
Kako zdravi smo v 
primerjavi z drugimi?
Analiza »Zdravje v slovenskih občinah« razkriva 
razlike v zdravstveni sliki med regijami in občinami, 
predvsem pa, da socialno in ekonomsko okolje, v 
katerem ljudje živijo in delajo, še kako vplivata na 
njihovo zdravje. V naši regiji negativno izstopamo iz 
slovenskega povprečja po številu prejemnikov zdravil 
zaradi duševnih motenj in samomorilnosti.
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Brežiška bolnišnica po stavki
V Splošni bolnišnici Brežice je zaradi splošne stavke zdrav-
nikov in zobozdravnikov odpadlo 188 specialističnih ambu-
lantnih pregledov in deset nenujnih operacij, pravi direkto-
rica bolnišnice mag. Nataša Avšič Bogovič. »Vsi pacienti, ki v 
tem času niso bili obravnavani, bodo v naslednjih dneh pova-
bljeni v bolnišnico na odpadle obravnave. Trenutno so se ča-
kalne dobe v odpadlih ambulantah podaljšale do 14 dni. Ker 
bomo odpadle storitve opravili v naslednjih dneh (predvidoma 
bo v 14 dneh delo nadomeščeno), ne pričakujem podaljšanja 
čakalnih dob,« je pojasnila. Da se čakalne dobe na tem podro-
čju ne bodo podaljšale, se po njenih besedah lahko zahvalimo 
zdravnikom, ki se zavedajo pomena manjše regijske bolnišnice 
in dostopnosti le-te za bolnike. Za nadomestitev odpadlih am-
bulant in operacij se je Avšič Bogovičeva že dogovorila s pred-
stojnikom kirurškega oddelka Matjažem Poharjem in pred-
stojnico internega oddelka Marijo Humek Petelinc.  P. P. 
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Rekorden obisk in nova kraljica

V Brežicah nov mandat Novakovi

Obrtniki, pomembni zaposlovalci

Ponosni na 70 dirkaških let

Do fakultete še gre ...

Praznik šole je praznik umetnosti

Dragulj v ogrlici skakalnic

Mihajlu Rostoharju 
bo posvečeno celo leto

Odlagališče je prioritetni projekt

Sevniško praznovanje 
se zaključuje

Dogodki ob sevniškem občinskem prazniku se 
počasi zaključujejo. Prizadevni člani in članice 
različnih društev ter zaposleni v zavodih in delovnih 
organizacijah so pripravili številne prireditve, s 
katerimi so dodali kamenček v mozaik prazničnega 
utripa. Poleg svečane seje občinskega sveta bo eden 
večjih dogodkov jutri v Tržišču, kjer bodo namenu 
uradno predali novo šolo.
 Stran 5

IZ KOSTANJEVICE NA RAKO PO ČEBULARSKI POTI - Eden številnih t. i. tematskih pohodov v Posavju je 
čebularski pohod iz Kostanjevice na Krki skozi Krakovski gozd na Rako. Na že 15. pohodu, ki ga vsakič 
pripravijo na tretjo novembrsko nedeljo, se je kljub slabšemu vremenu zbralo okoli 150 pohodnikov, 
poleg Kostanjevičanov in Račanov tudi gostje s Štajerske in celo sosednje Hrvaške. Pohodnike sta 
pred štartom nagovorila predsednik Planinskega društva Polom Kostanjevica na Krki Franc Štokar in 
vodnik pohoda Franc Bakšič (oba desno). Kot se je pošalil slednji, bodo pohod v bodoče preimenovali v 
Melanijin pohod, saj je bila trenutno najbolj slavna Slovenka Melania Trump krščena na Raki, od koder 
izvira njena mama Amalija. Železo je pač treba kovati, dokler je vroče …  Foto: Peter Pavlovič
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povedali so - o Trumpovi izvolitvi in prvi dami Melanii

Jerca Šantej, Sevnica: Izid volitev me je tako 
kot vse presenetil. Zdaj vem, da je v Ameriki 
vse možno. Veseli me, da je zgodovinski tre-
nutek spisala tudi prva dama, ki, kot zdaj ve 
že cel svet, prihaja iz Sevnice. Sicer pa Ame-
ričani tako ali tako ne ločijo med Sevnico in 
Slovenijo. Vse skupaj je še zabavneje in res je 

fino, da sem po tisočletjih zatišja rojena v obdobju, ki bo naj-
bolj zaznamovalo to »dolino šentflorjansko«.

Mojca Železnik, Brestanica: Izvolitev Tru-
mpa je bila kar pričakovana. Osebno mi nis-
ta bila všeč ne on ne Clintonova. Kakšno bo 
stanje po njegovi izvolitvi, bomo videli, verje-
tno tako kot povsod - veliko se obljublja, malo 
naredi. Glede prve dame Melanie menim, da 
je dosegla to, kar drugi lahko samo sanjamo. 

Upam, da ne bo pozabila svojih korenin, in ne pričakujmo ve-
liko, ker smo samo majhen del njenega življenjskega mozaika.

Veljko Jukič, Brežice: Izid ameriških volitev 
je zelo presenetljiv, saj so vse javnomnenjske 
raziskave kazale na zmago Clintonove. Tru-
mp je imel taktiko, ki ni delovala na medijski 
ravni, je pa delovala v stiku z ljudmi. Upam, 
da nas bo presenetil v pozitivnem smislu. Me-
laniino zgodbo lahko primerjam z uspehi slo-

venskih športnikov, ki so prišli na vrh sveta. Nemogoči preob-
rati v življenju lahko prinesejo nekaj res posebnega.

RADEČE - 30. novembra bo v prostorih sejne sobe občinske upra-
ve Občine Radeče potekala 13. redna seja tamkajšnjega občin-
skega sveta. Med obravnavanimi točkami bo tudi predstavitev 
predloga proračuna za prihodnje leto, informacija o uvedbi no-
vega sistema opravljanja dimnikarskih storitev, svetnice in sve-
tniki pa se bodo opredelili tudi do vpisa pravice do pitne vode v 
Ustavo RS. Finančna osnova predloga proračuna za leto 2017 je 
2.422.026 evrov iz naslova dohodnine in 22.212 evrov iz naslo-
va finančne izravnave. Več v naslednji številki časopisa.  S. R.

Konec novembra radeška seja

KRŠKO - Za 24. november je v Krškem sklicana 18. seja občin-
skega sveta, ki bo, glede na zaenkrat predvidenih le devet točk 
dnevnega reda, ena krajših v mandatu 2014-2018. Svetniki bodo 
v obravnavo prejeli: dokument identifikacije investicijskega pro-
jekta za umestitev nove knjižnice v območje Kapucinskega sa-
mostana. Direktorica knjižnice Urška Lobnikar Paunović je ob 
napovedani obravnavi projekta, ki je okvirno za 1,7 mio evrov 
dražji od prvotnega, za naš časopis povedala: »Predlog ume-
stitve Valvasorjeve knjižnice Krško v območje Kapucinskega sa-
mostana z veliko mero upošteva bogato zgodbo samostana. V 
novem in starem delu so smiselno združene vsebine, ki spadajo 
skupaj, upoštevano je funkcionalno delovanje knjižnice in upo-
števano je dejstvo, da je knjižnica tudi družaben prostor, ki lahko 
s svojo arhitekturo in razvijajočo se ponudbo (nove dejavnosti 
in storitve), ki bi jo omogočali novi prostori, vnese novo življe-
nje v staro mestno jedro Krškega.« Svetnice in svetniki bodo od-
ločali še o predlogu o določitvi vrednosti točke za izračun na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 
v letu 2017, osnutkih sprememb in dopolnitev Statuta Občine 
Krško ter odloka o ureditvi cestnega prometa v občini, pri pre-
moženjsko-pravnih zadevah bodo odločali o dopolnitvi prido-
bivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v leto-
šnjem letu, v zadnji točki pa je predvidena obravnava predlogov 
za odpis terjatev občanom iz naslova dolgov plačil institucional-
nega varstva, pogrebnih stroškov ter iz naslova plačil komunal-
ne takse.  B. M. 

