod uradnim nazivom Javno podjetje 
Komunala d. o. o. Sevnica in je v celoti last Ob-
čine Sevnica. 

ZGODOVINSKI ORIS 
1952–1954  Komunalna uprava Sevnica
1954–1958  Zavod Komunala Sevnica 
1958–1961  Komunalno podjetje Komunala Sevnica
1960–1964  Stanovanjska skupnost Sevnica
1964–1964  Krajevna skupnost Sevnica
1964–1965  Obrtni servis Sevnica
1965–1980  Komunalno stanovanjsko podjetje Sevnica 
1980–1994  Komunala Sevnica p. o.
1994–  Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica

DEJAVNOSTI PODJETJA 
Delovanje podjetja, v katerem je trenutno zaposlenih 
60 oseb, je organizirano v štirih enotah. Osnovno pos-
lanstvo podjetja je izvajanje gospodarskih javnih služb. 
To pomeni, da so neprofitne in namenjene zagotavlja-
nju osnovnih javnih dobrin. Gre za proizvode oziroma 
storitve, ki jih mora podjetje neprekinjeno zagotavlja-
ti ob enakih pogojih za vse uporabnike in po cenah, ki 
so usklajene na podlagi veljavne zakonodaje in spreje-
tih elaboratov ter potrjene s strani občinskega sveta. 

Glavne dejavnosti podjetja so oskrba s pitno vodo, zbira-
nje in odvoz komunalnih odpadkov, odvajanje in čišče-
nje komunalnih odpadnih ter padavinskih voda, pog-
rebne in pokopališke storitve, javna snaga in urejanje 
javnih površin. Navedenim se je v letu 2014 z odlokom 
Občinskega sveta Občine Sevnica pridružila še izbirna 
gospodarska javna služba - upravljanje in vzdrževanje 
občinskih lokalnih cest. Novost pri delu je še upravlja-
nje s kogeneracijsko kurilnico na OŠ Sava Kladnika Sev-
nica. Delež storitev podjetje opravlja tudi na trgu, s či-
mer vlaga v investicije za zviševanje konkurenčnosti in 
razvoja podjetja, občankam in občanom oziroma vsem 

uporabnikom pa je prijaznejša tudi nova spletna stran www.komunala-sevnica.si.

»Osnovno vodilo poslovanja je in bo tudi vnaprej ohranjati in razvijati kakovostne, zanesljive storitve 
ob konkurenčnih cenah ob spoštovanju poslovne etike ter družbenih vrednot, ki so temelj uspešne-
ga uresničevanja poslanstva in obstoja podjetja kot subjekta poslovanja. Le s takšnim poslovanjem 
lahko kot podjetje zagotavljamo medsebojno zaupanje med lastnikom, uporabniki, zaposlenimi in 
poslovnimi partnerji,« pravi dipl. inž. grad. Mitja Udovč, ki vodi podjetje od leta 2008. »Preko lokal-
ne skupnosti ali samostojno se vključujemo tudi v razvojne programe in projekte v regiji Posavje in 
širše ter prav tako tudi v okoljske aktivnosti in akcije v povezavi s skrbjo za čisto okolje,« doda in v 
nadaljevanju podrobneje predstavi dejavnosti, po katerih je podjetje vse bolj prepoznavno. 

Oskrba s pitno vodo 

Komunala d. o. o. Sevnica izvaja storitve tako na javni oskrbi s pitno vodo kot pri odvajanju in či-
ščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na celotnem območju občine. V investicijskem 
obdobju 2007–2013 je bilo v izgradnjo komunalne infrastrukture, predvsem vodovodov, kanaliza-
cij in čistilnih naprav, vloženih prek 21 milijonov evrov sredstev. Med pomembnejše projekte zad-
njega obdobja sodi izgradnja in povezava vodovodnih sistemov na območju desnega brega reke 
Save (od Šentjanža do Studenca) ter projekt Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov na ob-
močju občine Sevnica (Sevnica, Zabukovje, Blanca) z vključitvijo novega vodnega vira Podskalica v 
krajevni skupnosti Zabukovje. 

Konec leta 2015 je bilo tako v sevniški občini 32 javnih vodovodov, ki s pitno vodo oskrbujejo 14.475 
prebivalcev oz. 82,8 %. Od tega Komunala upravlja s sedmimi vodovodi, s katerimi oskrbuje s pitno 
vodo 59,8 % prebivalcev. Na 19 lokalnih javnih vodovodih vrši le naloge odgovorne osebe in zago-
tavlja kakovost pitne vode. Seveda pri tem brez sodelovanja vzdrževalcev vodovodnih sistemov ne 
gre. Dejstvo je, da je izboljšanje kakovosti pitne vode na teh sistemih v veliki meri rezultat dobrega 

medsebojnega sodelovanja med podjetjem in vzdrževalci lokalnih javnih vodovodov. 

V letu 2015 je bilo na vseh javnih vodovodih odvzetih 179 vzorcev vode za mikrobiološke preiskave 
in 14 (7,8 %) je bilo neskladnih. Ugotovljena neskladnost ni nikoli predstavljala tveganja za zdrav-
je uporabnikov. Še v letu 2010 je bila neskladnost 29,6 %, v letu 2013 pa 14,4%. Tedaj so bili neka-
teri javni vodovodi še s konstantno prisotnostjo fekalnih bakterij, ki so predstavljale zdravstveno 
tveganje. Ustrezna priprava vode in investicije Občine Sevnica so pripomogle, da sedaj takšnih vo-
dovodov ni več in je oskrba s pitno vodo varna. »Zaposleni redno izvajajo nadzor nad objekti vo-
dovodnega sistema, kamor sodi redno letno čiščenje, praznjenje, dezinfekcija, ponovno polnjenje 
vodnih celic itd.,« pojasni sogovornik.

60 let organizirane komunalne dejavnosti v sevniški občini
SEVNICA - Pred dvema letoma je minilo 60 let od začetka delovanja vodnega črpališča v Sevnici, ki je bilo postavljeno v bližini podjetja Stilles ob Savi, 
v letošnjem letu mineva 60 let od začetka izvajanja organizirane komunalne dejavnosti v sevniški občini.

Letnica 1956, zapisana v zdravstveni izkaznici 
upokojenke Milene But

Stavba, v kateri so bili prvi prostori sevniške Komunale

Današnja zgradba podjetja na dobro dostopni lokaciji v središču Sevnice

Komunalo Sevnica vodi dipl. ing. grad. 
Mitja Udovč.

Komunala Sevnica upravlja s sedmimi javnimi vodovodi in skrbi za vodna zajetja.
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Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

Sevniško komunalno podjetje upravlja z javnimi kanalizacijskimi sistemi na območju mesta Sev-
nica in v naseljih Kompolje, Gabrijele, Orehovo, Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna, Log ter na Lisci. 

Prva mehansko-biološka čistilna naprava za čiščenje komunalne odpadne vode je bila zgrajena 
leta 2006 na Kompolju, tri leta kasneje je bil zgrajen kanalizacijski sistem v skupni dolžini 12,6 km v 
okviru projekta Kanalizacija in centralna čistilna naprava Sevnica, ki vključuje 8 razbremenilnih ba-
zenov in 4 črpališča. V letu 2013 je bila zgrajena v dolžini 1840 metrov kanalizacija in čistilna napra-
va Orehovo. Na območju občine Sevnica uspešno delujeta tudi dve rastlinski čistilni napravi (Baz-
ga pri Gabrijelah in na Lisci). Tretja, rastlinska čistilna naprava Studenec, je v zaključni fazi sanacije.

»Osnovni cilj upravljanja čistilnih naprav je zagotavljanje učinkovitosti čiščenja odpadnih voda skla-
dno z zakonodajo. Cilje podjetje dosega z rednim, doslednim in gospodarnim upravljanjem. Učin-
kovitost čiščenja se preverja z letnimi monitoringi odpadne vode. V zvezi z odvajanjem odpadnih 
voda opravlja podjetje tudi nadzor nad delovanjem individualnih hišnih čistilnih naprav, s ciljem 
zmanjševanja obremenjevanja okolja tudi na manj poseljenih območjih občine,« pojasnjuje direk-
tor komunalnega podjetja. 

Ravnanje z odpadki 

Z ločenim zbiranjem odpadkov Komunala le-
tno zbere okoli 332 ton papirja in kartona, 179 
ton steklene embalaže in 284 ton ostale drob-
ne embalaže. »Skupni cilj EU do leta 2030 je 
65-odstotno recikliranje komunalnih odpad-
kov, 75-odstotno recikliranje odpadne emba-
laže in zmanjšanje količin odpadkov, ki kon-
čajo na odlagališčih, na največ 10 odstotkov 
komunalnih odpadkov. A to bo mogoče le z 
ustrezno okoljsko vzgojo, s preprečevanjem 
nastajanja nepotrebnih odpadkov, ločeva-
njem in ustreznim oddajanjem na ekoloških 
otokih ali v Zbirnem centru za odpadke Sev-
nica. V letošnjem letu je podjetje sklenilo 4-le-
tno pogodbo za obdelavo odpadkov s podje-
tjem Kostak. Z učinkovito obdelavo mešanih 

komunalnih odpadkov bo preostanek odpadkov po obdelavi v količini le petih odstotkov nasta-
lih mešanih komunalnih odpadkov končalo na odlagališču. Še uporabne stvari je mogoče oddati v 
Centru ponovne uporabe Stara šola, za kosovne odpadke pa je potrebno naročilo za odvoz. Za za-
gotavljanje ustreznega ravnanja z gradbenimi odpadki je pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje 
na lokaciji zemljišča v lasti podjetja na Konjskem,« predstavi še en del dejavnosti. 

Pogrebne in pokopališke storitve 

Podjetje izvaja javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališč, oddajanja prostorov za grobove v 
najem ter pogrebne storitve v mestu Sevnica. Na osnovi pogodb se opravijo tudi storitve pogreb-
ne in pokopališke dejavnosti za devet drugih pokopališč v občini. Letni obseg izvedenih pogreb-
nih storitev znaša v povprečju 130 pokopov, večinoma žarnih, le okoli 10 % je klasičnih. Pokopali-
šče Sevnica, katerega vzdrževalec je podjetje, ima skupno 1352 grobov. Del grobov je na starem 
delu pokopališča. Terasasto urejen je novi del mestnega pokopališča. Od leta 2008 je na pokopali-
šču Sevnica urejen tudi poseben prostor za pokop z raztrosom pepela. Do konca leta 2015 je bilo 
27 tovrstnih pokopov, število le-teh pa letno narašča. 

NAČRTI 
Komunala d. o. o. Sevnica postaja vse bolj pomembna gospodarska družba v občini z veliko okolj-
sko in tudi družbeno odgovornostjo. Za poslovanje v letu 2015 so v letošnjem letu prejeli certifikat 

bonitetne odličnosti AAA bonitetne hiše Bisnode, ki je v mednarodnem projektu finančne analize 
podjetij prisotna v 19 evropskih državah. Komunala d. o. o. Sevnica se s to oceno uvršča med 4,2 % 
najboljših pravnih subjektov v Sloveniji.

V letošnjem maju je podjetje prejelo še certifikat Družini prijazno podjetje, do decembra 2018 bodo 
uvedli še 12 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. »Pripravi-
li smo nabor dvanajstih ukrepov, s katerimi želimo prispevati k dolgoročnemu procesu spreminja-
nja kulture v podjetju, ozavestiti zaposlene, da uspešna kariera in družina nista nezdružljivi in se ne 
izključujeta ter da za uspešno kariero ni treba žrtvovati družinskega življenja. V podjetju pričakuje-
mo zmanjšanje fluktuacije zaposlenih, manj bolniških odsotnosti in nezgod, hkrati pa želimo do-
seči večje zadovoljstvo zaposlenih, posledično pa tudi večjo produktivnost in pripadnost podjetju 
ter izboljšano organizacijo dela,« pravi direktor Mitja Udovč, ki bo na jutrišnji osrednji slovesnosti 
ob občinskem prazniku v imenu podjetja prejel najvišje občinsko priznanje - Grb Občine Sevnica.

60 let organizirane komunalne dejavnosti v sevniški občini

Zaposlenim je v pomoč pri čiščenju javnih površin 
tudi »pometač«.

Ob nekaterih sprehajalnih poteh so postavljeni tudi »pitniki« za žejne obiskovalke in obiskovalce. 

Kolektiv Komunale Sevnica ob 60-letnici organizirane komunalne dejavnosti v sevniški občini

Zbirni center za odpadke Sevnica na Savski cesti v Sevnici skrbi za ločeno zbiranje odpadkov.



Posavski obzornik - leto XX, številka 23, četrtek, 10. 11. 201618 PRAZNIK OBČINE SEVNICA

Cenjene občanke, 
spoštovani občani občine Sevnica.

V mesecu novembru praznuje vaša občina, 
ki je pomemben soustvarjalec gopodarskega, 

kulturnega in političnega utripa v regiji Posavje. 

Naj se dobri medsosedski odnosi nadaljujejo 
in naj bodo še naprej osnovno vodilo 
pri doseganju osebnih in širših ciljev.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

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

V slogi, spoštovanju in razumevanju je moč.
Naj vas omenjene vrednote vodijo 

pri uresničevanju zastavljenih ciljev 
v dobrobit vseh, ki sestavljamo 

ožjo in širšo skupnost 
dobromislečih ljudi. 

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Spoštovane občanke in občani občine Sevnica,

v teh dneh, ko praznujete svoj praznik, 
vam iskreno čestitam za uspešno pot razvoja, 

na kateri z dejanji, ki povezujejo in puščajo sledi, 
gradite uspešno lokalno skupnost.

Želim vam, da tudi v prihodnjem letu preudarno, 
odločno in odgovorno sledite zastavljenim ciljem. Naj bo 

praznovanje priložnost za radost druženja in kovanja 
smelih načrtov za dobrobit vseh in vsakega posebej.

Vse dobro in prijetno praznovanje želim!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

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

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Ob praznovanju vašega občinskega praznika vam v imenu naših 
občanov in v svojem imenu iskreno čestitam ter se vam hkrati 
zahvaljujem za odlično medsebojno sodelovanje tako na ravni 

sosednjih občin kot v okviru posavske regije. Prepričan sem, 
da bo tako tudi v prihodnje, saj smo v preteklosti že večkrat 
dokazali, da znamo najti skupne interese in poti za njihovo 
realizacijo, hkrati pa se zavedamo, da smo skupaj močnejši. 

Še enkrat hvala in iskrene čestitke!

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

Iskrene čestitke
ob prazniku občine Sevnica.

Spoštovani občani, spoštovane občanke 
občine Sevnica!

Ob prazniku občine, ki ga obeležujete z različnimi dogodki, 
naj vam bodo v ponos sadovi minulega dela in dosežki 

tako občine kot občanov. Želim vam, da praznik preživite 
prijetno, v dobri družbi in z optimizmom 

ob načrtovanju prihodnjega razvoja vaše občine. 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje pri skrbi za našo skupno 
regijo Posavje in vam tudi naprej želim uspešno vodenje 
občine ter zagotavljanje pogojev za čim bolj kakovostno 

življenje vseh, ki si delite ta čas in prostor.