V Krškem zopet o knjižnici

Gre za vseslovenski projekt 
ozaveščanja o pravilnem rav-
nanju z elektronskimi odpad-
ki in odpadnimi baterijami 
LIFE Gospodarjenje z e-od-
padki, ki poteka pod okriljem 
družbe ZEOS in pod sloganom 
E-cikliraj. Kot je povedal direk-
tor družbe ZEOS mag. Emil Še-
hić, je bila slednja ustanovlje-
na pred desetimi leti s strani 
proizvajalcev električne in 
elektronske opreme, družba 
je dolžna zbirati in obdelovati 
električno in elektronsko od-
padno opremo. Kot je še ome-
nil, dnevno opravijo več kot 35 
odvozov tovrstnih odpadkov 
in združujejo zbiranje odpad-
nih baterij. Po njegovih bese-
dah je bil dogodek v ZRC Boršt 
deseti letošnji na regionalnem 
nivoju, ulični zbiralniki so že 
postavljeni na ekoloških oto-

Tudi Posavje bo e-cikliralo
BORŠT - V Zbirno-reciklažnem centru (ZRC) Boršt so 10. novembra predali v uporabo 28 uličnih zbiralni-
kov za e-odpadke in odpadne baterije, ki bodo po novem stali v občinah Brežice, Krško, Sevnica in Kosta-
njevica na Krki. Projektu so se namreč pridružile tudi posavske občine in komunalna podjetja.

kih po večini države. Direktor 
Komunale Brežice Aleksan-
der Zupančič je poudaril, da 
bodo v prvi fazi v občini pos-
tavili pet tovrstnih zbiralnikov, 
tri v Brežicah ter po enega na 
Bizeljskem in v Dobovi. Dejal 
je, da je to še eden v vrsti nji-

hovih številnih projektov oza-
veščanja o pravilnem ravnanju 
z odpadki. Iz tega naslova so v 
zadnjih štirih letih prepolovili 
količine mešanih komunalnih 
odpadkov, in sicer so iz 5200 
ton zbranih mešanih komu-
nalnih odpadkov v letu 2011 

prišli na 2800 ton zbranih to-
vrstnih odpadkov v letu 2015.

Najnovejšo pridobitev na po-
dročju gospodarskih javnih 
služb je pozdravil tudi brež-
iški župan Ivan Molan, ki je 
skupaj z ostalimi predstavni-
ki posavskih občin in komu-
nalnih podjetij - na dogodku 
so bili prisotni tudi krška po-
džupanja Ana Somrak, sev-
niški župan Srečko Ocvirk, 
njegov kostanjeviški kolega 
Ladko Petretič, predsednik 
uprave družbe Kostak Miljen-
ko Muha in direktor Komu-
nale Sevnica Mitja Udovč - ob 
tej priložnosti z družbo ZEOS 
podpisal podporno listino, s 
katero so sprejeli ulične zbi-
ralnike, vsak pa je vanje sim-
bolično oddal e-odpadek.
 R. Retelj

Skupinska fotografija predstavnikov občin in vodilnih mož 
komunalnih podjetij

BISTRICA OB SOTLI – Bistriški občinski svet je potrdil spre-
membe cen komunalnih storitev, ki jih na območju bistriške 
občine opravlja OKP Rogaška Slatina d.o.o. 

Direktor podjetja Bojan Pirš je ob obravnavi predloga elabora-
tov o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospo-
darske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo ter od-
vajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske odpadne 
vode pojasnil, da so cene nazadnje usklajevali v letu 2014,  a so 
se od tedaj stroški zaradi vsakoletnih novih investicij v komu-
nalno infrastrukturo ter višjih najemnin občinske gospodarske 
javne infrastrukture povišali, višji so tudi stroški poslovanja, ob 
tem pa niso računali na tako veliko število gospodinjstev, opro-
ščenih plačila za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječi-
mi greznicami. Lani so primanjkljaj iz izvajanja javne službe še 
krili z racionalizacijo ter s presežki iz vzdrževanja, v letu 2017 
bo to padlo na pleča uporabnikov. Najvišji skok v ceni se bo poz-
nal na omrežnini za oskrbo s pitno vodo, ki se za osnovni pre-
mer vodomera s sedanjih 6,14 evra zvišuje na 7,11 evra. Občani 
bodo spremembo cen občutili v od 2 do 8,73 evra višjem zne-
sku na položnici, največji delež gospodinjstev bo plačevalo 2 do 
2,69 evra več. 
Občinski svet je nujnost podražitve komunalnih storitev sprejel 
z razumevanjem, manj uvidevni pa so bili nad tarnanjem direk-
torja zaradi vedno večjega števila neplačnikov, pri katerih tudi 
z odklopom ali izterjavo ne bi prišli do čistih računov: »Na eni 
strani so neplačniki, na drugi strani povišujete cene. S tem daje-
te zgled, da bodo plačniki plačali tisto, česar ne morete izterja-
ti pri neplačnikih,« je opozorila Metoda Denžič, medtem ko je 
direktor pojasnil, da skušajo uporabiti vsa sredstva za izterjavo 
dolga, da pa za odločanje o socialnih stiskah uporabnikov niso 
kompetentni. Tovrstne primere nadalje rešuje občina, ki za upo-
rabnike v socialnih stiskah odplača dolg. Občinski svet je podal 
tudi pozitivno mnenje k imenovanju Tatjane Šolman za ravna-
teljico JZ Glasbena šola Rogaška Slatina.  E. Šterlek

V Bistrici bo dražja komunala

V Posavju ARAO pozna-
mo predvsem preko projek-
ta umeščanja odlagališča niz-
ko- in srednjeradioaktivnih 
odpadkov. Kot je poudaril di-
rektor dr. Tomaž Žagar, ima 
ARAO več projektov, a je izgra-
dnja odlagališča njihov priori-
tetni projekt. Leta 2009 je bil 
za odlagališče NSRAO v soglas-
ju z lokalno skupnostjo sprejet 
državni prostorski načrt, s ka-
terim sta bila potrjena izbor lo-
kacije Vrbina v občini Krško in 
silosni tip odlagališča. V letih 
2013 in 2014 je bil zanj prip-
ravljen in potrjen investicijski 
program, v letu 2015 pa so bile 
končane terenske raziskave. V 
prihodnjih letih bo po pridobi-
tvi potrebnih dovoljenj poteka-
la gradnja in predvidoma leta 
2021 bi odlagališče lahko zače-
lo poskusno obratovati. 

»Jedrska energija je prime-
ren odgovor na energetsko–
podnebne izzive prihodno-
sti, kar ne nazadnje potrjujejo 
tudi sklepi mednarodnih pod-
nebnih srečanj na najvišji rav-
ni,« je poudaril Žagar, ki ARAO 
vidi kot podporno infrastruk-

turo pri pridobivanju električ-
ne energije iz jedrskih virov. 
Zato je prepričan, da bo tudi 
Slovenija dolgoročno upora-
bo jedrske energije izbrala 
kot strateški odgovor na vse 
večje potrebe po zanesljivi in 
konkurenčni oskrbi z električ-
no energijo. Danes ARAO sicer 
še ni odgovoren za ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki in iz-
rabljenim gorivom, ki nasta-
jajo pri proizvodnji električ-
ne energije, saj zanje v celoti 
skrbijo v Nuklearni elektrar-
ni Krško. Že sedaj pa načrtuje 

dolgoročne strategije ravnanja 
ter rešitve za trajno odlaganje 
vseh radioaktivnih odpadkov, 
ki nastajajo v Sloveniji, vključ-
no z radioaktivnimi odpadki in 
izrabljenim gorivom. 

Trajno rešitev ravnanja z niz-
ko- in srednjeradioaktivnimi 
odpadki tako predstavlja pro-
jekt izgradnje odlagališča na 
potrjeni lokaciji poleg jedrske 
elektrarne. Glede trajnega od-
laganja izrabljenega goriva in 
visokoradioaktivnih odpadkov 
pa ARAO skladno z dolgoroč-

no strategijo države vzpored-
no proučuje dve možnosti, in 
sicer sodelovanje pri razvoju 
in izgradnji mednarodnega od-
lagališča za izrabljeno gorivo 
in visokoradioaktivne odpad-
ke, pri katerem sodeluje več 
evropskih držav, in kot drugo 
možnost gradnjo lastnega ge-
ološkega odlagališča, če bi se 
v desetletju ali dveh izkazalo, 
da prva rešitev ne bo možna. 
ARAO skupaj z lastniki goriva 
proučuje tudi možnost prede-
lave izrabljenega goriva. V tem 
primeru se bistveno zmanjša 
količina visokoradioaktivnih 
odpadkov, ki jih bo treba traj-
no odložiti. Že danes pa ARAO 
opravlja obvezno državno go-
spodarsko javno službo, ki za-
gotavlja ustrezno ravnanje z 
institucionalnimi radioaktiv-
nimi odpadki, torej odpadki, 
ki nastajajo pri uporabi virov 
sevanja v medicini, raziskoval-
ni dejavnosti in industriji, ter 
dolgoročni nadzor in vzdrže-
vanje že zaprtega odlagališča 
rudarske jalovine, ki je nastala 
pri izkoriščanju rudnika urana 
Žirovski Vrh. 
 M. D. 