Iskrene čestitke ob prazniku vaše občine, občine Sevnica! 
Ob tej priložnosti čestitam 

tudi vsem dobitnikom občinskih priznanj.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, s sodelavci

Občina Sevnica 
praznuje

Vsak praznik, naj je osebni, krajevni, občinski ali državni, je poseben mejnik v živ-
ljenju posameznika in skupnosti. V mesecu novembru praznuje občina Sevnica. 
Ob prazniku, ki je spomin na hrabro dejanje Dušana Kvedra Tomaža, se bo zvrsti-
lo večje število prireditev, osrednja prireditev pa bo jutri, 11. novembra, ob 17. uri 
potekala v športnem domu (pri bazenu). Na njej bodo podelili letošnja občinska 
priznanja posameznikom, zavodom in delovnim organizacijam. Nagrajenkam in 
nagrajencem ter vsem občankam in občanom občine Sevnica izreka iskreno vo-
ščilo z mnogimi dobrimi željami ob občinskem prazniku tudi uredništvo Posav-
skega obzornika. 
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Ob našem skupnem občinskem prazniku
iskreno čestitamo vsem občankam 

in občanom občine Sevnica.

Želimo vam prijetno praznovanje,
veliko doseženih poslovnih in osebnih ciljev

ter pogumnih odločitev.

T

Ko pogled na svet postane popolnoma drugačen.

www.optikalana.si www.okulistika.si

Tel.: 040 437 399

Spoštovane občanke in občani!

Čestitamo Vam ob prazniku občine Sevnica
in Vam želimo barvite jesenske dni v družbi 
odlične knjige, časopisa ali filma, ki vas čakajo 
v naši knjižnici!
Ob občinskem prazniku se ustanoviteljici, Občini 
Sevnica, zahvaljujemo za podporo pri našem delu 
in poslanstvu!

Kolektiv Knjižnice Sevnica

Čas, potrpežljivost, 
predanost in močna 
želja lahko izpolnijo 
tudi najbolj drzna ter 

neverjetna pričakovanja! 
Viki Grošelj

Slovenska demokratska stranka

www.sevnica.sds.si

Ob občinskem prazniku 
občine Sevnica iskreno 
voščimo občanom in 

občankam.

poslanec 
Tomaž Lisec 

in 

OO SDS Sevnica

Slovenska ljudska stranka

www.sls.si
Spoštovane občanke in občani občine Sevnica.

Ob praznovanju občinskega praznika 
vam iskreno čestitamo, želimo veliko osebnega 

zadovoljstva in delovnih uspehov.
Občinski odbor Sevnica

Krajevna skupnost Studenec
vošči lepe želje vsem občankam in občanom,

še posebej pa krajanom KS Studenec,
in želi vesele praznične dni,

veliko medsebojnega razumevanja in
osebnega zadovoljstva.

 

Predsednik Janoš Janc 
in Svet KS Studenec

Spoštovane občanke in občani!

Čestitamo vam ob prazniku 
in se zahvaljujemo za vaš doprinos 

k razvoju in prijetnemu bivanju v naši občini.

Predsednica Stanka Žičkar 
in Svet Krajevne skupnosti Sevnica

Ob prazniku občine Sevnica
občankam in občanom

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

w
w

w
.in

fr
a.

si

-proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov 

-sanacija in popravilo obstojeèih dimniških tuljav 

-novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov 

-montaža in prodaja kaminskih peèi 
40 let tradicije 

info@karodi.si

Čestitamo 
ob prazniku!

 www.inplet.si

ISKRENE ČESTITKE 
OBČANKAM IN OBČANOM 

OB PRAZNIKU OBČINE 
SEVNICA!
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ZAČETKI DEJAVNOSTI SEGAJO V DEVETDESETA LETA 

»Pisalo se je leto 1994, ko sem odprl podjetje za servisiranje in 
montažo hladilne tehnike in črevarstvo - trgovino 'Vse za koline'. 
Že po dobrem letu dni se je dejavnost črevarstva pokazala kot 
boljša poslovna priložnost, zato sem opustil hladilno tehniko in 
se povsem posvetil prodaji črev ter ostali opremi za mesarstvo,« 
svojo poslovno pot opiše lastnik podjetja. »Še nekaj let nazaj je 
veljalo, da se mladi ne bodo zanimali za koline, a v zadnjih letih 
se jih vedno več vrača k domači predelavi mesa. Mnogi, zaveda-
joč se pomena ohranjanja tradicije, nadaljujejo pot svojih pred-

nikov, drugi na ta način popestrijo ponudbo na kmetijah in so 
ob tem našli še dobrodošel, dodaten vir dohodka,« doda sogo-
vornik in se spomni svojega očeta Darka, od katerega je pridobil 
začetno znanje in izkušnje, predvsem pa voljo do dela. Tudi ide-
jo za prodajo črev je dobil od očeta, mesarskega mojstra, ki mu 
trgovska žilica ni dala miru in je kmalu po odhodu v pokoj pričel 
s sezonsko prodajo črev in ostalega blaga za zimske koline in to 
kar v prirejenem garažnem prostoru domače stanovanjske hiše. 
Prvi dve zimi mu je sin Matjaž le občasno pomagal, saj je bil te-
daj zaposlen v celjskem podjetju, ki se je ukvarjalo z montažo in 
servisiranjem hladilnic. 

PRVI SAMOSTOJNI KORAKI

Jeseni leta 1994 se je Matjaž Trbovc odločil za pomemben sa-
mostojen korak – registriral je svoj s.p. Že v naslednjem letu so 
se preselili v novozgrajene prostore poleg stanovanjske hiše na 
Prvomajski ulici v Sevnici, kjer je še danes locirana njihova ma-
loprodajna trgovina, edina takšna specializirana prodajalna v Po-
savju in tudi širše. 

Posebna prelomnica v delovanju je bilo leto 2006, ko so dokonča-
li in se vselili v nov, moderen proizvodno-skladiščni obrat na Ces-
ti na grad 15 v starem delu Sevnice. »Manipulativno delo je sedaj 
lažje, hitrejše,« pravi lastnik in doda, da so z novimi prostori pri-
dobili tudi zelo pomembno industrijsko številko živilskega obra-
ta, ki jim je še bolj odprla pot do večjih kupcev. 

V letu 2014 se je podjetje po dvajsetih letih delovanja in širjenja 
na zahtevnem živilskem trgu prestrukturiralo iz s.p. v družbo z 
omejeno odgovornostjo.

»V podjetju je trenutno pet redno zaposlenih, dobro strokovno 
usposobljenih sodelavcev, v zimski sezoni pa se začasno še do-
datno kadrovsko okrepimo,« doda direktor, ki meni, da je oseben 

pristop do kupcev s svetovanjem in ne nazadnje tudi strokovno 
ter cenovno ugodno servisiranje pri njih nabavljenih strojev in 
naprav največja prednost pred konkurenco. 

SEGMENT PRODAJNEGA BLAGA JE ŠIROK

»Smo ekskluzivni zastopniki in uvozniki široke palete proizvodov 
za potrebe predelave mesa. Naše izdelke širše potrošnje najdete 
v bolje založenih kmetijsko-živilskih trgovinah in specializiranih 
prodajalnah širom Slovenije. Še posebej pa bomo veseli vašega 
obiska v naši prodajalni v Sevnici, kjer vam bomo s posluhom za 
vaše želje in potrebe pomagali najti izdelke v najboljšem razmer-
ju med kvaliteto in ceno,« ponudbo predstavi sevniški podjetnik.

V podjetju Trbovc d.o.o. že očiščena in s soljo konzervirana na-
ravna čreva nabavljajo v plastičnih sodih - svinjska izključno na 
Danskem, goveja pa iz držav Južne Amerike. Umetne ovitke, pred-
vsem kolagenske, kupujejo na Poljskem, mesarsko orodje, stro-
je in opremo ter začimbe pa največ v Italiji, Nemčiji, Portugalski, 
ZDA in Kitajski. Manjši del blaga kupijo tudi pri domačih proi-
zvajalcih.

Danes je podjetje Trbovc d. o. o. med največjimi distributerji ome-
njenega blaga na slovenskem tržišču, vedno več kupcev pa priha-
ja tudi iz sosednje Hrvaške in Italije. 

POGLED V PRIHODNOST

»Ker smo v zadnjih letih močno presegli zmogljivosti lastnih po-
slovnih prostorov, si že vrsto let pomagamo tudi z najetimi skla-
diščnimi kapacitetami. V lanskem letu pa smo se odločili za na-
kup zemljišča na novi lokaciji v Boštanju, kjer želimo zgraditi nov, 
večji poslovni objekt, ki bo dolgoročno zadovoljil naše potrebe 
in s tem omogočil uspešen nadaljnji razvoj podjetja,« del načr-
tov še predstavi lastnik Matjaž Trbovc.  

Z osebnim pristopom in kakovostjo 
uspešni na zahtevnem živilskem trgu
V začetku devetdesetih let, ko so se v družini Trbovc odločili, da se bodo posvetili prodaji naravnih črev, umetnih ovitkov, mesarskega orodja, strojev in opreme, 
so v bližini stanovanjske hiše v Sevnici uredili prostore za pripravo in prodajo naštetega ter upali, da bo izbrana poslovna pot uspešna. Ko se danes 46-letni 
Matjaž Trbovc, po poklicu elektrotehnik, ozira po prehojeni poti, mu ni žal.

Direktor Matjaž Trbovc s svojim očetom Proizvodno–skladiščni obrat podjetja Trbovc d.o.o.

Edina specializirana prodajalna v Posavju, kjer lahko kupite vse njihove prodajne artikle
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»V avtomobile sem se 'zaljubil' že v srednji šoli, priložnost za spo-
znavanje sestave različnih tipov vozil pa sem dobil kar v domači 
garaži, kjer sta imela starša prostor za avtoličarska dela. Zanimi-
vo ju je bilo opazovati pri delu, pri katerem sem rad pomagal, ka-
dar sta mi dovolila,« pripoveduje lastnik in direktor dveh podje-
tij - ATG Zupan d. o. o. Krmelj in Avto storitve, Zupan Miran s. p.

OD AVTOLIČARSTVA 
DO CELOSTNE OBNOVE POŠKODOVANEGA VOZILA

Po končani srednji šoli se je Miran Zupan zaposlil v lokalni to-
varni, jo kmalu zapustil in leta 1989 odprl svoj s. p. Leto kasne-
je je zgradil delavnico na novi lokaciji v domačem Krmelju, kjer 
stoji še danes, vendar je obnovljena in dograjena. V delavnici je 
začel izvajati avtoličarsko storitev, po kateri je bilo in je še ved-
no dovolj povpraševanja.

»V tistem času je bilo dokaj težavno dobiti različne barve in ličar-
ske materiale, ki so bili potrebni v avtoličarski delavnici. Z ženo 
Anko sva redno hodila v sosednjo Avstrijo, kjer sva kupovala bar-
ve za popravilo in lakiranje avtomobilov. Takrat se je rodila ide-
ja o lastni prodaji in uvozu barv za potrebe avtoličarije,« se spo-
minja začetkov.

Leta 1993 sta Miran in žena Anka ustanovila novo podjetje ATG 
Zupan d. o. o. Krmelj, katerega glavna storitev je bila prodaja barv 
in lakov s področja avtomobilske industrije.

Štiri leta kasneje, leta 1997, je prišlo do širjenja storitve na av-
tokleparstvo in s tem se je začelo samostojno in neodvisno delo-
vanje podjetja, saj so lahko 'karambolirano' vozilo v celoti popra-
vili na enem mestu.

Za obe podjetji, ATG Zupan d. o. o. Krmelj in Avto storitve, Zupan 
Miran s. p., je bilo prelomno leto 2010, ko so v podjetju razširi-

li poslovne prostore. »Zgradili smo popolnoma novo delavnico, 
v prostorih stare delavnice pa se sedaj nahaja skladišče podjetja 
ATG Zupan d. o. o.,« pojasni lastnik, ki je ponosen, da se je trdo 
delo do poznih nočnih ur, kar je bila stalnica v uvodnih letih de-
lovanja, obrestovalo.

PESTRA PONUDBA STORITEV 

V podjetju Avto storitve, Zupan Miran s.p. (delavnica) je danes 
redno zaposlenih 9 ljudi. »Od leta 2010 smo s širitvijo poslovnih 
prostorov obogatili tudi naše storitve in tako našim strankam 
danes nudimo avtoličarstvo, avtokleparstvo, avtopralnico, vulka-
nizerstvo, optiko, avtovleko in tako dalje. Sklenjene imamo po-
godbe z vsemi zavarovalnicami, torej tudi sami opravimo cenitev 
škode za zavarovalnico. Stranki v primeru poškodbe na avtomobi-
lu ni treba obiskati zavarovalnice, ampak praktično vse opravi pri 
nas - od cenitve škode do popravila,« teče predstavitev pestre po-
nudbe storitev, ki so namenjene čim večjemu zadovoljstvu strank.

»Že od samega začetka je v naši delavnici glavna prioriteta zado-
voljstvo stranke in kvaliteta opravljene storitve,« doda sogovornik 
in ob tem izpostavi, da delavnica ni na najbolj atraktivni lokaci-
ji, vendar imajo zaradi svoje bogate tradicije ter visoke kvalite-
te skozi celo leto popolnoma zapolnjene kapacitete. »Delavni-
ca je opremljena po najnovejših trendih in je po svojem izgledu 
ena najbolj sodobnih avtoličarskih delavnic v Sloveniji,« zaključi.

ŠIRITEV NA VELEPRODAJO BARV IN LAKOV 
TER POTROŠNEGA MATERIALA

Podjetje ATG Zupan d.o.o. (trgovina) danes šteje 8 zaposlenih. 
Ukvarja se z veleprodajo barv in lakov ter celotnega potrošnega 

materiala, ki sodi zraven - od osebne zaščite, brusnih sredstev 
ter polirnih past. »Smo uradni uvozniki petih blagovnih znamk za 
Slovenijo. Imamo prodajno mrežo po praktično celotni Sloveniji, 
kjer naši komercialisti tedensko zalagajo avtoličarske delavnice in 
podobne proizvodnje s potrebnim materialom. S svojim bogatim 
tehničnim znanjem svojim strankam nudimo tudi tehnično pod-
poro in nekajkrat na leto organiziramo trening za naše stranke, 
kjer skupaj testiramo morebitne nove materiale ali pa treniramo 
različne tehnike lakiranja,« dodaja Miran Zupan, ki vidi prednost 
podjetja in storitev v tem, da imajo lastno delavnico, v kateri vsa-
kodnevno uporabljajo artikle, ki jih prodajajo, in je zato pozna-
vanje le-teh zares dobro.

POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo obeh podjetj je, da s pomočjo pestre palete prodaj-
nega programa zadovoljita najrazličnejše zahteve in želje strank 
s kvalitetnimi storitvami, kar vodi k zadovoljstvu tako zaposle-
nih kot strank.

Vizija podjetja je postati vodilni prodajalec barv ter ličarskega 
materiala na domačem trgu.

Avto storitve, Zupan Miran s.p. kot tudi ATG Zupan d. o. o. Krmelj 
sta družinski podjetji, kjer vsi skupaj – Anka in Miran ter njun sin 
Klemen skupaj skrbijo za uspešno delovanje in razvoj obeh pod-
jetjih z jasnimi cilji, ki rišejo prihodnost v najsvetlejših barvah.