Odlagališče je prioritetni projekt
KRŠKO - Direktor ARAO dr. Tomaž Žagar in vodja projekta izgradnje odlagališča Janja Špiler sta v Krškem 
novinarjem predstavila dosedanjih 25 let delovanja Agencije za radioaktivne odpadke, ki je bila ustanov-
ljena leta 1991. ARAO je strokovna organizacija, specializirana za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in iz-
rabljenim gorivom, katere poslanstvo je nuditi infrastrukturno in strokovno podporo uporabi jedrskih in 
sevalnih tehnologij v Sloveniji. 

Direktor ARAO dr. Tomaz Žagar in Janja Špiler, vodja projek-
ta izgradnje odlagališča (foto: Sv. M.)

25 let delovanja ARAO



Posavski obzornik - leto XX, številka 24, četrtek, 24. 11. 2016 3UTRIP REGIJE

V občinah Bistrica ob Sotli, Ra-
deče, Krško in Sevnica je bol-
niška odsotnost delovno ak-
tivnih prebivalcev nižja od 
slovenskega povprečja, ki zna-
ša 13,7 koledarskih dni. V Bi-
strici ob Sotli povprečna bol-
niška odsotnost traja 12,1 dni, 
v Radečah 12,2 dni, v sevniški 
občini 12,9 dni in v krški ob-
čini 13,6 dni. V občinah Bre-
žice in Kostanjevica na Krki je 
povprečni bolniški stalež višji 
od slovenskega povprečja, saj 
v Kostanjevici na Krki znaša 
povprečno 14 dni, v Brežicah 
pa 14,5 dni. 

Večini posavskih občin je skup-
no, da presegajo povprečno 
stopnjo bolnišničnih obravnav 
zaradi srčne kapi, ki v Sloveni-
ji znaša 1,9 oseb na 1000 pre-
bivalcev, starih med 35 in 74 
let. V Bistrici in Radečah ta sto-

pnja znaša 2,2, v brežiški obči-
ni 2,1 in v krški 2,3 oseb/1000 
preb. Primerov hospitalizacije 
zaradi srčne kapi imajo manj 
od slovenskega povprečja le v 
sevniški in kostanjeviški obči-
ni, v obeh ta znaša 1,5/1000 
prebivalcev. V Posavju nega-
tivno izstopamo od slovenske-
ga povprečja tudi po primerih 
možganske kapi pri populaciji, 
stari med 35 in 84 let. V Slove-
niji povprečje oseb, ki utrpijo 
možgansko kap, znaša 2,6 oseb 
na 1000 prebivalcev,  tik nad to 
mejo so v občini Sevnica z 2,9 
oseb/1000 preb., v krški 3,4, v 
brežiški 3,5, v kostanjeviški in 
radeški občini 3,7, v občini Bi-
strica ob Sotli pa kar 4,0 ose-
be/1000 prebivalcev.

IZSTOPAMO PO ŠTEVILU 
PREJEMNIKOV ZDRAVIL

V večini posavskih občin je 
tudi preseženo povprečno 
število prejemnikov zdravil 
zaradi sladkorne bolezni, ki 
znaša 5,1 oseb na 100 prebi-
valcev. Boljše ali enako stanje 
slovenskemu povprečju imajo 
le v občinah Bistrica ob Sotli 
(4,9 oseb/100 preb.) in Kosta-
njevica na Krki (5,1 oseb/100 
preb.). V brežiški občini zna-
ša število prejemnikov zdra-
vil 5,8 oseb/100 prebivalcev, 

medtem ko v občinah Krško, 
Sevnica in Radeče že znatne-
je presegajo slovensko pov-
prečje: v občini Krško prejema 
zdravilo zaradi sladkorne bo-
lezni 6,1 oseb, v občini Sevni-
ca 6,5 oseb, v občini Radeče pa 
kar 6,9 oseb/100 prebivalcev, 
s čimer se Radečani uvrščajo 
tudi med pet slovenskih občin 
z najvišjimi vrednostmi preje-
mnikov zdravil zaradi sladkor-
ne bolezni. 

Krepko nad slovenskim pov-
prečjem smo v Posavju tudi 
po deležu oseb, ki prejema-
jo zdravila zaradi povišanega 
krvnega tlaka. Medtem ko slo-
vensko povprečje znaša 23,7 
oseb/100 prebivalcev, je sled-
nje v radeški občini 27,1 oseb, 
v občini Sevnica 26 oseb, v ob-
čini Brežice 26,3 oseb, v obči-
ni Bistrica ob Sotli 26,4 oseb, v 

občini Krško 27,3 oseb, v obči-
ni Kostanjevica na Krki pa kar 
31,1, oseb/100 prebivalcev. 

V RADEČAH IN BISTRICI 
VISOK DELEŽ SAMOMOROV

Po posavskih občinah, razen v 
radeški (15,2 oseb/100 preb.), 
izstopamo tudi po številu pre-
jemnikov zdravil zaradi dušev-
nih motenj. Slovensko povpre-
čje znaša 15,5 oseb/100 preb., 
v brežiški 15,7, sevniški 15,8,  v 
bistriški 16,3, krški 16,9 oseb, 
v kostanjeviški pa je predpisa-
no zdravilo kar vsaki 18. ose-
bi na 100 prebivalcev občine. 
Z duševnimi motnjami lahko 
deloma povežemo tudi stop-
njo umrljivosti zaradi samo-
mora na območju Posavja, pri 
čemer so izdelovalci vzeli pov-
prečje treh zaporednih let med 
leti  2011-2013, upoštevajoč 
razmerje med številom umr-
lih zaradi samomora in števi-
lom prebivalcev v posamezni 
občini v opazovanem obdobju. 
V Sloveniji umre zaradi samo-
mora na letni ravni povpreč-
no med 500 in 600 ljudi ali 22 
oseb na 100.000 prebivalcev. V 
sevniški in kostanjeviški obči-
ni je bila ta stopnja pod sloven-
skim povprečjem (v sevniški 
občini 17 oseb in v kostanje-
viški 18 oseb), višja pa je bila v 

ostalih občinah: v Brežicah 25 
oseb, v Krškem 31 oseb, v Bi-
strici ob Sotli 49 oseb, v Rade-
čah pa kar 61 oseb v opazova-
nem triletnem obdobju. 

NADPOVPREČNO ŠTEVILO 
RAKAVIH BOLNIKOV V 
KOSTANJEVICI IN RADEČAH

V radeški občini in kostanje-
viški občini izstopajo od slo-
venskega povprečja tudi po 
novoodkritih rakavih obole-
njih pri prebivalstvu, pri čemer 
ugotovljena stopnja incidence 
raka opisuje število novo ugo-
tovljenih primerov raka (ra-
zen nemelanomskega kožne-
ga raka) na 1.000 prebivalcev 
v opazovanem koledarskem 
letu 2014 oziroma so pri tem 
izdelovalci upoštevali povpre-
čje treh zaporednih let. Med-
tem ko slovensko povprečje 
znaša 5,6 oseb na 1000 prebi-
valcev, so v radeški diagnosti-
cirali nove primere raka pri 7,1 
osebah in v  kostanjeviški obči-
ni pri 7,5 osebah na 1000 pre-

bivalcev. S 6 na novo obolelimi 
osebami je slovensko povpre-
čje preseženo tudi v krški in 
s 5,7 obolelih oseb v bistriški 
občini, v brežiški (5,3 oseb) in 
sevniški (5 oseb) pa je število 
novo odkritih rakavih obolenj 
pod slovenskim povprečjem. 
Sicer je iz pričujoče analize 
razvidna tudi umrljivost zara-
di različnih vrst raka. V Bistri-

ci ob Sotli je najvišja stopnja 
umrljivosti zaradi raka debe-
lega črevesa, v občini Krško 
zaradi raka dojke, v preosta-
lih občinah pa zaradi pljučne-
ga raka. Pri tem znatno prese-
gajo slovensko povprečje, ki 
znaša 41 oseb/100.000 prebi-
valcev (izračunano po formuli: 
število umrlih zaradi pljučnega 
raka (0-74 let), deljeno s števi-
lom prebivalcev občine, pom-
noženo s 100.000 preb.), v ob-
činah Radeče in Kostanjevica 
na Krki - v radeški je v opazo-
vanem obdobju zaradi pljučne-
ga raka umrlo 45 oseb, v kosta-
njeviški občini pa kar 77 oseb. 

KOSTANJEVIČANI V VRHU 
PO NESREČAH ZARADI 
ALKOHOLA

Žal je občina Kostanjevica na 
Krki na slovenskem nivoju 
tudi nosilec najvišjega dele-
ža prometnih nezgod, ki so jih 
povzročili alkoholizirani voz-
niki. Kar 33,3 odstotkov pro-
metnih nesreč so na območju 

občine zakrivili opiti vozni-
ki (Slovenija - 8,7 % vinjenih 
povzročiteljev), višji od držav-
nega je ta delež tudi v občinah 
Sevnica - 16 %, Krško - 10,1 %, 
Brežice - 12,9 % in Radeče - 
10,9 %, nižji pa le v občini Bi-
strica ob Sotli - 3,6 %. Pozi-
tivno pa glede na slovensko 
povprečje, razen v brežiški ob-
čini, izstopa odstotek prebival-

stva, starega 65 in več let, ki je 
deležen pomoči na domu. Slo-
vensko povprečje znaša 1,6 % 
prebivalstva, v Kostanjevici na 
Krki je pomoči na domu delež-
nih 2 % starejših občanov, v Bi-
strici ob Sotli 2,8 %, v Sevnici 
3 %, v Krškem 3,6 %, v obči-
ni Radeče pa 4,4 % populaci-

je. V občini Brežice je pomoč 
na domu zagotovljena le 0,9 % 
starejšim od 65 let. 

SO TUDI POZITIVNE PLATI

In po čem so po posavskih ob-
činah statistično boljši od pov-
prečja preostale Slovenije? V 
občini Kostanjevica na Krki po 
prirastu prebivalstva, stopnji 
delovne aktivnosti in mikro-
biološki kakovosti pitne vode. 
V občini Brežice izkazuje bolj-
še stanje od slovenskega pov-
prečja le število bolnišničnih 
obravnav zaradi poškodb v 
transportnih nezgodah, krška 
občina je statistično boljša od 
povprečja slovenskih občin na 

področju stopnje delovne ak-
tivnosti prebivalstva, poško-
dovanih v transportnih nesre-
čah, mikrobiološki kakovosti 
pitne vode, bolniški odsotnos-
ti in pomoči na domu, v obči-
ni Sevnica pozitivno odstopajo 
od povprečja po prirastu pre-
bivalstva, stopnji delovne ak-

tivnosti, odzivnosti v progra-
mu Svit in pomoči na domu, 
v Bistrici ob Sotli so boljši od 
slovenskega povprečja po šte-
vilu rednih in občasnih kadil-
cev, visokotveganem opijanju 
in bolniški odsotnosti, v Rade-
čah po odzivnosti v programih 
Svit in Zora, bolniški odsotnos-
ti, številu bolezni, ki so nepos-
redno pripisljive alkoholu pri 
prebivalstvu, starem 15 let in 
več, ter po odstotku prejemni-
kov pomoči na domu. Na vseh 
ostalih raziskovanih območjih 
posavske občine negativno 
presegajo slovensko povpre-
čje ali se statistično ne razliku-
jejo od njega. 
 Bojana Mavsar

Ne ravno blesteča zdravstvena slika Posavja
POSAVJE - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so izdelali analizo Zdravje v slovenskih občinah, ki temelji na demografskih in razvojnih kazalnikih občin, 
dejavnikih tveganja za zdravje, preventivi, zdravstvenem stanju, oceni zdravja in prisotnosti določenih bolezni ter umrljivosti prebivalstva zaradi različnih vzro-
kov. Iz analize smo izluščili podatke za posavske občine ter jih primerjali z državnimi povprečji.

Tatjana Fabjančič Pavlič, direktorica ZD Kr-
ško: Vsi pokazatelji kažejo, da ne samo na ob-
močju krške in kostanjeviške občine, temveč 
celotnem Posavju še vedno izstopamo po vi-
soki stopnji absentizma. Kar pa ni nujno raz-
log v dejanskem zdravstvenem stanju delov-
no aktivnega prebivalstva, temveč ta odraža 

tudi stanje v družbi, gospodarstvu, saj se ljudje bolniške od-
sotnosti poslužujejo zaradi slabega počutja in nezadovoljstva 
v sredini, v kateri živijo ali delajo. Menim, da po drugih poseb-
nostih ali obolenjih, denimo rakavih, ne odstopamo, nekoliko 
se je pozitivno povečala odzivnost v programu Svit, ki je bila v 
preteklih letih zelo slaba, je pa potrebno vsekakor še več dela-
ti na preventivnem področju in osveščanju prebivalstva. To, da 
negativno odstopamo od povprečja, denimo po številu obča-
nov, ki prejemajo zdravila za določene bolezni, denimo diabe-
tes, visok krvni pritisk ipd., pa ni nujno slabo, ampak se lahko 
te podatke tolmači tudi preko dobre diagnostike, kar pomeni, 
da so morda naši zdravniki na to bolj pozorni, hitreje diagno-
sticirajo posamezne simptome in bolezen, zaradi česar je tudi 
statistično zabeleženo višje število.

Ingrid Kus Sotošek, direktorica ZD Radeče: 
Splošna ocena zdravstvenega stanja v naši 
občini je kar dobra, na določene kazalnike 
zdravstvo lahko vpliva, na druge ne. Štrlimo 
iz povprečja pri prekomerni prehranjenos-
ti otrok, poškodbah pri transportnih nezgo-
dah in umrljivosti zaradi samomora. Slednje 

je vseslovenski problem, na katerega pri nas najbrž vpliva tudi 
specialna ekonomska situacija oz. visoka stopnja nezaposle-
nosti zaradi propada nekdanje papirnice, pa tudi dostop do 
psihiatrične pomoči je zaradi dolgih čakalnih dob omejen. Na 
poškodbe pri transportnih nezgodah težko vplivamo, najbrž 
pa jim botrujejo tudi slabe ceste in dejstvo, da se mnogi vozi-
jo v službo v druge kraje. Tudi prehranjenost otrok je vseslo-
venski trend, na katerega poskušamo vplivati s spodbujanjem 
zdravega načina življenja, a ker nimamo stalnega pediatra, ve-
liko otrok hodi v druge zdravstvene domove. Visok odstotek 
prejemnikov zdravil morda lahko pripišemo tudi dobri pre-
sejanosti in diagnostiki. Pozitivna je tudi visoka odzivnost v 
presejalne programe Svit in Zora ter visok delež prejemnikov 
pomoči na domu, ki je cenejša od institucionalnega varstva.

Miroslav Laktić, direktor ZD Brežice: 
Vodstvo Zdravstvenega doma Brežice oce-
njuje stanje v naši občini kot primerljivo z 
ostalimi občinami v državi, razlikujemo pa 
se po gospodarski razvitosti, številu zaposle-
nih, industrijskih objektih, staranju naših ob-
čanov (imamo najstarejšo populacijo v drža-

vi), kar seveda neposredno vpliva tudi na zdravje in boljše 
počutje občanov. Bolniška odsotnost je tako neposredno ve-
zana na navedeno, saj so tudi aktivni delavci vsak dan starej-
ši in bolj bolni, kronične bolezni se s starostjo povečujejo in 
hkrati delajo več zdravstvenih problemov. Prehrana je ključ-
ni dejavnik v obravnavi večine kroničnih obolenj. Občani se 
neprimerno hranijo, vedno manj gibajo, premalo hodijo na 
vodene in organizirane skupine za telesno vadbo in raje uži-
vajo tablete za določeno novo odkrito bolezen, kot pa da bi 
spremenili življenjski slog. Telesni fitnes otrok je v naši  ob-
čini blizu slovenskemu povprečju, čeprav je delež predebelih 
otrok v šolskem obdobju žal vsako leto višji, kar opažajo pe-
diatri ob rednih sistematskih pregledih šolarjev. Je pa seveda 
dejstvo, da je debelost pogosteje prisotna pri nižje izobraže-
nih in revnejših prebivalcih. Prometne nezgode, povezane z 
alkoholiziranostjo, in pitje alkohola, tudi na delovnih mestih, 
so seveda povezane z bivanjem prebivalstva na vinorodnem 
področju. Lokalne ustanove, od vrtcev in šol, predvsem pa de-
lovna okolja, bi morale posvečati več pozornosti delavcu, pri 
katerem večkrat opažajo uživanje alkohola, tudi med službo, 
in temu primerno ukrepati. Žal smo po številu samomorov v 
samem vrhu, vendar po pogovorih z našimi zaposlenimi, ki 
so pri svojem delu neposredno v stiku z občani, ne moremo z 
gotovostjo reči, kaj je vzrok pri nas.