Z jasnimi cilji do razvoja 
in dobrih poslovnih rezultatov

KRMELJ –  V nekdanjem rudarskem kraju v Mirnski dolini je začel leta 1989 svojo podjetniško pot Miran Zupan. S kvalitetnimi storitvami je kmalu pridobil zves-
te stranke od blizu in daleč. Njegova avtoličarska delavnica ni nikoli samevala in s časom sta nastali dve uspešni podjetji.

Lastnika Anka in Miran Zupan

Njihova delavnica je ena izmed najsodobnejših v Sloveniji.

Zaposleni v podjetju

Dostavna vozila trgovine ATG Zupan d.o.o.

Vabljeni k menjavi pnevmatik.
STROKOVNO, HITRO, KVALITETNO!

www.atgzupan.com
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Mične gospe, ki redno vadijo 
pod vodstvom Irene Muzga in 
Edite Skušek Kirar, so za ple-
sni večer pripravile šest raz-
ličnih plesov ter se predstavi-
le v prav toliko oblačilih, ki jih 
zanje šiva Renata Erman. Ob 
desetletnici delovanja so se 
premierno predstavile tudi z 
novim plesom na uspešnico 
skupine Boney M. 

Plesno skupino, ki deluje pod 
okriljem Aktiva kmečkih žena 
Tržišče, trenutno sestavlja 10 
članic, vadijo pa v prostorih 
nove osnovne šole v Tržišču, 
ki bo namenu uradno predana 
25. novembra, čeprav pouk v 
njej poteka že od 1. septembra. 
Članice skupine, med katerimi 
so nekatere že babice, s svoji-
mi nastopi popestrijo marsi-
katero prireditev v domačem 
kraju, občini, regiji in tudi iz-
ven državnih meja. V posebno 
čast si štejejo, da so devet let 
zaporedoma nastopile v Can-
karjevem domu v Ljubljani, 
na Festivalu za tretje življenj-
sko obdobje. Njihovo veselje do 
glasbe, plesa, zabave in druže-
nja jih ohranja vitalne ter jim 
daje nove moči za vedno nove 
in nove plesne podvige, s kate-
rimi povsod navdušijo.

Kot posebni gostje so na pri-
reditvi, ki jo je povezovala Ta-
nja Žibert, nastopili bresta-

Praznik občine Sevnica 
je priložnost za čestitke 

vsem občankam in občanom ter 
spodbuda občinskemu vodstvu 

za nove dosežke in razvojne izzive.

Vsem želimo prijetno praznovanje 
ter čestitamo za ustvarjanje 

prijazne sevniške občine.

Občankam in občanom občine Sevnica 
iskreno čestitamo ob občinskem prazniku.

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

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

Ob prazniku občine Sevnica 
iskreno čestitamo in želimo 

delovnih in poslovnih uspehov. 

Iz »heca« pred desetimi leti je nastala plesna skupina.

Ob prazniku občine Sevnica
iskreno čestitamo in želimo
prijetno bivanje v okolju,

ki ga skupaj soustvarjamo.

g: +386 31 652 437
t: +386 3 7491 030
f: +386 3 7491 032
e:  asfalt.kovac@siol.net

ASFALT KOVAČ d.o.o., Planina pri Sevnici 47 A, Planina pri Sevnici

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

preventivnih pregledov in zdravstveno vzgojnih delavnic.
Kolektiv Zdravstvenega doma Sevnica

Zaplesale v deseto leto delovanja

niški plesalci Tower Pancers, 
plesni par Gaja in Gašper ter 
Luka in Nika z latinsko ame-
riškimi plesi, plesna skupina 
OŠ Tržišče, šentjanške mažo-
rete ter prijatelja iz otroštva 
Mili Majcen in Drago Imperl, 
ki sta prvič zaplesala skupaj, ko 
sta imela dobra tri leta. Na ve-
likem odru sta pokazala, da sta 
odličen plesni par tudi v »jese-
ni življenja«.

Po nastopu so s številnimi 
iskrenimi voščili in dobrimi 
željami zaželeli Mladim žurer-

kam še naprej lahek in posko-
čen plesni korak predsedniki in 
predsednice posavskih društev 
upokojencev, pa predsednik 
Pokrajinske zveze društev upo-
kojencev Posavja Jožef Žnida-

rič, sevniški podžupan Janez 
Kukec ter ostali. Predsednik 
KS Tržišče Janez Virant je ob 
tem dejal: »Hvala, ker ste pusti-
le in puščate velik pečat.« 
 Smilja Radi

TRŽIŠČE - V telovadnici nove osnovne šole v Tržišču je ples-
na skupina Mlade žurerke skupaj z zanimivimi gosti obeleži-
la 10-letnico delovanja in navdušila kot že mnogokrat doslej. 
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Četrtek, 10. 11.

• ob 10.00 pred Mestno hišo 
Brežice: martinovanje pred 
Mestno hišo - stojnice z lo-
kalno ponudbo

• ob 15.00 v MT Senovo: ak-
tivnosti na prostem

• ob 17.00 v dvorani Alber-
ta Felicijana na gradu Sev-
nica: predavanje o smerni-
cah v turizmu in podelitev 
občinskih priznanj tekmo-
vanja Moja dežela - lepa in 
gostoljubna

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

• ob 17.00 in 18.00 v dvora-
ni MC Brežice: interaktivna 
gledališka predstava za otro-
ke »Srce in popek«

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
v Krškem: otvoritev skupin-
ske slikarske razstave »Ujeto 
v barve« članov Društva li-
kovnikov Krško OKO

• ob 18.00 v avli Doma kul-
ture Brežice: odprtje 15. 
območne razstave fotogra-
fij »Fotografska razmišlja-
nja 2016«

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: potopisno predavanje 
Vinka Šoška o Madeiri

• ob 19.30 v KD Krško: do-
brodelna prireditev Lions 
kluba Krško ob 100-letni-
ci lions organizacij, v dveh 
krajših avtorskih gledali-
ških delih (Dosmrtno življe-
nje avtorice dijakinje Žane 
Florjanič Baronik in Poza-
bljena zgodba scenaristke 
dijakinje Patricije Kelhar) se 
bodo predstavili dijakinje in 
dijaki Gimnazije Brežice

Petek, 11. 11.

• ob 10.00 pred Mestno hišo 
Brežice: martinovanje pred 
Mestno hišo - stojnice z lo-
kalno ponudbo

• ob 16.00 pred društvenimi 
prostori pri stavbi KS Stu-
denec: otvoritev nadstreška 
in fasade pri laboratoriju 
Društva vinogradnikov Stu-
denec

• od 16.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
35. mednarodni simpozij To-
porišičeva obdobja v Breži-
cah in na Mostecu

• ob 17.00 v Športnem domu 
Sevnica: osrednja slove-
snost ob občinskem prazni-
ku s podelitvijo priznanj Ob-
čine Sevnica

• ob 17.00 v zadružnem 
domu na Bizeljskem: Mar-

tinova tržnica ob krajevnem 
prazniku

• ob 17.00 v Knjižnici Breži-
ce: berem kužku

• ob 17.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica

• ob 17.00 v MT Raka: spoz-
najmo svoje sosede

• ob 17.00 v Mestni šivalni-
ci Krško: delavnica »Pridi in 
šivaj«

Sobota, 12. 11.

• ob 7.00 v parku pri Občini 
Sevnica: začetek celodnev-
nega kolesarjenja po občini 
Sevnica »Od zore do mraka«

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

• ob 9.00 v Mestni šivalnici 
Krško: delavnica »Pridi in 
šivaj«

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: MC direndaj

• ob 10.00 v MT Raka: zabav-
ni eksperimenti

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
kuharska delavnica

• ob 10.00 pri OŠ Boštanj: 2. 
tek za sevniški pokal v re-
kreativnih tekih

• ob 10.00 pri pletenki veli-
kanki v Tržišču: tradicional-
ni Martinov pohod do Mal-
kovških goric

• ob 10.00 pri spomeniku 
NOB na Trgu svobode v Sev-
nici in ob 10.30 pri spo-
minski plošči na stavbi Ok-
rajnega sodišča v Sevnici: 
položitev venca; ob 11.00 
v dvorani Alberta Felicija-
na na gradu Sevnica: slav-
nostna seja občinske orga-
nizacije Združenja borcev 
za vrednote NOB 

• od 12.00 dalje v Športnem 
domu Sevnica: državno pr-
venstvo v ju-jitsu za mlade 
do 14 let in prehodni pokal 
DBV Ippon 2016

• od 14.00 dalje na Studen-
cu: 17. Martinovanje na Stu-
dencu

• ob 16.00 v Bregarjevi zida-
nici v Kamenškem: kultur-
no-družabni večer »Kultura 
in umetnost nas povezujeta«

• od 18.00 dalje pod šotorom 
na Bizeljskem: tradicionalno 
martinovanje z ansamblom 
Modrijani

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: martinovanje po 
starih in novih šegah

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Loka: predstava »Poti - zapis 
o zemlji, domovini« z Elvi-
som Sivčevićem in Irfanom 
Kasumovićem

kam v posavju
• ob 19.00 v MC Krško: večer 

ob pivu

Nedelja, 13. 11.

• ob 13.00 v Športno skakal-
nem centru Spodnje Dule: 
otvoritvena tekma v smu-
čarskih skokih na prenovlje-
nih skakalnicah

• ob 14.00 pri cerkvi sv. Jošta 
pod Lisco: martinovanje z 
družabnim srečanjem

• ob 17.00 v dvorani gasilske-
ga doma Cerklje ob Krki: 1. 
samostojni koncert vokalne 
skupine Sovice

Ponedeljek, 14. 11.

• ob 14.00 v starem mestnem 
jedru Krškega: otvoritev Sta-
romestne čajnice Josipine

• ob 17.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

Torek, 15. 11.

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

• ob 18.00 v KD Krško: igra-
na predstava za otroke »Pe-
karna Mišmaš«, za rumeni 
abonma in izven

• ob 19.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
predvečer dneva strpnosti - 
predstavitev knjige Boštja-
na Videmška »Na begu - mo-
derni eksodus (2005-2016): 
z begunci in migranti na poti 
proti obljubljenim deželam«

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: gledališka predsta-
va - avtorska monokomedi-
ja Polone Vetrih »Pijem, ker 
sem pač žejna«, za abonma 
in izven

Sreda, 16. 11.

• ob 10.00 v Športnem domu 
Sevnica: slavnostna seja 
Društva invalidov Sevnica

• ob 18.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: literarni večer »Hrepene-
nje po domovini v poeziji in 
prozi«

• ob 18.00 v zadružnem 
domu na Bizeljskem: kon-
cert Moškega pevskega zbo-
ra Bizeljsko z gosti

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: potopis »Potovanje po 
Kavkazu«

Četrtek, 17. 11.

• ob 16.00 pri gasilskem 
domu v Sevnici: prevzem 
hitrega tehnično-reševalne-
ga vozila HTRV-1

• ob 17.00 v KD Krško: 
predstavitev projekta OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško 
»Zmorem - zmoreš«

• ob 19.00 v Mosconovi ga-
leriji in Stari galeriji na gra-
du Sevnica: odprtje razsta-
ve XVI. sevniškega likovnega 
shoda Grad 2016

Petek, 18. 11.

• ob 17.00 v Športnem domu 
Sevnica: praznični večer Ob-
močne obrtno-podjetniške 
zbornice Sevnica ob 40-le-
tnici delovanja

• ob 18.00 v zadružnem 
domu na Bizeljskem: Petko-
va pumpa z radiem Aktual

• ob 19.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: Po Posavju in 
v Kostanjevico na Krki - Leto 
posavske nesnovne dedišči-
ne 

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave Društva za 
domače raziskave »Genski 
oltar«

• ob 19.30 v KD Krško: kon-
cert Nine Pušlar

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: rock večer - koncert sku-
pine »4za5«

• ob 21.30 v MC Krško: kon-
cert skupin Repetitor in Suzi 
Soprano

Sobota, 19. 11.

• ob 8.00 pri kulturnem domu 
na Bučki: pohod po Sevniški 
planinski poti - poti Lojzeta 
Motoreta 

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

• ob 10.00 v MC Brežice: bob-
narska delavnica zahodnoa-
friških ritmov

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: MC direndaj

• od 10.00 dalje v Športnem 
domu Sevnica: 16. tradicio-
nalni karate turnir Sevnica 
open 2016

• ob 10.00 v prostorih KS 
Krmelj: turnir Društva inva-
lidov Sevnica v pikadu

• ob 12.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: tradicionalno sre-
čanje izgnancev in begun-
cev občine Sevnica

• ob 17.00 na sedežu Zavoda 
Svibna na Brezovski Gori: 
predavanje radiestezista 
in raziskovalca zdravilnih 
energij narave Jožeta Mu-
niha »Od zdravilnih izvirov, 
svetišč do megalitskih kro-
gov«, v okviru študijskega 
krožka »Voda pripoveduje«

• od 17.00 do 20.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
kreativna konferenca TEDx 
Krško

• ob 18.00 v športni dvorani 
Brežice: slavnostni koncert 
ob 70-letnici Glasbene šole 
Brežice

Nedelja, 20. 11.

• ob 9.00 pri stavbi KS Stude-
nec: 17. Martinov pohod s 
Studenca na Primož

• ob 13.00 pri gasilskem 
domu na Telčah: pohod od 
lipe do slapa Jasenk

• ob 18.00 v dvorani gasil-
skega doma Cerklje ob Krki: 
dobrodelni koncert Župnij-
ske Karitas Cerklje ob Krki 
»Iskrica upanja«

Ponedeljek, 21. 11.

• ob 17.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

Torek, 22. 11.

• ob 18.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
Dr. Ivan Žmavc, spregledani 
slovenski znanstvenik - obe-
ležitev 60-letnice smrti; nje-

govo delo bo predstavila dr. 
Irena Gantar Godina

Sreda, 23. 11.

• od 7.00 do 15.00 v enoti 

VDC v Sevnici: dnevi odpr-
tih vrat (do petka, 25. 11.); 
ob 11.00: »Naši plesalci se 
predstavijo«

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

Ooo, dober dan megla, mi je zaplavalo med vršički 
misli v enem od juter letošnjega novembra, ko mi je 
pogled odtaval v komaj prebujen dan. Ja, poležani in 
razmočeni rjavi in rumeni lističi niso danes za moje 
dotakljivo opisno polje, pač pa za kakšnega slikarja, 
ki bi se tiho in odmaknjeno v svojem svetu poigraval 
s paleto barv in jesenskih odtenkov.

»Ti, ti da imaš rada meglo?«, je s široko odprtimi očmi 
in naprej nagnjeno glavo zvrtal vame kolega, kar je 
pospremil malodane s krohotom. Kakopak, veš, meg-
la ima svoje skrivnostne čare. Ona ti navlaži lase, jih 
sproti skodra, da si videti kot pudlica, zleze ti na oča-
la in za stekla. Če je dovolj krepka, gosta, si v njenem 
objemu skoraj sam, si skoraj neviden, si samo obris za 
neljube. Silhueta med silhuetami v megli, spet podo-
ba za tenkočutnega slikarja.

Tako nekako sem mu pletla misli in besede, tudi sam 
je kakšno dodal, pokimal in prikimal, se nasmejal, 
češ, da mi še megla pride prav. Medtem se je iz skode-
lic vroče kave vila vroča sapa, ja, magari dva viju-
gasta trakca megle.