Vladimira Tomšič, direktorica ZD Sevnica: 
Kazalniki se kar ujemajo z našimi ugotovitva-
mi. Če začnem pri pozitivnih podatkih: dob-
ri smo pri odzivnosti v program Svit in de-
ležu prejemnikov pomoči na domu, ki smo 
jo dobro razvili skupaj s socialno-varstveni-
mi ustanovami. Slabi smo na nekaterih pod-

ročjih, kjer kazalnikov ne moreš kar tako obrniti navzdol. Na 
prekomerno prehranjenost otrok vpliva življenjski slog druži-
ne, zato je treba najprej spremeniti navade staršev, kar je tek 
na dolge proge. Zelo nas skrbi delež kadilcev, tega niti nismo 
vedeli, dokler nismo videli teh podatkov, ter prometne nesre-
če, ki jim botruje alkohol. Alkoholizem je problem tako obči-
ne kot regije, na tem delamo v sodelovanju s skupnostjo. Viso-
ka splošna umrljivost je posledica dokaj starega prebivalstva, 
veliko je srčno-žilnih obolenj ter posledično infarktov in kapi, 
na to vpliva tudi kajenje. Vse to zahteva spremembe življenj-
skega sloga. Ti kazalniki nam govorijo, kje mora zdravstvo bolj 
napeti sile in so dober začetek. Omogočili nam bodo tudi laž-
je zbiranje podatkov glede posameznih področij in bolezni.

V petek, 25. novembra, v soboto, 26. novembra, 
in v nedeljo, 27. novembra, vabljeni na

VELIKO ADVENTNO RAZSTAVO 
VENČKOV IN SVEČK.

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

BOGAT DARILNI PROGRAM

Obiščite nas in se prepričajte o bogati ponudbi!

◦ adventne svečke
◦ adventni venčki
◦ material za njihovo izdelavo

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

okrasne in dišeče sveče

Vse za 
adventni čas
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SERIJA VLOMOV IN TATVIN - Na delovišču v Brežicah je bilo 
med 11. in 14. 11. vlomljeno v zabojnika in ukradeno več ko-
sov orodja za vzdrževanje strojev v višini okoli 3.000 €.  Med 
10. in 11. 11. so neznanci z delovišča v Krškem odtujili udarno 
kladivo delovnega stroja in povzročili za okoli 4. 000 € škode. 
Med 11. in 12. 11. je v Gržeči vasi neznanec vlomil v objekt ob 
stanovanjski hiši in odtujil motokultivator, rotacijsko kosilnico, 
motorno žago, agregat in priključke za stroje. Ocenjena škoda 
znaša 5.000 €.  V Loki pri Zidanem Mostu je v noči na 13. 11. 
neznanec skozi okno vlomil v gostinski lokal in odtujil LCD te-
levizijski sprejemnik, več tobačnih izdelkov in steklenici z al-
koholno pijačo. Lastnik je oškodovan za 1.000 €.  Policisti so 
opravili tudi ogled vloma v stanovanjsko hišo v Selah pri Do-
bovi, kjer so neznanci med nekajdnevno odsotnostjo lastnikov 
iz hiše odnesli denar in zlatnino v vrednosti nekaj tisoč evrov.  

KRIMINALNI PREVZEM DRUŽBE - Novomeški kriminalisti 
so na Specializirano državno tožilstvo podali kazenske ovad-
be zoper pet osumljencev, starih 70, 48, 55, 49 in 74 let, ter 
dve pravni osebi, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih 
dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Osumljenci so od 
leta 2007 z namenom prevzema in pridobitve večinskega la-
stništva v določeni družbi povzročili, da je gospodarska druž-
ba pridobila 100-odstotni delež v prevzeti družbi na območju 
Posavja. S kaznivimi dejanji so pridobili premoženjsko korist 
prevzemni družbi v višini prek 4,9 mio €. Po neuradnih podat-
kih gre za družbo TPV.

BREŽIŠKA POŽARA - Na območju Posavja je v dneh med iz-
idoma Posavskega obzornika večkrat zagorelo, pri čemer iz-
postavljamo požara na območju Brežic. 15. 11. je izbruhnil 
požar v bližini krušne peči v hiši v Šentlenartu. Ogenj naj bi 
povzročil za 2.000 evrov škode, v požaru pa sta bila lažje poš-
kodovana 50-letna ženska in mladoletnik. 21. 11. dopoldan je 
bilo več oseb poškodovanih pri gašenju požara v hiši na Cesti 
bratov Milavcev v Brežicah. Zaradi vdihavanja ogljikovega mo-
noksida so bile poškodovane tri osebe, ena oseba pa je utrpe-
la tudi opekline. Po prvih podatkih, ki so nam jih posredovali 
s PU Novo mesto, naj bi 35-letni moški tvegal svoje življenje, 
ko je iz gorečega objekta reševal opečenega 40-letnega moške-
ga. Požar naj bi izbruhnil zaradi odloženega predmeta na ele-
ktrično grelno napravo. 
 Zbrala: B. M.

Nada Ravnikar, Krška vas: Njihovih zahtev ne 
poznam natančno, vendar stavko delno podpi-
ram. Ljudje v belem, ki rešujejo življenja, si za-
služijo največje možno plačilo, saj ponavadi de-
lajo krepko čez osem ur. So pa tudi taki, ki si 
tolikšne plače ne zaslužijo. Menim, da bi si mo-
rala vladna stran zdravnike kdaj tudi ogledati 

med delom, da bi potem lažje razumela njihove zahteve.

Mitja Bakšič, Raka: Nisem veliko razmišljal o 
tem, k zdravniku pač greš, kadar ga rabiš. Zdrav-
niške stavke ne podpiram najbolj. Bolniki so oš-
kodovani, že tako imamo dolge čakalne vrste, 
zdaj pa se še podaljšujejo. Žal mi je tistih zdrav-
nikov, ki pošteno delajo, pa tudi nanje pade sla-
ba luč. Glede njihovih zahtev bi se morali dogo-

voriti na kakšen bolj primeren način.

Lidija Francekovič, Brežice: Ne strinjam se s 
stavko, ker smo prizadeti samo bolniki, ni mi 
všeč niti, da se v zdravstvu ne gleda na vse ose-
bje. Po tonu se mi zdi, da je vse uperjeno pro-
ti koaliciji, da bi se nagajalo. Vse stavke zdrav-
nikov do sedaj niso prinesle za bolnike boljših 
storitev. Zdravniki naj le imajo višje plače, am-

pak morala bi biti ločnica med zasebnim in javnim zdravstvom. 

Uli Rupret, Sevnica: Stavka je legitimna, a ne-
upravičena. Podpiram 40-urni delovni teden, a 
brez upoštevanega časa za malico. Delovni dan 
z dežurstvom ne sme biti daljši od 16 ur in 24 
ur prosto. Izobraževanje in konziliji naj poteka-
jo v popoldanskem ali prostem času in ta čas je 
neplačan, poravna se samo kotizacija. Med de-

lovnim časom se prepove vse obiske farmacevtskih zastopnikov.

Zdravniški sindikat FIDES je za dva meseca zamrznil stav-
ko, ki je tudi v posavskih zdravstvenih ustanovah pote-
kala od 8. do 21. novembra. Naše sogovornike smo vpra-
šali, ali podpirajo zdravniške zahteve ter ali se jim zdi 
stavka primeren način za doseganje zdravniških zahtev.

anketa

O zdravniški stavki

Približno 400 delegatov stran-
ke je na začetku kongresa sto-
je in z gromkim aplavzom 
pozdravilo predsednico NSi 
Ljudmilo Novak in druge naj-
vidnejše predstavnike stran-
ke. Najprej je vse prisotne 
pozdravil predsednik OO NSi 
Brežice Franc Vranetič, ki je 
dejal, da je počaščen, da se ju-
bilejni kongres odvija v Breži-
cah. Predsednica Novakova je 
pozdravila vse prisotne ter se 
po tradiciji najprej spomnila 
vseh v tem letu preminulih čla-
nov mestnih in lokalnih odbo-
rov stranke, za katere so nav-
zoči tudi zmolili. Do besede so 
prišli tudi gostje, med drugim 
brežiški župan Ivan Molan 
in evropski poslanec Franc 
Bogovič, ki je bil na zadnjih 
evropskih volitvah izvoljen 
tudi s podporo NSi. Kongres, 
ki je potekal pod geslom »Gra-

V Brežicah nov mandat Novakovi
BREŽICE - Športno dvorano Brežice je 12. novembra napolnilo približno 500 predstavnikov stranke Nova Slo-
venija - krščanski demokrati (NSi) in njenih simpatizerjev, ki so se zbrali na jubilejnem 10. kongresu stranke, 
na katerem so delegati še za nadaljnji dve leti izkazali zaupanje aktualni predsednici Ljudmili Novak.

dimo normalno Slovenijo«, je 
bil tudi volilni, zato so delega-
ti glasovali o novem vodstvu 
stranke, članih izvršnega in 
nadzornega odbora ter stran-
kinega razsodišča. Ker je bila 
Novakova edina kandidatka 
za predsednico stranke, so jo z 
veliko večino znova izvolili na 
mesto predsednice stranke, ki 
je edina med strankami, v ka-
teri vodstvo prevetrijo vsaki 
dve leti, kongrese pa priprav-
ljajo vsako leto.

Stara-nova predsednica NSi 
je v kongresnem nagovoru iz-
postavila, da je stranka konser-
vativna v vrednotah, liberalna 
v ekonomiji in socialna v civil-
ni družbi ter spoštuje druži-
no, delo, red in poštenost. Ak-
tualno vlado je kritizirala, da 
nima vizije in poguma za mo-
dernizacijo Slovenije. NSi bo 

v prihodnosti prevzela odgo-
vornost, zato po besedah No-
vakove vzpostavljajo jedro t. i. 
tretjega stebra, ki naj bi prese-
gal strankarske okvire, vklju-
čeval pa ljudi, ki jim je mar za 
Slovenijo. Programsko izhodi-
šče NSi za prihodnje obdobje 
prinaša posebna resolucija v 
treh točkah - stranka zagovar-
ja, da za normalizacijo razmer 
v državi potrebujemo močno 
gospodarstvo, varno življenj-
sko okolje in pravično domo-
vino. Od najvidnejših pred-

stavnikov stranke so v Brežice 
prišli tudi strankin evropski 
poslanec Lojze Peterle, pos-
lanca v DZ mag. Matej Tonin, 
ki je tudi vodja poslanske sku-
pine, in Jernej Vrtovec, pred-
sednik delovnega predsedstva 
Matjaž Trontelj, članica de-
lovnega predsedstva dr. Vida 
Čadonič Špelič in drugi. Še 
pred začetkom kongresa je za 
glasbeno popestritev poskrbel 
Pihalni orkester Kostanjevica 
na Krki.
 R. Retelj

V NSi so si začrtali, da bodo (z)gradili normalno Slovenijo.

Priznanje za 15-letno nepre-
kinjeno opravljanje obrtne 
dejavnosti so prejeli: Mar-
ta Budna, Aleš Juršič, Da-
mjan Popelar, Ciril Rantah, 
Božo Senica, Jernej Sitar, Mi-
lan Udovč, Aleš Vene, Robert 
Zgonc in Snedim d. o. o. Bro-
nasto plaketo za 20 let nepre-
kinjenega opravljanja obrtne 
dejavnosti so prejeli: Zvonko 
Balantič, Zmagoslav Viktor 
Bregar, Nada Okrajšek, Jože 
Robek, Branko Šinkovec in 
Peter Teraž. Prejemniki sre-
brne plakete za 25 let nepre-
kinjenega opravljanja obrtne 
dejavnosti so: Katja Dolin-
šek, Zvonko Ivandič, Andrej 
Lisec, Andrej Majcen, La-
dislav Motore, Srečko Pše-
ničnik, Franc Žužek, Jože 
Vidmar in MKT Radej d. o. o. 
Zlato plaketo za 30 let nepreki-
njenega opravljanja obrtne de-
javnosti so prejeli: Milan Da-
ničič, Jožica Gorišek, Mirko 
Kukec, Mlakar Franc, Viktor 
Novak, Zvonko Pavlič, Boris 
Skale, Dimitrij Vavtar, Ma-
rinka Dolničar in Metelko d. 
o. o. Diamantno plaketo za 40 
let neprekinjenega opravlja-

Obrtniki, pomembni zaposlovalci
SEVNICA - 18. novembra je Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica, ki šteje 260 članic in članov, v 
sevniškem Športnem domu pripravila svečan večer ob 40-letnici delovanja, kjer so posameznicam in posa-
meznikom podelili tudi priznanja za dolgoletno, neprekinjeno opravljanje obrtne dejavnosti.

nja obrtne dejavnosti je prejel 
Marjan Dernač.

S posebnim spominskim da-
rilom se je OOZ Sevnica zah-
valila štirim še živečim usta-
noviteljem sevniške zbornice 
- gostilničarki Mariji Gorišek 
iz Loke pri Zidanem Mostu, ce-
mentninarju Juretu Šlogar-
ju iz Boštanja, zidarju Jože-

tu Strajnarju iz Zabukovja in 
pleskarju Jožetu Prahu iz Sev-
nice. Predsednik Obrtno-pod-
jetniške zbornice Slovenije 
(OZS) Branko Meh je sevniški 
območni obrtno-podjetniški 
zbornici podelil za 40 let delo-
vanja Zlati pečat, župan Sreč-
ko Ocvirk pa Listino Občine 
Sevnica.

Številne zbrane na dogodku, 
ki ga je povezovala Bernarda 
Žarn, z uvodnim nastopom 
pa so ga polepšale mažorete 
Društva Trg Sevnica, v nada-
ljevanju pa še Prifarski muzi-
kanti, so nagovorili predsednik 
Območne obrtno-podjetni-
ške zbornice Sevnica Drago 
Krošelj, sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk in predsednik Obr-
tno-podjetniške zbornice Slo-
venije Branko Meh. Vsi trije 
so poudarili pomen negova-
nja in krepitve obrti ter podje-
tništva, podjetnike in obrtnike 
pa predstavili kot pomembne 
zaposlovalce. 

Na prireditvi ob 40-letnici 
OOZ Sevnica so se z inovativ-
nimi izdelki predstavili na pri-
ložnostni razstavi učenci OŠ 
Sava Kladnika Sevnica, dijaki 
Srednje poklicne in strokov-
ne šola Krško ter Srednje šole 
Sevnica. Ob tem se je ravnatelj 
sevniške srednje šole Matjaž 
Prestor zahvalil podjetnikom 
in obrtnikom, ki dijakinje in di-
jake že vrsto let sprejemajo na 
praktično usposabljanje. 
 Smilja Radi

S posebnim spominskim darilom sta se štirim še živečem usta-
noviteljem OOZ Sevnica - Mariji Gorišek, Jožetu Strajnarju, Jo-
žetu Prahu in Juretu Šlogarju (darilo je prevzel sin) - zahvali-
la predsednik sevniške zbornice Drago Krošelj in sekretarka 
Anita Pečnik.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Po dveh neuspelih poskusih zaradi 
vnaprej ugotovljene nesklepčnosti so se kostanjeviški občinski 
svetniki 17. novembra le zbrali na 12. redni seji v tem manda-
tu. Po daljšem času je sejo, na katero je prišlo sedem od desetih 
članov občinskega sveta, spet vodil župan Ladko Petretič. Kot 
je uvodoma povedal, je zgodba o t. i. telefoniji zanj zaključena, 
da je bilo vse, kar je v času njegove odsotnosti storil podžupan 
Aleš Kegljevič, z njegovo vednostjo in soglasjem, da je s 1. 11. 
za drugega podžupana imenoval Roberta Zagorca ter da špeku-
lacij v zvezi z njegovim zdravjem oz. boleznijo ne bo komentiral.
Dnevni red, na katerem je bilo kar 23 točk (kasneje so jih zmanj-
šali na 21), je bil po znova pestri razpravi med člani svetniške 
skupine na eni strani ter županom in člani občinske uprave na 
drugi strani sprejet. O vsebini seje sicer ni kaj veliko povedati, saj 
so opravili le ponovno glasovanje o s strani župana oz. podžupa-
na zadržanih sklepih v zvezi s t. i. telefonijo in letošnjim občin-
skim proračunom. Razen enega sklepa so s tesno večino 4:3 vse 
potrdili, župan pa je napovedal, da bo sprožil postopek na Uprav-
nem sodišču za njihovo razveljavitev. Sprejeli so še zaključni ra-
čun občinskega proračuna za leto 2015, nato pa je bila seja preki-
njena in naj bi se z resnejšimi vsebinskimi točkami, med drugim 
predlogoma proračunov za leti 2017 in 2018, nadaljevala danes, 
24. novembra. P. P.