Nato pa sva zašla v čisto ta pravo meglo. V tem pe-
tindvajsetletnem meglenem roženvencu poslušamo 
o obubožanem Prekmurju in Beli krajini, a se niko-
mur ne razprši megla o Posavju, češ, da je tu doma 
energetika in ta rešuje posavski živelj, posavske ot-
roke, posavske družine. Pa kaj še! Kot da se vse živo 
hrani iz tega kotla. Megla o propadlih firmah se je že 
davno razpršila, ni se pa razpršilo za žilavo verigo 
vprašanj, v katerih žepih se je oplemenitil pokrade-
ni denar propadlih firm. Pravni sistem, luknjast kot 
posoda za pečenje sladkega jesenskega kostanja, pa 
meša meglo za izbrane osebke in nove mega firme, ki 
obračajo kdo ve kakšen denar! 

Potem smo 'pod-triglavci' do Rigonc mešali meglo o 
(ne)pravicah do splavov ter pravicah in dolžnostih 
do rojstev. In zašli v celoti v srednji vek. Pa ne da bi 
opravičevali prekinjene nosečnosti! Ali je pač tre-
ba povedati, da mora starš otroka nahraniti in mu 
dati streho nad glavo, preden ga donosi? Ga obleči in 
ga tudi izšolati? Ga ne stigmatizirati (označiti, da 
nima …). Otroci znajo biti drug do drugega tudi stra-
hotno neusmiljeni. In seveda, da se potem zaposli, da 
gre lahko veriga naprej. Tam, v začetku petindvajse-
tih upajočih, sva s kolegom mislila, da je treba spošto-
vati poslance. Izbrane od naroda za narod, ki v naj-
višjem zakonodajnem telesu zastopajo naš dani glas. 
Poslanci, vključno s tistimi, ki naj bi zastopali upo-
kojence (DeSUS), so bili popolnoma negibni in brez 
izraza, ko so si izposlovali mesečnih 150/160 evrov več 
na svoj račun, upokojencem pa pokojnino oplemeni-
tili za 2 evra. Besed o povišanju pa je bilo toliko, da 
bi bilo še najbolj »sladko« kloniti pod težo povišanja. 
Ampak, zaradi ponižanja. Zaradi razvrednotenja.

Seznam stvari in pojavov, zapakiranih v meglo, je 
dolg. Zelo dolg. Dopolnjen še z dviganjem megle na 
to, kakšno zahtevno delo opravlja danes naš nekda-
nji slovenski predsednik, ki mu je bila izračunana 
pokojnina prenizka za življenje in je še dobil 1000 
evrov plusa? Mogoče za delovanje njegove pisarne, 
od katere imamo – kaj že?  Na pobudo poslanca. Moj 
kolega se je nekoliko čudno prestavil na dviganje te 
megle in si zaželel, naj ga vendarle ne omenjam po 
imenu. Seveda, zakaj bi, ko vem, da sva prekladala 
isto kritično zamegljeno maso. Vsa pleteničenja o po-
zitivni energiji, morali in vrednotah je prekrila meg-
la. Gosta. 

In, ja, radostimo se ob veselem Martinu, vendar ne z 
meglo v glavi! Če pa bodo Martinove sladkosti (rač-
ke, mlinci zelje, potice, šarklji) po zdravniških pravi-
lih preveč začinjene, pijmo vodo. Do pitne vode ima-
mo menda (še) vsi pravico!

Megla.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

SLG Celje

PEKARNA MIŠMAŠ
igrana predstava za otroke

za RUMENI abonma in izven
torek, 15. 11., ob 18. uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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BREŽICE – Ljubitelji fotografije Občine Brežice so 24. okto-
bra v malem avditoriju Posavskega muzeja pripravili od-
prtje prve skupinske fotografske razstave desetih članov.

Povezovalec Samo Hajtnik je povedal, da je ideja o združitvi čla-
nov živela že kar nekaj časa. Ko so se septembra letos sestali, je 
dobila končno obliko, in sicer tako, da so postali člani KD Franc 
Bogovič Dobova kot podsekcija Ljubitelji fotografije sekcije Li-
kovne družine. Predsednica Likovne družine Vesna Davidović 
je pohvalila pogum fotografov, da so se predstavili in postali nji-
hova podsekcija, izbranemu predsedniku Ljubiteljev fotografije 
Davorju Lipeju pa je zaželela veliko ustvarjalnosti in uspehov. 
Lipej je izrazil veselje, da so dolgoletna prizadevanja obrodila 
sad, saj si želijo fotografijo približati občanom. 
Otvoritve se je udeležil mojster fotografije Jure Kravanja, preje-
mnik številnih medalj, plaket in nagrad. Fotografe je pohvalil, da 
si je vsak izbral svojo temo, ki jo dobro obvladuje, in jih povabil, 
da se vključijo v Fotografsko zvezo Slovenije, saj so s predstavlje-
no razstavo pokazali, da so že vsi izdelani fotografi: Samo Haj-
tnik, Davor Lipej, Vlado Bucalo, Matej Kramžar, Franc Šavrič, 
Luka Rudman, Gregor Podvinski, Branko Benčin, Anton Vu-
čajnk in Mitja Mladkovič. Kravanja je ob koncu vprašal: »Kaj 
bo ob tako oblikovanih, izdelanih fotografih nastalo še v nas-
lednjih letih?«
Podžupanja Katja Čanžar, ki je odprla razstavo, je ob številnih 
delujočih društvih z različnimi vsebinami izpostavila misel, da 
je najbrž manjkalo le še to – Ljubitelji fotografije. Otvoritev je s 
pesmijo popestril ŽePZ Prepelice Dolenja vas.
 N. J. S., foto: Gregor Podvinski

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je 3. novembra v Ma-
lem avditoriju Posavskega muzeja pripravilo odprtje raz-
stave unikatne keramike »k16« trinajstih članic, ki deluje-
jo v sekciji keramike.

Razstavljajo Mija Baškovč, Kristina Bevc, Branka Benje, Bran-
ka Ereš, Jelka Helena Frešer, Vesna Flis, Edith Lukež, Joži-
ca Petrišič, Mihelca Prah, Mihaela Prevejšek, Olga Rožman, 
Alenka Venišnik in Zlatka Vučinić.
Sekcijo keramike vodi akademska slikarka Nevenka Rušković, 
ki je ob otvoritvi povedala, da je sama le tehnični vodja, kajti že 
izdelki keramičark kažejo izdelanost in usmerjenost članic.
Članice Društva likovnikov Brežice in Društva likovnikov Krško 
OKO sicer že leta ustvarjajo v »raku« tehniki in so pri oblikova-
nju le-te že prav spretne, je povedala likovna pedagoginja Alen-
ka Venišnik, ki je z Ruškovićevo postavila razstavo. Kljub letom 
ustvarjanja še ne obvladujejo vsega, na vsakoletnih delavnicah 
z mentorico Nevenko pa izvedo še vedno kaj novega glede pe-
čenja izdelkov, izbire glazure ali kako se lotiti oblikovanja dolo-
čenega izdelka. Izdelki imajo v glavnem funkcionalno vrednost 
– svetilke, večje in manjše posode, vaze, pladnji -, nekaj pa jih je 
tudi takih, ki so namenjeni samo estetskemu videzu.
Kot je dejala Venišnikova, je tokratna razstava nekaj posebne-
ga zato, ker keramičarke lahko razstavljajo v Posavskem muze-
ju, kar je zanje izjemna pozornost in se je ob tem s predsedni-
co društva Kristino Bevc prisrčno zahvalila direktorici muzeja 
Alenki Černelič Krošelj. Topla zahvala pa je bila z njune stra-
ni namenjena tudi Vox Posavcem, ki so z lepim petjem počastili 
razstavljavke in lepo število obiskovalcev. N. J. S.

KOSTANJEVICA NA KRKI - V kostanjeviškem Lamutovem li-
kovnem salonu so 21. oktobra odprli bienalno razstavo Pog-
led 8 – Pogled na slovensko likovno umetnost doma in po 
svetu. Na njej se do 20. novembra predstavlja 14 avtorjev ve-
činoma mlajše generacije.

Kot je povedal direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovano-
vič, so z bienalno razstavo Pogled na slovensko likovno umetnost 
začeli pred 16 leti, bila pa je posvečena dogajanju na matičnem 
področju galerije, torej na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. 
Kasneje so vanjo vključili umetnike s širšega slovenskega pros-
tora vključno z zamejstvom, tokrat pa tudi umetnike, ki ustvarja-
jo po svetu, s čimer je kustosinja razstave Barbara Rupel želela 
vzpostaviti dialog med tukaj porajajočo se umetnostjo in ustvar-
jalnimi dosežki zunaj ožjih meja Slovenije. Kot je povedala Ru-
plova, je izbor del za razstavo Pogled 8 temeljil na kvaliteti in je 
segel v vso širino likovnega izražanja, ne le na klasična likovna 
dela. Posebna pozornost tokrat ni bila usmerjena k ustvarjalnosti 
po pokrajinah, temveč k umetnikom, ki so se začasno ali pa za 
stalno naselili v tujini. Izbrala je dela fotografinje Vanje Bučan iz 
Nove Gorice/Berlina, slikarke Nine Čelhar iz Pivke, slikarja Ma-
teja Čepina iz Celja, slikarja Eneja Gale iz Nove Gorice/Benetk, 
oblikovalke in fotografinje Bibe Košmerl iz Novega mesta/Ya-
lea, fotografinje Arven Šakti Kralj Szomi iz Mengša, fotografa 
DK (Damjana Kocjančiča) iz Ljubljane, oblikovalke in fotogra-
finje Elene Fajt iz Nove Gorice, slikarja Mitja Ficka iz Ljutome-
ra/Ljubljane, videastke Pile Rusjan iz Gorice, keramičarke Kri-
stine Rutar iz Tolmina, slikarke Nine Slejko Blom iz Postojne/
Švedske, slikarke Maruše Šuštar iz Preddvora pri Kranju in gra-
fičarke Aleksandre Zalokar iz Krškega/Ljubljane. P. P.

SEVNICA - V grajskem oknu Radogost in v Stari galeriji na 
sevniškem gradu so bila v oktobru na ogled kiparska in sli-
karska dela likovnega pedagoga, slikarja, kiparja in pro-
učevalca človeka v davni preteklosti ter zbiralca prazgo-
dovinskih artefaktov Ivana Jelančića iz Rešetara pri Novi 
Gradiški.

Tokratni umetniški gost gostitelja Rudija Stoparja se je predsta-
vil prvo sredo v oktobru po prijetnem glasbenem uvodu prizna-
nega brežiškega glasbenega para - Elizabete in Dragutina Kri-
žanića. Hrvaški umetnik Ivan Jelančić se je najprej zahvalil za 
prijazno povabilo, ki je ponudilo tudi srečanje s sorodniki, ki ži-
vijo v Sevnici, nato je predstavil življenje svobodnega umetnika 
na Hrvaškem po domovinski vojni ter svoj umetniški opus, ka-
terega del je bil na ogled v mesecu oktobru na sevniškem gradu. 
Kiparski del razstave je nosil naslov Sfinge. To so keramični kip-
ci, variante z avtorjevim navdihom in simboliko antične, grške 
in egipčanske sfinge, ki v svoji pojavnosti, sporočilnosti in sim-
boliki sega tudi v današnji čas, saj je sfinga že od starega veka iz-
razna forma za nerazložljive stvari našega življenja. O hrvaškem 
umetniku je njegov najboljši prijatelj, prof. Dinko Husadžić – 
Sansky, med drugim zapisal: »V današnjem času živeti desetle-
tja kot svobodni umetnik je hrabrost, kot tudi ’norost’, a takšno 
žrtvovanje ni zastonj - ciklusi skulptur, pastelov, akvarelov, olj 
na platnu, gomila razstav … so ustvarili prepoznaven Jelančićev 
ljudski in likovni karakter.«  S. R., foto: L. M.

BRESTANICA - V brestaniškem kulturnem društvu so 23. ok-
tobra z otvoritvijo razstave obeležili 120-letnico rojstva ki-
parja in medaljerja Vladimirja Štovička (26. 6. 1896 - 11. 
12. 1989). 

S p o m i n s k o 
razstavo je uredil 
tamkajšnji likov-
ni starosta Stane 
Fabjančič, ki je s 
Štovičkom veliko 
ustvarjal in pri-
jateljeval, zaradi 
česar je ta, kot je 
povedala predse-
dnica KD Svobo-
da Margareta 
Marjetič, sesta-
vljena iz dveh 
delov oziroma je 
prepletena s Što-
vičkovimi in Fab-
jančičevimi deli: 
»Zbrani ekspo-
nati na svojstven 

način predstavljajo umetnikovo družino, obe ženi, hčerke Vladko, 
Tanjo in Duško do vnuka Andreja, vmes so Fabjančičeve risbe 
Prage, v drugem delu pa gre za bolj čisto postavitev mojstrovih 
del - kipcev in medalj, med katerimi pa dominira Štovičkova po-
doba, ki je prav tako delo Staneta Fabjančiča.« Kot je še dejala, je 
Štoviček pogosto prihajal v Brestanico, tudi ob obletnicah njiho-
ve Svobode, za Brestanico in Brestaničane pa je ustvaril tudi več 
del. Med drugim je ob odprtju šole leta 1967 zanjo izdelal tridel-
no reliefno plastiko, ki ponazarja izgon, vojno in vrnitev in je ob 
obnovi šolskega poslopja pred dvema letoma dobila novo mes-
to na steni vhodne avle šole, med drugim pa je Štovičkovo delo 
tudi plaketa domačega kulturnega društva, ki jo ob okroglih le-
tnicah podeljujejo domačnim kulturnikom. Spremljajoči prilo-
žnostni kulturni program ob otvoritvi razstave v nekdanjih pro-
storih banke sta oblikovala vokalist Bojan Kaplan in harmonikar 
Adolf Moškon. B. M. 

Kaj bo še v naslednjih letih?

Ljubitelji fotografije

Stopile so v svet keramike

Razstavljavke keramičnih izdelkov

Osmi bienalni Pogled 

»Posavski pridih« projektu je dala grafičarka Aleksandra Za-
lokar, po rodu iz Krškega, ki zaključuje magisterij likovne pe-
dagogike, živi in ustvarja pa v Ljubljani.

Jelančićevi likovni izrazi

Hrvaški kipar in slikar Ivan Jelančić (levo) v družbi zakon-
cev Križanić

Brestaniška razstava ob 
120-letnici Štovičkovega rojstva

Razstavo je uredil brestaniški likovni 
ustvarjalec Stane Fabjančič (levo), na foto-
grafiji v pogovoru s predsednikom sveta KS 
Brestanica Vladom Bezjakom.

SEVNICA - 14. oktobra je v sevniški kavarni Špica potekala otvo-
ritev slikarske razstave dveh ljubiteljskih slikarjev, ki se posveča-
ta tej vrsti umetnosti približno dve leti. Sonja Tkalec in Herbert 
Schmid se predstavljata z deli, v katerih je čutiti ljubezen do li-
kovnega izražanja, a kot samouka še iščeta in raziskujeta ta ču-
doviti svet umetnosti. Sonjo je spodbudil k risanju prav njen par-
tner Herbert, ki se je v preteklosti že posvečal slikanju z oljnimi 
barvami. S tem je izpolnila svojo otroško željo, ki jo je vrsto let 
negovala v sebi. »V osnovni šoli sem zelo rada risala. Oboževala 
sem risanje cvetja in pokrajine, a pred čopičem sem imela vedno 
nek strah. Pogosto se me je loteval dvom, če mi bo uspelo. Po od-
hodu v pokoj so se stvari spremenile in ponovno je oživela moja 
otroška želja po slikanju. Ta je bila dovolj močna, da sem ob spod-
budi moža začela z ustvarjanjem,« je pripovedovala Sonja Tka-
lec iz Boštanja, ki je našla v iskanju likovnega izraza neko izpo-
polnitev. Otvoritev razstave je z igranjem na kitaro in z odličnim 
vokalom popestril Brežičan Kasim Dučanović.  S. R.

Izpopolnitev sta našla v slikanju

Sonja Tkalec in Herbert Schmid se prvič predstavljata na 
skupni razstavi.

naročila: 
mob.: 040 302 809

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  2 €
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PODBOČJE - Ženski košarkarski klub (ŽKK) Podbočje tretjo sezo-
no tekmuje v košarkarski ligi, letos v selekciji 1. SKL U19. Liga, v 
kateri je skupno 13 ekip, je razdeljena v tri skupine po tri oz. šti-
ri ekipe iz cele Slovenije. V skupinah igrajo vsak z vsakim, prve 
dve ekipi pa se uvrstita med osem najboljših. Podboška ekipa 

je bila v skupini s Črnomljem in Krko iz Novega mesta. Prvo je 
dvakrat premagala, z drugo pa dvakrat izgubila in zasedla drugo 
mesto v skupini. Tako je dosegla zelo velik uspeh, saj se je uvrsti-
la med osem najboljših ekip v Sloveniji. Tam bodo dekleta igra-
la z ekipami, kot so Athlete Celje, Krka, Triglav, Grosuplje, Mari-
bor itd. »Kot trener sem zelo ponosen na svoja dekleta, saj smo 
že tri leta skupaj, tako da se pozna minulo delo in tudi dekleta 
so prava klapa,« pravi trener Franc Rozman. Ekipo sestavljajo 
kapetanka Sara Colarič, Sara Požun, Valentina Zlobko, Urša 
Jurečič, Anja Žniderič, Zala Jurečič, Maruša Medvešek, Nika 
Sintič in Zoja Iva Jurečič. Razen dveh deklet z Blance so vse do-
mačinke. S tekmami najboljše osmerice bodo pričele konec no-
vembra, že zdaj pa vabijo navijače na ogled domačih tekem ob 
nedeljah ob 17. uri v telovadnici OŠ Podbočje.  P. P.

Podboška dekleta med osem 

Podboška košarkarska ekipa U19 s trenerjem Rozmanom in 
predsednikom kluba Rokom Jevšenakom

POSAVJE - Mladi športni plezalci, ki vadijo v okviru plezal-
nih krožkov Posavskega alpinističnega kluba, so se tik pred 
jesenskimi počitnicami zbrali na osnovnošolskem področ-
nem tekmovanju. 

Na veliki plezalni steni v OŠ Brestanica se je v različnih kategori-
jah z zanimivimi smermi soočilo skoraj 50 otrok, starih od 4 do 
14 let. Seštevek dveh previsnih plezalnih izzivov je določil tudi 
najboljše med posameznimi letniki, ki so za nagrado prejeli me-
dalje. Pomoč pri izvedbi tekmovanja je organizatorjem ponudi-
la Zavarovalnica Triglav.

Že srednješolca, a še vedno mlada športna plezalca Aljaž Mo-
toh in Kajetan Voglar, sta v minulih vikendih nastopila na treh 
tekmah državnega prvenstva v težavnostnem plezanju. Rezulta-
ti pričajo o vse boljši pripravljenosti mladeničev pred zaključno 
tekmo, ki bo začetek decembra v Kranju. Kajetan, ki letos debi-
tira na tekmah državnega prvenstva v kategoriji starejših deč-
kov, pleza vse bolje in je po 14. mestu v Tržiču nanizal še 11. v 
Slovenski Bistrici in 10. v Škofji Loki. Prekaljeni kadet Aljaž Mo-
toh pa se redno uvršča v finale najboljših. V kvalifikacijah vedno 
zanesljivo drži stopničke, a slasti medalje letos žal še ni okusil. V 
Tržiču je bil 6., v Slovenski Bistrici 5. in v Škofji Loki 4.

Mladi plezalci pa so s svojimi mentorji počitnice izkoristili tudi 
za obisk plezališč in plezalnih centrov. Kar ducat jih je tri dni ple-
zalo v Vipavi in njeni okolici, nekateri med njimi pa so obiska-
li tudi vrhunski balvanski plezalni center v avstrijskem Gradcu, 
od koder so se vrnili navdušeni in navdahnjeni nad novimi izzivi.
 Vir: PAK

Aktivna jesen mladih plezalcev

Najboljše plezalke Posavja (foto: Martin Bedrač)

KRŠKO, BREŽICE - Tekma 16. kroga med Krškim in Radoml-
jami, ki se je 6. novembra končala z 1:1, sploh ne bi smela 
biti odigrana. Verjetno bi se z napisanim strinjala večina od 
750 obiskovalcev tekme, ki je bila zaradi izredno razmoče-
nega igrišča na meji regularnosti.

Igrišče polno vode in luž, ki so ga igralci povrhu vsega popolno-
ma razrili, je igralcem oteževalo igro, žoga jih ni »ubogala«, tek-
movali so, kdo bo bolj moker in umazan. Kljub temu so igral-
ci obeh ekip odigrali po svojih najboljših močeh in si pripravili 
tudi nekaj priložnosti. Krčani, ki so bili večji del tekme nevarnej-
ši, so povedli v 59. minuti, ko je Martin Kramarič s podajo na-
šel Nermina Haljeto, ki je z natančnim strelom po tleh prema-
gal gostujočega vratarja Aljaža Ivačiča. To je bil že njegov četrti 
gol na četrti zaporedni tekmi za Krško. Krčani so v zadnji četrti-
ni srečanja nekoliko popustili, kar so gostje izkoristili v 88. mi-
nuti, ko je izenačil rezervist Marko Nunić, ki je unovčil nezbra-
nost domače obrambe. So se pa krški nogometaši izkazali zadnjo 
oktobrsko soboto, ko so gostovali na celjski Areni Petrol in z od-
lično igro ekipo Celja premagali kar s 3:0. Dvakrat je zadel Filip 
Dangubić, ki je s šestimi zadetki trenutno na 3. mestu lestvice 
strelcev, enkrat pa Haljeta. Da je bil to res dan Krčanov, je ob kon-
cu tekme potrdil še Marko Zalokar, ki je ubranil 11-metrovko 
Daliborju Volašu. Krčani po reprezentančnem premoru 19. no-
vembra igrajo naslednjo domačo tekmo, na Gubca prihaja Luka 
Koper z novopečenim slovenskim reprezentantom Gregorjem 
Sikoškom. 22-letnega bivšega igralca Krškega, ki prihaja iz Ar-
tič, je namreč selektor Srečko Katanec prvič vpoklical v izbra-
no vrsto za jutrišnjo kvalifikacijsko tekmo na Malti in ponedelj-
kovo prijateljsko na Poljskem.

Brežiški nogometaši so v zadnjih dveh tednih odigrali samo eno 
drugoligaško tekmo, čeprav bi morali dve. Zaradi izstopa Zavrča 
iz 2. lige niso odpotovali na gostovanje v ta haloški kraj, tako da 
so v prejšnjem krogu počivali, kar pa jim zgleda ni preveč koris-
tilo, saj so 5. novembra v 14. krogu malce presenetljivo izgubili 
domačo tekmo proti zadnjeuvrščeni Zarici iz Kranja z 0:1. Gol so 
prejeli takoj na začetku drugega polčasa, sedem minut pred kon-
cem pa ostali še brez enega igralca, saj je drugi rumeni in posle-
dično rdeči karton dobil Adis Hadžanović. NK Brežice - Terme 
Čatež po 13 odigranih tekmah z 19 točkami zasedajo zlato sre-
dino lestvice, do zdaj pa so dali in prejeli po 18 golov. Nasledn-
ja tekma jih čaka 13. novembra, ko igrajo v gosteh proti vodilni 
ekipi 2. SNL Triglav Kranj.
 R. Retelj

Točka Krčanov v vodi in blatu

SEVNICA, LJUBLJANA - Učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica so se 
udeležili 21. Ljubljanskega maratona, ki dan pred najzahtevnej-
šo preizkušnjo gosti najboljše mlade tekače in tekačice. Šolo je 
zastopalo 14 odličnih športnikov, ki so osvojili naslov osnovno-
šolskih državnih prvakov v uličnih tekih. 

Sevniški učenci državni prvaki 

Program za november
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

Sobota, 12. 11. 2016, 10.00 do 12.00
MC DIRENDAJ
Prijave na: ana@mc-krsko.si
Udeležba brezplačna

Sobota, 12. 11. 2016, ob 19.00
VEČER OB PIVU
Gost: Jaša Zidar
Brezplačna vodena degustacija

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

Sobota, 19. 11. 2016, 10.00 do 12.00
MC DIRENDAJ
Prijave na: ana@mc-krsko.si
Udeležba brezplačna

Petek, 25. 11. 2016, ob 17.00
KUHARSKA DELAVNICA: TESTENINE PO DOMAČE
Obvezne prijave: katja.rozzman0608@gmail.com
Cena: 10€

Vsak ponedeljek ob 17.00
Turnir v namiznem tenisu
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Znani glasbeniki za cilje trajnostnega razvoja, sklad-
ba posvečena vsem otrokom z Downovim sindromom 
ter Ples nemrtvih. Tokrat preberite:

Alya, Andraž Hribar, Darja Švajger, Eva Boto, Eva Čer-
ne, Eva Hren, Jana Šušteršič, Manca Špik, Nejc Lombar-
do, Omar Naber, Vlado Pilja in posavska glasbena diva 
Nuša Derenda (na fotografiji), združeni v skupino Slo-
ve’n’aid, predstavljajo novo, simfonično različico sklad-

be En svet – One 
World. Z no-
vim videospo-
tom, ki sprem-
lja skladbo, se 
pridružujejo 
globalni kam-
panji za promo-
cijo ciljev traj-

nostnega razvoja. Cilji so del Agende za trajnostni razvoj 
do leta 2030, ki so jo države članice Organizacije združenih 
narodov soglasno sprejele septembra 2015. Gre za zgodo-
vinski dogovor za odpravo revščine, zmanjševanje neena-
kosti, zagotovitev napredka in zaščito okolja. V ospredju je 
spoštovanje človekovih pravic in enakosti spolov ter zago-
tavljanje blaginje, miru in varnosti za vse. Kampanjo ciljev 
trajnostnega razvoja so podprle že mnoge znane osebnosti 
po vsem svetu. Simfonična različica skladbe One World, ki 
je pod vodstvom producenta in skladatelja Žige Pirnata 
nastajala v Ljubljani, Budimpešti in Hollywoodu, je nada-
ljevanje projekta iz leta 2015; takrat so Slove’n’aid izdali 
skladbo En svet ter z njo predstavljali mednarodno razvoj-
no sodelovanje in humanitarno pomoč Slovenije. Skladba 
je doživela velik uspeh pri promoviranju razvojnih tem v 
Sloveniji in postala eden najuspešnejših projektov Evrop-
skega leta za razvoj 2015. Pohvalno!

Ravno konec preteklega meseca je luč sveta ugledal video-
spot za novo skladbo Tonija Sotoška z naslovom Pa kaj 
zato!, ki je posvečena vsem otrokom z Downovim sindro-
mom. Sotošek je poskrbel za besedilo in glasbo, aranžma 
je delo Dejana Učakarja. Pri snemanju so sodelovali še: 
otroci Društva Downov sindrom Slovenije, Center Krško; 

Simfonični orkester Glasbene šole Krško (dirigent Peter 
Gabrič); Pevski zbor OŠ Jurija Dalmatina Krško (zborovod-
kinja Damjana Mlakar) in seveda Toni Sotošek z družino. 
Še to: priljubljeni glasbenik je pretekli petek v športni dvo-
rani Osnovne šole Jurija Dalmatina v Krškem pripravil tra-
dicionalni, jubilejni 10. Martinov koncert (foto: B. Colarič).

V priljubljenem mariborskem lokalu pa se je zadnje okto-
brske dni odvijal eden izmed vrhuncev elektronske glas-
be pri nas, t. i. elektronski party , znan tudi pod imenom 
Ples nemrtvih. Tokrat so organizatorji v goste pripeljali 
celo skupino Juno Reactor, sicer osnovano kot artistični 
projekt v 90-ih, ki predstavlja pomembno ime na elektron-
ski sceni. Ne nazadnje so bili skupaj na turneji z Laibachi 
in Mobyjem. 
Njihovo glasbo 
boste slišali v 
videoigricah in 
filmskih uspe-
šnicah, med ka-
terimi izstopa 
Matrica (Ma-
trix). No, brez 
posavskega pri-
diha tudi tok-
rat ni šlo, saj je na istem dogodku nastopil Krčan Aljoša 
Salmič, bolj znan pod imenom Electrode (na fotografi-
ji). “To je party leta. Tu je noro nastopati. Sam sem nasto-
pil na glavnem odru, kjer sem vrtel psy in trance, ter tudi 
na No mercy techno stage, kjer se je rolal, kot že ime pove, 
techno,” nam je svoje vtise še strnil posavski DJ elektron-
ske glasbe.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Marjetka Pečnik, Zavrti 35, 1234 Men-
geš. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 17. uri. 

Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

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

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Vera in Originali - Zame si premlad

 
Kupon št. 336

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, 12. 11. 2016, ob 17. uri

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

1. nagrada: centriranje in montaža pnevmatik 
 za osebno vozilo
2. nagrada: optika za osebno vozilo
3. nagrada: deset žetonov za samopostrežno 
 Avtopralnico Avtoline

Geslo križanke pošljite do četrtka, 17. novembra, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

AVTOLINE D.O.O.
BOHORIČEVA 10, 8270 KRŠKO

Geslo 21/2016 številke: 

BHS SERVIS METELKO
Nagrade, ki jih podarja Metelko d.o.o, prejmejo:
1. nagrada:  premontaža in centriranje 4 pnevmatik 
 za osebno vozilo; Rafko Ojsteršek, Žebnik
2. nagrada:  zunanje pranje ter notranje čiščenje 
 osebnega vozila; Rudi Abram, Orehovo
3. nagrada:  zunanje pranje osebnega vozila, 
 Florjana Tašker, Radež

/ TEHNIČNI PREGLEDI
/ PRODAJA VOZIL

/ SERVIS IN NADOMESTNI DELI
/ SAMOPOSTREŽNA AVTOPRALNICA

/ www.avtoline.si
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Mirjam Bosina, Veliki 

Obrež - dečka,
• Jasmina Mlakar, Radeče – 

deklico,
• Safeta Ćatić, Krško – 

deklico,
• Polona Bizjak, Brezovo – 

dečka,
• Mao Shuangfen, Leskovec 

pri Krškem – deklico,
• Mihaela Orešar, Brežice – 

deklico,
• Ines Pavlovič, Globočice 

pri Kostanjevici – deklico,
• Dominika Zagorc, 

Kostanjevica na Krki – 
dečka,

• Ana Bizjak, Krško – dečka,
• Danijela Radjen, Brežice 

– dečka,
• Katja Žibert, Šutna – 

dečka,

rojstva

poroke

• Boštjan Švigelj z 
Orehovega in Marjana 
Derstvenšek iz Žurkovega 
Dola,

• Ivan in Jožefa Sevšek iz 
Leskovca pri Krškem – zlata 
poroka.