V tretje so le začeli sejo
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»Letos je Slovenija praznova-
la 25 let in v tem času smo na-
redili veliko dobrega. Ena od 
dobrih stvari je razvoj lokalne 
samouprave, kar kažejo tudi 
rezultati v občini Sevnica,« je 
dejal predsednik države Bo-
rut Pahor ter se zahvalil vod-
stvom lokalnih skupnosti, da 
so v času velike ekonomske, 
socialne in gospodarske krize 
s svojim delom omogočila, da 
državljanke in državljani niso 
čutili tako velikega breme-
na, kot bi ga sicer.  »Kot skup-
nost moramo paziti, da bo med 
nami prevladovalo sodelova-
nje. Pri odločilnih vprašanjih 
moramo Slovenci in Slovenke 
sodelovati, biti enotni in se vi-
zionarsko odločiti o temeljnih 
vprašanjih, ki so pomembna za 
našo prihodnost. Slovenci smo 
tega sposobni in to nam omo-
goča, da v prihodnost gledamo 
z upanjem in ne s strahom,« 
je zaključil slavnostni govor 
predsednik republike, ki se je 
osrednje prireditve udeležil v 
spremstvu partnerice Tanje 
Pečar, ki naj bi imela zaradi 
starih staršev, Vere in Matka 
Pečarja, sevniške korenine.

»V teh dneh ne beležimo samo 
rezultatov opravljenega dela 
občine kot ustanove, temveč 
celotne skupnosti. Zahvala naj 

Delajmo za dobrobit skupnosti
SEVNICA - Osrednja slovesnost ob prazniku občine Sevnica se je 11. novembra odvijala v sevniškem špor-
tnem domu, kjer je bil častni gost in slavnostni govornik predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, žu-
pan Srečko Ocvirk pa je podelil letošnja občinska priznanja.

seže do vseh, ki vsak po svojih 
močeh prispevate k urejene-
mu, prijetnemu in varnemu bi-
vanju,« je v uvodu dejal župan 
Srečko Ocvirk ter nadaljeval, 
da Vlada RS v zadnjih letih ob-
činam precej krči sredstva za 
delo in razvoj, zato je pred-
lagal organizacijam, krajev-
nim skupnostim in občinske-
mu svetu, da tudi v prihodnje 
odgovorno iščejo kompromi-
se pri uresničevanju potreb, 
da »na realnih osnovah dose-
žemo maksimalne učinke za 
dobrobit skupnosti«. 

V imenu letošnjih prejemnikov 
občinskih priznanj (podrobne-
je smo jih predstavili v minuli 
številki časopisa) se je zahva-
lil direktor Komunale Sevnica 
Mitja Udovč. Zahvalo je zak-
ljučil z mislijo nekdanjega ke-
nijskega atleta Kipa Keina, 
velikega športnika in človeko-
ljuba: »Na svet smo prišli brez 
vsega in tudi zapustili ga bomo 
brez vsega. Kar bomo prispe-
vali k skupnosti, bo naša za-
puščina.« 

Na prireditvi, ki sta jo povezo-

vala Tanja Žibert in Ciril Do-
linšek, je pomembnejše pro-
jekte od lanskega do letošnjega 
praznika predstavila filmska 
reportaža Bojana Kostevca. 
Spremljevalni kulturni pro-
gram so z nastopom obogati-
li mlada sevniška vokalistka 
Kaja Pavlič, učenke in učenci 
Glasbene šole Sevnica in Krško 
pod vodstvom prof. Matjaža 
Škoberneta in Jožeta Bogo-
lina ter mažorete Društva Trg 
Sevnica. 
 Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Letošnji nagrajenci občine Sevnica s predsednikom države Borutom Pahorjem in županom 
Srečkom Ocvirkom

Imetnik dovoljenja za promet: 
Angelini Pharma Österreich GmbH, Avstrija
Predstavnik: Angelini Pharma d.o.o., 
Koprska ulica 108 A, Ljubljana

Pred uporabo natančno preberite navodilo! 
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte 
z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zdravilo se izdaja brez recepta v 
lekarnah in specializiranih prodajalnah.

… pri lajšanju bolečin v ustih in žrelu 
pa na pršilo iz družine

 
Tantum Verde.

Pršilo Tantum Verde deluje lokalno anestetično, protivnetno 
in protibolečinsko. Uporablja se za lajšanje bolečin in oteklin 
pri vnetju v ustni votlini ali žrelu; zaradi preproste uporabe pa 
je primeren tudi za otroke.

Vedno lahko računam 
na člane svoje družine,

Širok nabor indikacij

Primeren za otroke

Za natančno aplikacijo

Že od leta 1968.

Običajno bolečine v žrelu in praskanje po grlu 
naznanjajo začetek virusnega obolenja ali prehla-
da. Čeprav nas večina najprej pomisli na angino, 
to na srečo običajno ne drži, zato takojšnji obisk 
zdravnika največkrat ni potreben. Pri bolj bole-
či bakterijski infekciji, ki jo zdravnik ugotovi po 
resnejših simptomih, kot so močno pordela slu-
znica, zelo oteženo požiranje in otečeni mandlji, 
ki so lahko pokriti z belimi »otočki«, potrdi pa 
jo z odvzemom brisa žrela, se moramo zdraviti z 
antibiotiki. Ker pa jemanje teh zdravil seveda ni 
popolnoma nedolžna stvar, če jih pravzaprav ne 
potrebujete, se teh pri vnetem žrelu zaradi običaj-
nega prehlada ne poslužujte. Ustvarite lahko tudi 
rezistenco, kar pa pomeni, da bo antibiotik tak-
rat, ko ga boste zares potrebovali, neučinkovit.

Vzroki za bolečine v grlu so različni, velikok-
rat je prisotnih več hkrati: oslabljen imunski sis-
tem organizma, povečana obremenitev glasov-
nega aparata z aktivnim glasnim govorjenjem 
ali petjem, razdraženost dihal zaradi kajenja, 
prahu ali suhega zimskega zraka. V vsakem pri-
meru jih je dobro čim prej prepoznati in seve-
da tudi odpraviti.

Kadar so simptomi bolj blagi, se raje kot k 
zdravniku napotite v najbližjo lekarno, kjer se 
o najboljši izbiri zdravil in pripravkov brez re-
cepta posvetujte s strokovnjakom, ki vam bo 
svetoval lajšanje težav glede na to, kakšne so 
in kako dolgo že trajajo. Lekarne nudijo zares 
pestro izbiro različnih pripravkov, ki vam bodo 
pomagali pri težavah z vnetim žrelom. Teža-
ve lahko omilite z različnimi pršili ali pastila-

mi, pri katerih je običajno prednost, če je zra-
ven dodan tudi lokalni anestetik, ki še dodatno 
zmanjša bolečine.

Pri težavah z bolečim žrelom si lahko poma-
gamo tudi z naravnimi pripravki, kot so na pri-
mer smrekovi vršički, propolis ter islandski li-
šaj. Poskusite lahko tudi z zeliščnimi čaji, kot so 
kamilica, meta, žajbelj ali slez. Te lahko grgrate, 
inhalirate ali uživate kot topli napitek, ki bo še 
bolj blagodejen, če mu dodate med in limono. 

V vsakem primeru je priporočljivo uživanje čim 
večjih količin toplih napitkov, privoščite si obi-
lje sadja in zelenjave, bogate z vitaminom C, 
saj ta pomaga organizmu, da se znova posta-
vi na noge, izogibajte pa se močno začinjeni 
in trdi hrani.

Pri vnetem žrelu je v pomoč tudi to, da poskr-
bite za ustrezne ugodne zunanje dejavnike: zrak 
v prostorih, kjer se veliko zadržujete, kot je na 
primer spalnica, naj ne bo suh, zato poskrbi-
te za dodatno vlaženje. Telo vam, kot pri vsa-
ki drugi bolezni, sporoča, da je preobremenje-
no, zato mu privoščite dovolj počitka, da si bo 
hitreje opomoglo.

Če tudi ob navedenih ukrepih simptomi bolez-
ni v tednu dni ne pojenjajo ali pa pride do viso-
ke temperature in drugih resnejših težav, pa se-
veda obiščite zdravnika.