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

Natalija Zmazek iz Arnovega sela in Robert Žveglič s Se-
novega, 17. september 2016, mestni park Krško (foto: 
Marija Tivadar)

• Tadeja Starc, Srednje Arto 
– dečka,

• Janja Starič, Jablanica – 
deklico,

• Mojca Ulčnik, Senovo – 
dečka,

• Bojana Černoga Udovč, 
Stari Grad – deklico,

• Nataša Vrečar Zorčič, 
Velike Malence – deklico,

• Sonja Pezdirc, Spodnji 
Stari Grad – deklico.

ČESTITAMO!

SPREMENJEN DATUM:

MEDIACIJA "MIRNO REŠEVANJE SPOROV" 
tematsko predavanje

• torek, 22. november, ob 18. uri  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Mediacija nam omogoča hitro in učinkovito reševanje 
konfliktov. Z njo lahko rešujemo vse vrste sporov: 
gospodarske, družinske, delovne pravne, dedne, 
medsosedske, medvstniške itd.

Bralni projekt Posavci beremo skupaj se je počasi, a trdno 
zasidral v delovanje treh posavskih knjižnic - Knjižnico Brežice, 
Valvasorjevo knjižnico Krško in Knjižnico Sevnica, ter je plod 
sodelovanja zaposlenih vseh treh ustanov. Izbor branja je letos 
obsegal 40 leposlovnih del, tako domačih kot tujih avtorjev, 
od tega 5 pesniških zbirk in 5 esejističnih del. Bralcem želimo 
ponuditi raznovrsten, kritičen, aktualen izbor, za različne bralne 
okuse, toda s skupnim imenovalcem: kvalitetno. 
V letošnjem letu smo projekt zasnovali in izpeljali že šestič. 
Začeli smo na pomladni dan 21. marca.  Osem mesecev ste 
lahko, bralke in bralci, prebirali knjige s seznama, skrbno 
sestavljenega za ta namen in tudi posebej razstavljenega v 
vsaki od omenjenih knjižnic. Vsi, ki sodelujete, imate 
do 20. novembra še čas, da preberete vsaj pet knjig z 
omenjenega seznama in osvojite knjižno nagrado.
Letos smo zabeležili več kot 1500 izposoj izbranega gradiva. 
Približno 170 bralk in bralcev iz Posavja je poseglo po izbranih 
naslovih in približno 100 vas je do sedaj že prebralo 5 ali več 
knjig in boste prejeli knjižno nagrado na zaključnih literarnih 
prireditvah. Tudi letos ste, bralke in bralci, dokazali, da naš 
trud ni zaman in nam dali novega zagona za naslednje leto. 
Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje in vas prisrčno 
vabimo na zaključne prireditve z gosti:

ANA SVETEL
Valvasorjeva knjižnica Krško, 23. 11. 2016 ob 19. uri

SAŠA PAVČEK
Knjižnica Brežice, 24. 11. 2016 ob 18. uri

POLONA GLAVAN
Knjižnica Sevnica, 1. 12. 2016 ob 18. uri

Za knjižnice Posavja Saša Zimšek

MEDIJSKI SPONZOR PROJEKTA JE ZAVOD NEVIODUNUM.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 20. oktobra je praznovala 90. rojstni 
dan Leskovčanka Terezija Kunjšek, ki je pred preselitvijo v Le-
skovec pri Krškem živela na Pokleku nad Blanco. V času vojne 
je delovala kot partizanska kurirka in kot je dejala, so bili tak-
rat hudi časi za vse živeče v tistih krajih. Po vojni jo je pot vodi-
la od Kranja do Maribora, kjer je delala v takratni tovarni Tam. 
Kasneje je službovala na Bregani v vojnem hotelu Bregana, kas-
neje se je zaposlila še v podjetju Transport Krško, kjer je delala 
do upokojitve. Njenemu praznovanju so se pridružile tudi člani-
ce Rdečega križa ter predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem 
Jože Olovec, ki so ji zaželeli še veliko zdravih, polnih optimizma 
in nasmejanih let.  A. H.

90 let Terezije Kunjšek

Slavljenka Terezija Kunjšek

PAVLOVA VAS - Marija in Milan Bračun iz Pavlove vasi sta letos 
že dvanajsto leto po vrsti na svojem vrtu postavila na ogled 
pravo bučno pravljico. Tokrat je predstavljala nasmejano, hu-
domušno jesen v barvah, saj rumena in oranžna barva buč 
povzročata, da v soncu le-te dobesedno žarijo. Buče so letos, 
potem ko so jih pripeljali s precej oddaljene njive do hišnega 
vrta, s pomočjo sinov in vnukov postavljali pet dni. Tokratna 
postavitev je vsebovala pajace oz. palčke, ki predstavljajo hu-
domušno jesen, mušketirje, dame, ki gredo na zabavo, fanta, 
šest sonc, pri čemer je največje premera pol metra, ježke, tu-
lipane, polže, some v ribniku, kače, krokodile, zelenega škrat-
ka ter nepogrešljiva Poldka in Poldko, ki sta letos pasla go-
ske. Zakonca Bračun sta imela letos obiskovalcev na pretek, 
med drugim so se pri njiju oglasili tudi otroci iz vrtca Lesko-
vec pri Krškem. R. R.

KRŠKO - Po delovno preživetih 50-ih letih skupnega življenja 
sta zakonca Jožefa in Ivan Sevšek v soboto, 29. oktobra, po-
novno potrdila vdanost drug drugemu. V Dvorani v parku sta 
obnovila zaobljubo pred županom mag. Miranom Stankom 
in matičarko Alenko Vrhov-
šek. V krogu družine in pri-
jateljev so se radi spominjali 
skupnih občutkov ljubezni in 
tistih spominov, ki so nasta-
jali v njuni obrtniški delavni-
ci Klobučarstva Sevšek vse od 
leta 1969. Čeprav po rodu oba 
iz Savinjske regije, sta prav za-
radi šivalnice v Krškem in stoj-
nic na sejmih v Šentjerneju in 
v Obsotelju zelo vpeta v posa-
vski prostor. Njun dom in služ-
ba sta bila vedno pod isto stre-
ho in taka je tudi njuna narava. 
Še vedno spretna in zbrana za 
stare poslovne stranke, kot so 
jim pravili, vse bolj pa nasme-
jana in topla za družino in lju-
bih nekaj prijateljev.  K. Ž.

Klobučarja sta se znova vzela

Spominska fotografija iz krške Dvorane v parku

www.PosavskiObzornik.si

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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NOVO MESTO, KRŠKO - 26. oktobra je v no-
vomeški bolnišnici v 60. letu starosti po hudi 
bolezni umrl nekadnji speedwayist Krešo 
Omerzel, večkratni državni prvak in repre-
zentant. Ob dveh posamičnih naslovih dr-
žavnega prvaka (1985 in 1993) je osvojil 
tudi sedem ekipnih naslovov (1982-1985, 
1988, 1990 in 1991) in dva v parih (1983 
in 1996), zabeležil pa je tudi dve zmagi na 
dirkah za Zlati znak občine Krško (1992 in 
1996), ki ga je osvojil kot prvi domači voz-

nik. Njegova športna kariera se je končala s hudim padcem na 
dirki za Veliko nagrado AMD Krško 1. avgusta 1998, ko so ga za-
radi hudih poškodb hrbtenice, reber in pljuč dan po nesreči ope-
rirali v Kliničnem centru v Ljubljani, še teden dni pa se je boril 
za življenje. Dobro leto zatem se je z ramo ob rami z legendar-
nim Hansom Nielsenom na krškem dirkališču tudi uradno pos-
lovil od dirkanja. Nedvomno se je poslovila legenda krškega in 
slovenskega speedwaya. P. P.

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

PREJELI SMO, OBVESTILA

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

prejeli smo

FRANC POLOVIČ

SPOMIN

Minila so štiri leta, odkar nas je zapustil

iz Sel pri Dobovi.

Vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.

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

CIRIL PLUT

SPOMIN

Spomin na Tebe bo večen,
kot tudi Ti, dragi

Ohranjamo ga:
žena Ani, hčerka Milena z družino, sin Zdravko z družino in 
mnogi, ki so za boljše pogoje v šolstvu in družbi sodelovali

s Teboj in Ti prižigajo svečke.

Živi spomin ostane za vedno!

Krško, Ljubljana, Dobova, 10. november 2016

(8. 11. 1926 - 8. 7. 2004)

Dolgih dvanajst let te ni,
a v naših srcih živiš

in Tvoje družbeno delo 
prav tako, kot da si tu.

OBVESTILO
Zdravnica Janja OJSTERŠEK, dr. med., ne dela več v ZD 
Brežice. V tej ambulanti družinske medicine nadaljuje z 
delom Barbara PAHLJINA, dr. med., spec. družinske 
medicine, in sicer v istem ordinacijskem času. Barbaro 
PAHLJINA, dr. med., spec. druž. med., si lahko izberete 
za svojo osebno zdravnico.

ZD Brežice

JOŽE SRPČIČ

SPOMIN

2. decembra bo preteklo 8 mesecev,
odkar je odšel naš najdražji

iz Dolenje vasi pri Artičah 51.

Hvala vsem, ki se ju še spominjate
in postojite pri njunem preranem grobu.

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

tam srce se tiho zjoče, saj verjeti noče,
da vaju več med nami ni ...

MIRAN SRPČIČ

7. novembra je minilo 21 let,
odkar nas je zapustil naš najdražji

iz Podvinj 1b.

Vsi njuni, ki ju neizmerno pogrešamo

Žalitve, sramotenje, izmišljene klevete in še druga sporočila preko 
družbenih omrežij in zaplankarskih napisov, postajajo vsakodnev-
na praksa določenih političnih skupin. Za take rabote niso potreb-
ni argumenti in spodobni polemični dialogi, zadostujejo psovke in 
obdolževanja v šankarskem žargonu. Pri tem je pomembno, da se 
avtorji skrivajo in jih običajno ne zadena nikakršna odgovornost 
za takšna početja. 
Takšen je tudi ponavljajoči se napis v Krškem na savskem obrežju. 
Domnevno smrt člana proustaške teroristične skupine pripisujejo 
osebni odgovornosti Silva Gorenca, nekdanjega funkcionarja v or-
ganih za notranje zadeve SR Slovenije in SFRJ v letih 1968 do 1974, 
ter kasneje predsednika občinske skupščine Krško in generalnega 
direktorja tovarne Videm. Z izmišljenimi, nikdar pravno dokaza-
nimi trditvami želijo prikazati akcije proustaških teroristov kot 
svobodoljubna dejanja. Po njihovem imamo dve vrsti terorizma, 
odvisno od ideološke podlage: »svobodoljubnega« (proustaškega) 
in demoničnega (vsi ostali), ne glede na številne nedolžne žrtve, 
ki izgubljajo življenja ob terorističnih dejanjih. Čeprav je vsak te-
rorizem zavrženo dejanje, naperjeno proti žrtvam nedolžnih lju-
di. Legalno obrambo pred terorističnimi dejanji in zaščito življenj 
državljanov pa se v našem primeru po njihovem šteje kot zločin-
sko dejanje takratnih oblasti. 
Menim pa, da je v zavesti občanov Krškega zelo pomembna zade-
va v zvezi z ustaši in njihovimi idejnimi potomci. To je zločin nad 
prebivalci vasi Planina. Tam so ustaški zločinci pobili vse moške 
in požgali domovanja Planinčanov. O tem zločinu nismo še doži-
veli nikakršnega opravičila ali kesanja ali uličnega napisa s strani 
ustaško »domoljubnih« organizacij na Hrvaškem in njihovih slo-
venskih zaščitnikov.
Sicer pa vabim strahopetne pisune, da zmorejo dati vsaj podpis na 
svoje zaplankarske izdelke. 
 Silvo Gorenc, Krško

Strahopetno pisunstvo

V prejšnji številki Posavskega obzornika je, kot je že kar običajno, 
glavna zvezda brežiški župan. Verjetno je tokrat izboljšal osebni re-
kord, saj je omenjen desetkrat, pojavi se na desetih fotografijah in 
v več kot celostranskem intervjuju. Vse bi bilo v najlepšem redu, če 
bi svojo permanentno predvolilno kampanjo plačeval sam ali nje-
gova stranka. Da kampanjo iz proračuna plačuje Občina Brežice, 
ki časopis sofinancira s približno 1200 evri na posamezno števil-
ko, pa ni tako zelo prav.
V intervjuju je župan dal kar nekaj izjav, ki terjajo odgovor ozi-
roma drugačno mnenje. Na vprašanja, kaj izpostavlja kot največ-
ji dosežek trenutnega mandata, se pohvali s stvarmi, ki niso zaslu-
ga občine (npr. gospodarska rast in mednarodni uspehi učencev in 
dijakov), ter s stvarmi, ki so se zgodile v prejšnjih mandatih (usta-
novitev komunale in fakultete). Iskren odgovor bi torej najbrž bil: 
nimamo se s čim pohvaliti.
Na vprašanje o delovanju občinskega sveta odgovarja, da je 
''večkrat presenečen nad neiskrenostjo določenih svetnikov'', saj 
''na odborih pred sejami vsi podprejo sklepe'', na seji pa ''imajo kar 
naenkrat drugačna stališča''. Župan se sej delovnih teles pravilo-
ma ne udeležuje, zato je morda pozabil, da v sedemčlanskih delov-
nih telesih sedimo po štirje člani občinskega sveta in trije nečlani 
(oziroma v petčlanskih trije člani in dva nečlana) in da na vsakem 
delovnem telesu obravnavamo le po nekaj točk z dnevnega reda. 
Torej: četudi bi vsi štirje (trije) člani nek sklep podprli, ima lahko 
ostalih 26 svetnikov povsem legitimno drugačno mnenje, torej je 
govorjenje o neiskrenosti s tem v zvezi le žaljenje drugače mislečih. 
Razen tega dobimo svetniki gradiva praviloma deset dni pred sejo 
občinskega sveta, kar pomeni le nekaj dni pred sejami delovnih te-
les. V tem času velikokrat ni možno preučiti gradiv, kaj šele posve-
tovati se o njih še s kom, ki o temi več ve. Na konstruktivne svetniške 
pobude, da bi dobivali gradiva prej, da bi bile seje po vnaprej dogo-
vorjenem urniku in da bi pred sejami imeli sestanek - koordinacijo 
svetniških skupin, na katerem bi lažje uskladili stališča, pa smo od 
župana konsistentno dobivali le negativne odgovore.
Na odgovor na novinarjevo, v vprašanje zavito kritiko prometne 
ureditve (mikrokrožišče pri stavbi sodišča) ''Opazke se pojavljajo 
predvsem pri domačih voznikih, ki ne sprejemajo novosti in se niti 
ne potrudijo, da bi vozili drugače'' pa bi bil ponosen vsak avtokrat: 
sistem je dober, zamenjajmo ljudstvo!
Me pa zelo veseli županova izjava, da smo v Združeni levici oziro-
ma Iniciativi za demokratični socializem drugačni od vseh dru-
gih. Čeprav je svoj komentar kot običajno zavil v posmeh, si lep-
šega komplimenta skoraj ne bi mogli želeti, zato se mu najlepše 
zahvaljujem.
 Aljoša Rovan, občinski svetnik IDS, Brežice

Odgovor na intervju z županom 
Ivanom Molanom

Umrl je Krešo Omerzel

Krešo Omerzel

Zahvala
Vsem, ki ste kakor koli sodelovali pri organizaciji in izved-
bi, da imamo na Čatežu ob Savi urejeno kanalizacijo, seveda 
tudi Občini Brežice, lepa hvala.
 Krajanka s Čateža ob Savi 
 (naslov v uredništvu)

Zahvala
Najditeljici ženske torbice, ki je bila pogrešana v ponede-
ljek, 7. novembra 2016 v NC Intermarket Brežice, se iskre-
no zahvaljujemo. Vljudno prosimo, da v trgovini DZS v NC 
Intermarket prevzame malenkostno darilo, s katerim želi-
mo najditeljico nagraditi za poštenost in pomoč. Takšni do-
godki nam vračajo vero v ljudi in vrednote, ki so pomembne 
v življenju.  J. N., Dečno selo

 Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 
sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 

Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €. 

Informacije:  07 49 05 780, 040 302 809, marketing@posavje.info

KOSTANJEVICA NA KRKI - 31. oktobra je v Krakovskem gozdu 
pri Kostanjevici na Krki potekala žalna slovesnost v spomin na 
žrtve povojnih pobojev konec maja 1945. Žalnega dogodka so se 
udeležile tudi predstavnice Ženskega odbora SDS Krško, v imenu 
katerega je zbrane nagovorila mag. Martina Prevejšek. Obredno 
molitev za vse žrtve ter blagoslov križa, ki ga je izdelal Ciril Ške-

delj, je opravil župnik župnije Kostanjevica na Krki Jože Miklav-
čič. Osrednji govornik na žalni slovesnosti je bil Marko Štrovs, 
raziskovalec povojnih grobišč, ki je opisal zgodovinske okolišči-
ne teh dogodkov. Dejal je tudi, da še danes med ljudmi vlada pri-
tajen strah, ki so ga množični povojni poboji vcepili med ljudi, in 
da je ta strah tisti rak, ki teži slovenski narod. Ob pesmi »Lipa ze-
lenela je« v izvedbi moškega pevskega zbora župnije Kostanjevi-
ca na Krki so zbrani položili cvetje in prižgali svečke. 
 Vir: ŽO SDS Krško

Spomnili so se zamolčanih žrtev 

Udeleženci slovesnosti ob novem križu
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POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI

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

ZORAN PFEIFER

SPOMIN

4. novembra sta minili dve leti, 
odkar si odšel od nas,

Saj križ nam sveti, govori, da vidimo se med zvezdami.

Vsi te močno pogrešamo.

Žena Slavka s sinovoma in hčerko, 
pet vnukov in trije pravnuki

JOŽE KROŠL

ZAHVALA

Ob izgubi Jožeta se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakor 
koli pomagali. Hvala za cvetje in sveče, še posebej se zahvaljujemo 
družinama Krošelj in Lapuh, pogrebnemu zavodu Žičkar, gasilskemu 
društvu Dečno selo, bolnišnici Novo mesto (oddelku URL), 
združenju Sever, dr. Blaževičevi, patronažni sestri Teji, govorniku 
Jožetu Žagarju in gospodu župniku za opravljen obred. 
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

po domače Žmavčev Pepi, iz Dečnega sela.

V 61. letu starosti nas je zapustil
naš dragi

MARIJA PETERKOVIČ

ZAHVALA

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za sočutne 
misli, besede in dejanja, za cvetje in sveče. Hvala osebju negovalnega 
oddelka Splošne bolnišnice Brežice, pogrebni službi in cvetličarni 
Žičkar, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem in citrarki 
za milo zveneče zapete in zaigrane pesmi. Hvala praporščakoma, 
gospodu Slaku, Društvo izgnancev Slovenije, in gospodu Golobiču, 
Društvo upokojencev Brežice. Hvala govorniku, gospodu Jožetu 
Žagarju, za tankočuten oris mamine življenjske poti in hvala vsem, ki 
ste našo drago mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

roj. Godler, iz Dečnega sela.

Odšla je draga mama 

Potem mine vse hudo, 
potem se začenja čudo 
neskončnega postanka

bogvekje, kjer je vse drugo,
ljubo ali neljubo, skrivnost 

in še večja uganka.
(Srečko Kosovel)

NEŽE KROŠELJ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za darovane sveče in svete maše, internemu oddelku 
Splošne bolnišnice Brežice za zdravljenje, dr. Sunčiču in sestri 
Nataliji za obiske na domu, pogrebni službi Žičkar, pevcem, 
kvartetu godbenikov, govornici Romani za ganljive besede ob 
slovesu, Okrepčevalnici pri Tišlerju za gostinske usluge in gospodu 
župniku za lepo opravljen obred.
Zahvala velja vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

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

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

iz Zgornje Pohance 7

IVANA JANEZA ŠKVARČA

ZAHVALA

Ob boleči in nenadni izgubi
našega dragega očeta

Žalujoči: vsi njegovi

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

iz Mihalovca

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre.

Le daleč, daleč je …

JOŽETA KRAJCA

ZAHVALA

Ob izgubi dragega moža, očeta, tasta, dedka, 
brata, strica in botra

Žalujoči: njegovi

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, sveče, svete maše in denarno pomoč. 
Hvala tudi gospodu župniku Jožetu Packu za lepo opravljen obred 
slovesa, pogrebni službi Žičkar in Pevcem zvoka za zapete žalostinke. 
Posebna zahvala sosedoma Slavki in Dušanu z Dvorc ter Sonji iz 
Osredka za neizmerno pomoč. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, se z 
njim družili in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Ko pride večer, te ni,
ko jutro se zbudi, te še vedno ni,

v naših srcih še živiš, čeprav spokojno spiš.

JOŽEF BIZJAK

ZAHVALA

Slavko, Majda in Biserka z družinami

Zapustil nas je naš dragi oče

iz Ribnice 17.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili del 
njegovega življenja.
Hvala za darovano cvetje, sveče, svete maše in 
iskrene tolažilne besede ob njegovem slovesu.

Noč v korakih mirnega je sna vzela, kar življenje da.
Pot zdaj tvoja vodi tja, kjer tudi tvoji so že doma.

Letos je minilo 13 let,
odkar nas je zapustila naša draga mama

BOŽA BIZJAK
iz Ribnice 17.

Hvala vsem,
ki jo ohranjate v lepem spominu.

ROZALIJA HORJAK

ZAHVALA

V globoki žalosti: vsi njeni

V 95. letu starosti nas je zapustila draga 
mama, tašča, babica, prababica in teta

Hvala vsem, ki ste se prišli poklonit njej v spomin, nam pa izreči 
iskreno sožalje. Hvala za podarjeno cvetje in sveče. Hvala gospodu 
župniku Miru Berglju za poslovilni obred, Cvetličarni ZelenaPika, 
pogrebni službi Komunale Radeče in pevcem za pesmi slovesa. 
Posebej se zahvaljujemo negovalkam CSD Laško-Radeče, ki so našo 
mamo lepo negovale kar nekaj let.

Hvala vsakemu posebej in vsem skupaj.

Ko želimo tvoje si bližine,
gremo tja v mirni kraj tišine.

Tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,

da te več med nami ni.

z Obrežja pri Radečah.

PAVLINE MAVRIČ

ZAHVALA

Ob boleči in nenadni izgubi naše drage mame, stare mame, 
prababice, tašče, sestre, tete, sosede in prijateljice

Žalujoči: vsi njeni 

izrekamo iskreno zahvalo vsem, ki ste nam v globoki žalosti stali 
ob strani, nam kakor koli pomagali in nam bili v oporo. Iz srca 
se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Posebno se zahvaljujemo osebju ZD Sevnica, nevrološkemu 
oddelku bolnišnice Novo mesto za vso skrb in nego v najtežjih 
trenutkih. 
Hvala gospodu župniku Tonetu za lepo opravljen obred, patru 
Marku, Pogrebnim storitvam Blatnik, DU Tržišče, KO DIS Krmelj-
Tržišče, KS Tržišče, KZ Sevnica in vsem, ki ste našo drago mamo v 
tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

roj. Jene, iz Drušč

Čakate me rože, 
za hišo domačo zeleni gaj,

moj dragi, domači kraj.
Rada bi prišla, oh, rada,

a tja me več ne bo,
ker vzela sem slovo.

ALOJZA OŠTIRJA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, 
podarjene sveče, denarno pomoč in svete maše.

Hvala osebju internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice za 
lajšanje bolečin v zadnjih dneh njegovega življenja, gospodu 
župniku Francetu Novaku za lepo opravljen obred, bušeškim 
kolednikom za zapete pesmi, govorniku za izrečene besede slovesa, 
trobentaču za zaigrano žalostinko, praporščaku, pogrebni službi 
Žičkar in turistični kmetiji Hribar za opravljene storitve.

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našega Alojza imeli radi, se od 
njega poslovili in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Ni večje bolečine,
kot v dneh žalosti

nositi v srcu srečnih
dni spomine.

(Dante)

s Hrastka pri Podbočju

dr. CVETKE 
KNAPIČ KRHEN

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage tete

Nečak Janko Knapič s svojimi

se zahvaljujemo osebju internega oddelka Splošne bolnišnice 
Brežice, Pogrebni službi in cvetličarni Žičkar, gospodu duhovniku 
za lepo opravljen obred, pevcem in trobentaču.

Hvala vsem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete 
maše.

z Bizeljskega

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na Cesti prvih 
borcev 20a, vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek 
od 9. do 12. ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter 
druge naročene objave ali si ogledate in naročite knjige založbe 
Neviodunum. 
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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

12/2016, 110.000 km, metalik 
srebrna, redni servis, odlično 
ohranjen. Tel.: 051 732 338

Prodam ALU platišča 14 in 16 
col. Cena 80 in 120 €. 
Tel.: 041 329 239

KMETIJSTVO
Kupim traktor Zetor, lahko je 
slabše ohranjen. 
Tel.: 030 295 095

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja Mengele na 4 pokončne 
valje. Cena 1.200 €. 
Tel.: 030 625 875

Prodam obračalnik za seno, 
star, na konjsko opremo, upo-
raben. Ugodno. 
Tel.: 041 851 656

Prodam zapravljivčka in sani 
za konje. Tel.: 040 816 575

Prodam koruzo v zrnju in ječ-
men. Tel.: 041 596 113

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

Prodam suho koruzo in ječ-
men. Tel.: 031 455 138

Prodam suhe okrogle bale 
sena in otave, ter prašiča, 150 
kg. Okolica Blance. 
Tel.: 031 397 434

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

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

Prodam bukova drva, možen 
razrez in dostava, cena 40 €/
m3. Tel.: 031 697 807

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam arhivsko vino char-
donnay, suhi jagodni izbor, 
kerner v steklenicah, primer-
no za darila. Tel.: 041 719 138

Prodam vino modre franki-
nje in mešano rdeče vino, le-
tnik 2016. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 254 413

Ugodno prodam kvalitetno 
rdeče vino. Cena po dogovoru. 
Tel.: 070 746 010

Prodam vino modro frankinjo, 
belo in rdeče. Tel.: 041 983 525

Šalotko, debelejšo, izrednega 
okusa, in sveži fižol češnjevec 
ugodno prodam. 
Tel.: 031 444 684

Prodam cisterno inox za vino, 
300 l. Tel.: 041 719 138

Prodam rabljena, lepo izdela-
na vinska soda iz hrastovega 
lesa, 1200 l in 1800 l, za vino 
ali okras. Zelo ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam 40 zabojev za obira-
nje grozdja, 18-20 kg. 
Tel.: 041 719 138

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

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

Prodam telico simentalko, 
brejo 7 mesecev. Okolica Kr-
škega. Cena po dogovoru. 
Tel.: 030 626 561

Prodam kravo limuzin, brejo 3 
mesece, ali telico, brejo 9 me-
secev. Obe pašni. 
Tel.: 041 589 916

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece, prašiče, težke 
cca. 200 kg, in jedilni krompir. 
Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam kravo simentalko, 
brejo 8 mesecev, in teličko, sta-
ro eno leto. Tel.: 070 701 088

Prodam telice in bike različ-
nih starosti. Tel.: 031 431 681

Prodam telico simentalko, 
brejo 5 mesecev, in svinjo, tež-
ko 300 kg, za zakol. 
Tel.: 031 590 523

Prodam kravo s teletom ali 
posamezno, brejo telico in ple-
menskega bika. Bik je limuzin, 
ostali simentalci. 
Tel.: 040 742 730

Prodam kravo, pašno, mlečno, 
s teletom, prašiče in odojke za 
zakol ali nadaljnjo rejo. Možen 
zakol. Tel.: 031 664 286

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

Prodam telico simentalko, 
brejo 8 mesecev, in prašiča, 
težkega 200 kg, hranjenega z 
domačo hrano. 
Tel.: 041 203 239

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 5 mesecev in dve telički 
simentalki, stari 5 mesecev. 
Tel.: 031 880 657

Prodam bikca pasme RJ, tež-
kega 160 kg, in suha, mešana, 
kalana metrska drva. Tel.: 07 
49 56 236 ali 041 380 075

Prodam ovna, starega 7 me-
secev ter samičke od 3 do 5 
mesecev, primerne za nadalj-
njo rejo (oče romanovec, mati 
solčavka). Tel.: 041 598 873

Prodam svinjo, težko okrog 
220 kg, krmljeno z doma pri-
delano hrano, ajdo in črni oves. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodamo pujske, težke 25-60 
kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam odojke linije 12, tež-
ke 20-25 kg in 35-50 kg. Oko-
lica Dobove. Tel.: 031 306 136

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OptikaKeber_Oglas2_84×44_Print.pdf   1   20. 10. 2016   15:13:44

Kupim gozd v Posavju. 
Tel.: 030 295 095

V centru Brežic takoj oddam 
za daljši čas garsonjero s cen-
tralnim ogrevanjem. Tel.: 041 
572 266 ali 07 49 62 356

Prodam vinograd (800 trt) in 
brunarico z vinsko kletjo na 
Koritnem. Tel.: 07 49 72 307

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

Iščem sovlagatelja za grad-
njo hiše v Medulinu s 6 apart-
maji (6 x 100 m2), za vlože-
nih 100.000 € apartma v last 
- ključ v roke. Tel.: 040 861 805

V Medulinu prodam novi 
3-sobni apartma z EI r. "A", kli-
ma, SAT TV, panoramski pog-
led. Cena: 80.000 €. 
Tel.: 040 861 805

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Nissan Juke 1.6, 16V 
Acenta, letnik 2010, 104.981 
km, bencin, registriran do 
11/2017, prva lastnica, črn, 
dobro ohranjen,1598 ccm, 86 
kW (117 KM). 
Tel.: 031 669 810

Prodam Seat Leon, letnik 
2010, prevoženih 175.000 km, 
cena 7.300 €, slovensko pore-
klo. Tel.: 041 755 555

Prodam avto Opel Corsa 1,4, 
16V, bencin, let. 2006, reg. do 

NEPREMIČNINE

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

Prodamo manjšo hišo v okoli-
ci Brežic, idilična lokacija, pri-
merna za dva. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 841 195

Prodam ali oddam v najem 
enosobno stanovanje v NHM 
2 v Sevnici, EI v izdelavi. 
Tel.: 031 308 412

Oddam ali prodam stanovanj-
sko hišo, EI izdelana, in grad-
beno parcelo. Smer Brežice – 
Obrež – Krško. 
Tel.: 041 644 979

V Radečah, Pot na brod 4, pro-
damo zelo lepo stanovanje, 72 
m2. Odlična lokacija, EI v izde-
lavi, ugodna cena. 
Tel.: 040 882 604

Prodam enosobno stanovanje 
v Krškem (Videm), EI v izdela-
vi. Tel.: 041 746 158, popoldne

Prodam njivo, 23 arov (Cerklje 
ob Krki), cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 69 151, zvečer

V Brezju pri Raki prodam 1 
ha gozda in 10 a njive v enem 
kosu. Cena 11.500 €. 
Tel.: 041 961 293

V Sevnici (NHM) oddam opre-
mljeno garsonjero v 5. nad-
stropju urejeni osebi ali paru. 
Tel.: 051 73 13 13
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Prodam prašiče, težke 100 kg, 
150 kg in 250 kg. Okolica Do-
bove. Tel.: 031 304 168

Prodam pujske, težke 25-30 
kg, navajeni na suho in kuha-
no hrano. Okolica Studenca. 
Tel.: 041 515 042

Prodam 2 prašiča, težka oko-
li 180 kg, hranjena z domačo 
hrano. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 77 259

Prodam prašiča (samca), tež-
kega cca. 200 kg. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 858 998

Prodam pujske, težke 30-40 
kg, za zakol ali nadalnjo rejo. 
Tel.: 041 390 068

Prodam odojke in prašiče, 
težke do 50 kg, ter odstavlje-
ne svinje. Možen zakol. Okolica 
Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam prašiča, težka oko-
li 160 kg in 200 kg, hranjena 
z raznovrstno kuhano hrano. 
Tel.: 041 895 974

Prodam celega ali polovico 
prašiča, težki so 160-180 kg, in 
mošt šmarnico. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam prašiče mesnate pa-
sme, težke 60 – 120 kg. Oko-
lica Sevnice. Tel.: 031 434 572

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

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, in svinjo za salame, težko 
okoli 250 kg (okolica Cerkelj). 
Tel.: 07 49 69 016 

Prodam prašiče (160-180 kg) 
in svinjo (300 kg), hranjene z 
domačo kuhano hrano ter 2 
kravi simentalki, breji v 9. me-
secu. Tel.: 041 471 007

Prodam peč na trdo gorivo 
Pavlič econimic 20, 18000 do 
20000 kalorij, rabljeno 4 sezo-
ne, po ugodni ceni. 
Tel.: 041 500 720

Prodam stenske ure, masiven 
les, ročno delo. 
Tel.: 041 961 293

Prodam pomivalni stroj Go-
renje, samostoječ, šir. 45 cm, 
malo rabljen, in pralni stroj 
Candy. Tel.: 031 528 437

Prodam okroglo raztegljivo 
jedilno mizo iz masivnega lesa 
in 6 tapeciranih stolov. Cena po 
dogovoru. Tel.: 040 464 458

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

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

Želim spoznati žensko sre-
dnjih let (do 46 let) iz Krškega 
ali Brežic za prijateljstvo, re-
dna srečanja ali kaj več. 
Tel.: 040 611 514

53-letni moški s službo iščem 
prijateljico, možna resna veza, 
staro 45-55 let. Kličite le resne. 
Tel.: 051 805 294

Prodam prašiča, težkega oko-
li 180 kg, hranjenega z domačo 
hrano. Tel.: 041 683 364

Prodam več prašičev različ-
ne teže. Cena od 1,60 do 1,80 
€/kg. Možen zakol ali dostava 
(okolica Dobove). 
Tel.: 041 840 740

Prodam odojke in svinjo, tež-
ko 350 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 040 628 535

Prodam odojke, žive ali zakla-
ne, ter prašiče od 130 do 300 
kg (okolica Brežic). Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 560 136

Prodam prašiča, težkega 180-
200 kg, hranjenega z domačo 
kuhano hrano (možen zakol), 
in seno v kockah. Cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 51 382

Prodam race, breje zajklje, ko-
bilo, koruzo v storžih, vino in 
mošt. Tel.: 031 304 172

Ugodno prodam 2 meseca sta-
re nemške ovčarje, oba starša 
imata rodovnik. Okolica Blan-
ce. Tel.: 031 751 324

Prodam nemške ovčarje, sta-
re 3 mesece, vrhunsko leglo, in 
šetlandskega ponija. 
Tel.: 040 816 575

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Zelo ohranjen dvosed in tro-
sed, mikrofibra, z ležalno funk-
cijo, prodam za 140 €. Velike 
Malence. Tel.: 041 862 678

Prodam nerjaveč štedilnik na 
drva. Tel.: 07 49 26 569

Prodam malo rabljen štedil-
nik na drva Plamen Calorex s 
pečico. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 312 391

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

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

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

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej, 
Smilja Radi

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

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

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

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

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

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

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

 

Naslednja številka (24/2016) bo izšla v 
četrtek, 24. novembra 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 17. 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 

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

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

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

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

vse ostale storitve...

               GRADEC 

KDAJ: 03. 12. 2016

  

031 643 338
www.avto-prah.si

CENA: 30 €

V PREDBOŽIČNEM 
         ČASU

KRŠKO - Na povabilo Krajevne organizacije Rdečega križa 
Krško - levi breg so se 14. oktobra v Osnovni šoli Jurija Dal-
matina Krško srečali starejši krajani z območja levega bre-
ga mesta in ožjega zaledja, ki so dopolnili 76 in več let. Va-
bljenih je bilo 390 krajanov, tradicionalnega srečanja pa se 
jih je udeležilo dobrih sto.

V imenu organizatorja je prisotne nagovorila predsednica KO RK 
Krško - levi breg Marija Vimpolšek, ki je udeležencem zaželela 
prijetno snidenje, pri čemer je izpostavila delo aktivistk, ki je ob 
organizaciji navedenega srečanja, ki ga vsako leto pripravijo v so-
delovanju s Krajevno skupnostjo mesta Krško - v njenem imenu 
je udeležence nagovoril podpredsednik sveta KS Zoran Janko-
vič - osredotočeno na nudenje pomoči in potrebščin pomoči pot-
rebnim sovaščanom, obiske starejših, ki prebivajo v domovih sta-
rejših občanov, obiske jubilantov ob njihovem 80-  in 90-letnem 
življenjskem jubileju, ob tem pa del zbranih sredstev, je izposta-
vila še Vimpolškova, namenijo tudi OŠ Jurija Dalmatina v šolski 
sklad za pomoč učencem iz socialno šibkejših družin. Že vrsto 
let je gostitelj srečanja videmska šola, zato je v imenu kolektiva 
in učencev zbrane nagovorila ravnateljica šole Valentina Ger-
jevič, ki jim je ob tem predstavila še vedno potekajočo prenovo 
šolskih prostorov, ki naj bi bila dokončana do srede meseca no-
vembra. Pozdravom in željam po čim boljšem počutju in zdravju 
je udeležencem zaželela tudi podžupanja občine Ana Somrak, 
sicer pa so pred pogostitvijo zbrani prisluhnili glasbenemu pro-
gramu, ki so ga izvedli učenci šole, vokalistka Anja Žabkar, ki je 
zapela ob spremljavi harmonikarja Adolfa Moškona ter  pevke 
Društva podeželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki.
 B. M. 

Srečanje starejših Krčanov 
z levega brega Save

Tradicionalno snidenje so udeleženci izkoristili za sproščen 
klepet.

www.PosavskiObzornik.si
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Ob jubilejnem dogodku je šte-
vilne obiskovalce nagovori-
la gostiteljica in predsednica 
Društva kmetic Brežice Zdrav-
ka Kampijut,  ki je izpostavi-
la pomen vztrajnosti in potr-
pežljivosti vseh vpletenih, ki 
že desetletje sodelujejo in so-
oblikujejo zgodbo o bizeljskem 
ajdovem kolaču. Kot je še do-
dala, le potrpežljivost poraja 
odličnost in pripelje do uspe-
ha. Zbrane so pozdravile tudi 
predsednica bizeljskega akti-

va kmetic Slavica Antolovič, 
predsednica sveta KS in Tu-
rističnega društva Bizeljsko 
Mateja Kmetič, ki je pouda-
rila pomembnost dogodka 
za kraj, in podžupanja občine 
Brežice Katja Čanžar, ki je de-
jala, da jo veseli, ker Bizeljsko 
ni le vinorodni okoliš, ampak  
je tu doma tudi dobra kulina-
rika. Predsednica OTZ Breži-
ce Branka Stergar je izrazi-
la upanje, da se bo ajdov kolač 
pridružil značilnim izdelkom 

in spominkom iz brežiške ob-
čine. Čestitke ob jubileju so iz-
rekle tudi vodja brežiške iz-
postave svetovalne službe pri 
KGZ Novo mesto Milena Rož-
man, svetovalka za kmečko 
družino in dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji Marija Levak 
in letošnja slovenska kmetica 
leta Jelka Krivec.

Ocenjevalna komisija, ki so jo 
sestavljali vrhunski kuhar Da-
mjan Golob, Lucija Zorenč iz 
JZ Kozjanski park in Kristina 
Ogorevc Račič, je imela ob 
pomoči koordinatorke prire-
ditve Milene Vranetič in sve-
tovalke Marije Levak zahtev-
no nalogo, saj je ocenjevala 
23 ajdovih kolačev, za katere 
je podelila šest bronastih, 14 
srebrnih in tri zlata prizna-
nja, ki so jih prejele Renata 
Zagmajster, Erna Rožman 
in Mira Danko. Zanimivo je, 
da se je peke kolača letos lotil 
tudi osnovnošolec Maj Boro-
šak. Kot je povedal Golob, se 
je kvaliteta ajdovih kolačev v 
desetih letih bistveno dvigni-
la. Ob tej priložnosti je KS Bi-
zeljsko podelila priznanja za 
soustvarjanje bizeljskega aj-
dovega kolača Društvu kme-
tic Brežice – aktivu Bizeljsko, 
turistični kmetiji Balon in Lei 
Babič. Zahvale organizator-

jev so prejeli tudi številni, ki so 
skozi desetletje kakor koli pri-
pomogli pri pripravi odmevne 
prireditve.

V kulturno-zabavnem progra-
mu so nastopili Pihalni orke-
ster Kapele, Moški pevski zbor 
Bizeljsko, učenci OŠ Bizeljsko 
pod mentorstvom Vilka Ure-
ka, folklorna skupina Duplo iz 
Pišec, pevec Korado, ki je za-
pel himno o ajdovem kolaču, 
Lojze Ogorevc in Ivanka Zu-
pančič v vlogi Pišečke Mice, ki 
je humorno obarvala aktualne 
družbene dogodke in spravi-

la v dobro voljo marsikate-
rega obiskovalca. Ob tej pri-
ložnosti je bila na ogled tudi 
razstava ročnih del, ki so jih 
skrbno ustvarile: Lea Babič, 
Marija Haler, Jožica Putrih, 
Erna Rožman in Anica Trav-
nikar. Obiskovalci so skrb-
no pripravljene ajdove kolače 
tudi poskusili, se ustavili na 
»tržnici« kmečkih pridelkov 
in nazdravili z vini bizeljskih 
vinogradnikov. Prijetno ne-
deljsko popoldne je z izbrani-
mi besedami povezovala Na-
taša Šekoranja Špiler.
 Polona Brenčič

Eden izmed najboljših bi-
zeljskih kolačev

Že desetič izbirali ajdov kolač
BIZELJSKO – Na Turistični kmetiji Balon – Bela gorca je Društvo kmetic Brežice - aktiv Bizeljsko 23. okto-
bra ob pestrem kulturno-zabavnem programu pripravil deseto razstavo bizeljskega ajdovega kolača, ki je 
izvirna jed na Bizeljskem in v okolici.

Predsednik ocenjevalne komisije Damjan Golob, Mira Dan-
ko s priznanjem za najvišje ocenjeni kolač, brežiška podžu-
panja Katja Čanžar, predsednica Društva kmetic in gostite-
ljica razstave Zdravka Kampijut ter predsednica bizeljskega 
aktiva Slavica Antolovič

Renault priporoča renault.si

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

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

let brezplačnega rednega servisa

leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja

Paket zimskih pnevmatik**

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

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

BRESTANICA - V Kulturnem domu Krško so 6. novembra na 
rajhenburškem gradu drugo leto zapored organizirali Raj-
henburški dan čokolade in likerjev, na katerem je obisko-
valcem ponudilo pestro paleto izdelkov v nakup 20 proizva-
jalcev iz Posavja in drugih slovenskih krajev.  

V Kulturnem domu, v sklopu 
katerega deluje tudi enota 
Grad Rajhenburg, si prizade-
vajo z navedeno prireditvi-
jo obujati, promovirati in v 
sklopu turistične panoge tr-
žiti produkte, ki izvirajo iz 
bogate dediščine gradu. V 
njej je zgodovinsko in go-
spodarsko pomembne sledi 
zapustil tudi med leti 1881-
1947 na gradu živeči red me-
nihov trapistov iz Francije, ki 
se je ukvarjal s številnimi go-
spodarskimi panogami, med 
katerimi so se preko meja 
proslavili s sirom trapistom, 
zeliščnimi in čokoladnimi likerji ter čokolado. V namen njene iz-
delave so vzpostavili tudi prvo industrijsko proizvodnjo na Slo-
venskem, z okusom čokolade pa v tolikšni meri navdušili teda-
njega avstrijskega cesarja Franca Jožefa I., da jim je zanjo podelil 
tudi blagovno znamko Imperial.  
Slednjo v novodobnem obdobju ohranja in trži brestaniški proi-
zvajalec Aleš Kunej iz Hiše trt, vina in čokolade Kunej, poleg nje-
ga pa so na prireditvi, ki jo je odprl župan mag. Miran Stanko, 
ponudili različne čokoladne in zeliščne izdelke v nakup še Čoko-
ladnica Tramontana, Berryshka, Čokoladnica La chocolate, Pas-
sero podeželska čokoladnica, Medena kraljica, Bukovec d.o.o., 
p.e. kavarna in slaščičarna Grad Rajhenburg, Mar Medica, Kme-
tija Omerzu, Eklektična kmetija Matej Žlender, Anton Kodran 
in Dobrote Dolenjske. Organizator je ob tržno zanimivem in zelo 
dobro obiskanem dnevu poskrbel tudi za raznolik spremljajoči 
program za vse generacije, ki je bil sestavljen iz vodenih ogledov 
po stalni grajski razstavi o življenju in delu trapistov, delavnic 
na temo izdelovanja likerjev in čokolade, celodnevno prireditev, 
ki so jo zaradi slabega vremena pripravili v prijetnem ambien-
tu grajske kleti, pa je pod večer zaokrožil koncert glasbenikov 
Terr afolk violin duo in Duo Aritmija.  B. Mavsar

Drugi čokoladno-likerni dan

Aleš Kunej, brestaniški proizva-
jalec čokoladnega vina in čoko-
ladnih izdelkov Imperial