 Mojca Dobaja, magistra farmacije, 
 specializantka klinične farmacije

Tudi vi kdaj težko požirate?
Za nami so že prvi letošnji hladni dnevi in zima je pred vrati. Te se veselimo zara-
di prihajajočega prazničnega vzdušja in zimskih radosti, ko nas razveseli sneg. Kaj 
hitro pa se nam lahko zgodi, da nas začne »boleti grlo« in takrat je zimski čas bi-
stveno manj prijeten.  
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Ambulante Krško
Kolodvorska 7a, Krško

07 49 03 000

3D/4D ultrazvok
NOVO aristotel.si

Mateja Vukmanič Pohar, dr. med.
specialistka ginekologije in porodništva

LaserskO-giNekOLOška aMbuLaNta

omogoča natančnejše opazovanje ploda 
pri nosečnosti, lahko opredeli vzroke za 
neplodnost ali odkrije sumljivo cisto, 
izrastke oziroma vsebino ciste.
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V novembru smo najprej imeli izredno 
sejo v Državnem zboru – interpelaci-
jo zoper ministrico za izobraževanje, 
znanost in šport, ki sem jo pripravil 
in predstavil. Razlog: nespoštovanje 
Ustave RS in odločbe Ustavnega sodi-
šča. Kaj naj bi bil večji argument za in-
terpelacijo kot kršitev Ustave? Stranka 
SMC je imela v predvolilnem času zelo 

enostaven program: pravna država, transparentnost, etika 
in morala. Spoštovanje pravne države so dajali na prvo mes-
to. A ko je treba izpolniti zahteve Ustavnega sodišča iz man-
data te vlade, se zatika. Ker se gre (ustavni?!) pravnik Miro 
Cerar ideološki boj. In tišina vladnih predstavnikov in koali-
cije je pokazala, da ni zmagalo spoštovanje ustavnega reda. 
Koalicija se je postavila nad Ustavo. Zapomnite si to, ko boste 
s strani državnih institucij dobili sodbo/odločbo/sklep »kršili 
ste predpis«. Ta vlada si dovoli vse. 

Ravno se je končala tudi redna novembrska seja v Državnem 
zboru. Bila je najdaljša v tem mandatu. Predvsem zaradi dveh 
zadev: sprejemanja rebalansa proračuna za leto 2017 in pro-
računa za leto 2018 ter interpelacije proti celotni Vladi RS. 

Prvič se je zgodilo, da je vlada predlagala, koalicija pa potr-
dila neusklajena proračuna. Ker se je govorilo o razliki med 
20-300 mio evrov – kar je le dokaz več, da vlada niti ne ve, s 
kakšnimi številkami operira. Da je vse le fikcija. Sestavni del 
poračuna mora biti tudi poročilo fiskalnega sveta (ustavna 
določba), a ta vlada tega sveta sploh še ni imenovala. In prvič 
imamo za leto 2015 (ko je že bila celo leto na oblasti ta vlada) 
mnenje Računskega sodišča, da niti ne more podati mnenja o 
zaključnem računu za leto 2015 (zaključni računi so podlaga 
za načrtovanje), ker so proračunske postavke tako konfuzno 
sestavljene in predstavljene, da ne morejo ugotoviti realnega 
stanja. In drugič v zgodovini se je zgodilo, da trmasta koali-
cija ni sprejela niti enega amandmaja opozicije. Prvič je bilo 
lansko leto. To je ta koalicija, ki veliko govori o sodelovanju, 
pri sprejemanju proračuna pa je prekinila sodelovanje z obr-
tno in gospodarsko zbornico ter povozila mnenje občin glede 
povprečnine. In še bi lahko našteval. Proračuna sta le (slab) 
PR, ki v praksi ne zdrži. Primer: vlada se hvali z investicijami 
– v obeh proračunih pa je obilo denarja za »dokumentacijo« 
dveh projektov, ki sta svetlobna leta oddaljena od realizacije 
-  drugi tir in tretja razvojna os. Ni pa niti evra za izgradnjo 
HE Mokrice kot največje investicije, ki ji manjka le še okolje-
varstveno soglasje – ki ga resorna ministrica zanalašč drži 
»v predalu«, da se projekt ne bi začel. Ta vlada si dovoli vse. 

Interpelacija Vladi pa je namenjena predstavitvi slabega dela 
te vlade, ki krši Ustavo, (lastne) zakone, EU predpise, izvaja 
klientelistično in koruptivno politiko. Ta točka še traja in se 
bo končala nekaj ur pred tem, ko bo nova številka Posavske-
ga obzornika že v vašem nabiralniku.

Smo pa tekom seje obravnavali še nekaj pomembnih zako-
nov in aktov. Potem ko je koalicija prejšnjo sejo zavrnila naš 
predlog zakona o gozdovih (ko smo želeli ukiniti prevoznice), 
je vlada sedaj predlagala (koalicija pa izglasovala) zakon, ki 
je prevoznice ukinil tako, da so jih preimenovali v knjigovod-
sko listino. Nova birokracija za kmete v želji kriminalizirati 
slovenskega kmeta in postopno nadaljevati z nacionalizaci-
jo slovenskih gozdov. 

Dopolnili smo tudi Ustavo RS – pitna voda v Ustavo. Naj vas ne 
zavedejo medijske floskule, kako je zadeva dobra, ker je voda 
kot naravna dobrina že sedaj zaščitena v Ustavi RS. Razpra-
va pa je pokazala, da gre tudi tu za željo po nacionalizaciji 
dobrin – posledično lahko pričakujete višje položnice komu-
nalnih podjetij, ki bodo morale to realizirati v praksi. Ne bo-
dite takrat jezni na uslužbence komunalnih podjetij, ampak 
na predstavnike SMC, SD in DeSUS v vladi in koaliciji.

Opravljena je bila tudi razprava Vmesno poročilo o opravlje-
ni parlamentarni preiskavi v zvezi s Factor banko, d.d., Pro-
banko, d.d. in Banko Slovenije. No, predstavnikov vlade sploh 
ni bilo na seji (kje je tista njihova predvolilna obljuba o tran-
sparentnosti in boju proti korupciji?), pa tudi koalicijski po-
slanci so bili tiho. 

Jaz sem v tem času sklical dve seji – problematika športne in-
frastrukture in problematika razvoja lokalne samouprave, 
postavil prek 15 pisnih poslanskih vprašanj in eno ustno, in 
sicer ministrici za okolje glede dokončanja izgradenj HE na 
spodnji Savi. Odgovor je bil v skladu z odgovori in razprava-
mi trenutnih ministrov – zelo skop, brez vsebinskih odgovo-
rov in s sklicevanjem na druge.

Vroč politični november

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

PRILOŽNOST ZA ZAPOSLENE V POSAVJU
BREZPLAČNI RAČUNALNIŠKI TEČAJI:

 • ZAČETNI TEČAJ (RPO),
 • NADALJEVALNI TEČAJ (RDO),
 • EXCEL – ZNANJE ZA VEČJO 

USPEŠNOST, 
 • JAZ, RAČUNALNIK IN DENAR,
 • POVEŽI SE PREKO SPLETA,
 • SODOBNO PODEŽELJE,
 • SPLETNO UČENJE TUJEGA JEZIKA.

VPIS IN INFORMACIJE: 
07/48 81 171; ana.krampersek@lukrsko.si

Več informacij o vsebini programov najdete na spletnem naslovu:
lukrsko.si/projekti/pridobivanje-kompetenc-zaposlenih-v-posavju
Tečaji se bodo izvajali v Krškem, Brežicah in v Sevnici.

Programi so del projekta »Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 
2016 – 2019« in so financirani s strani Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOVO

KS Senovo objavlja javni razpis za podelitev priznanj KS Seno-
vo, ki bodo podeljena na osrednji prireditvi v počastitev kra-
jevnega praznika v februarju 2017. Kandidate za prejemnike 
priznanj lahko predlagajo krajani, Svet Krajevne skupnosti, 
podjetja, društva, zavodi, politične stranke ter druge organi-
zacije in skupnosti.

Predlog za priznanje Krajevne skupnosti mora vsebovati: podat-
ke o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke o 
predlaganem prejemniku priznanja (ime in priimek ter naslov 
stalnega prebivališča) in obrazložitev k predlogu.

Na osnovi razpisa bo Svet KS Senovo podelil največ: en naziv 
častnega krajana KS Senovo, dve priznanji z velikim znakom 
KS Senovo, tri priznanja z znakom KS Senovo in štiri priznanja 
KS Senovo.

V postopku za podelitev priznanj bodo upoštevani predlogi, 
prejeti na naslov KS Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo, do 
ponedeljka, 9. januarja 2017, do 12.00 ure.

Dodatne informacije: Silvia Ivačič, strokovna sodelavka za KS, 
tel. št. 031-324-480 oz. el. naslov silvia.ivacic@krsko.si. Razpis 
v celoti je objavljen na spletni strani Občine Krško.

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

V letošnjem letu praznujemo 
dve pomembni zgodovinski 
obeležji: 70 let Glasbene šole 
Brežice in 200 let javnega 
glasbenega šolstva na Sloven-
skem. Po drugi svetovni vojni 
je sledil razcvet javnega-dr-
žavnega glasbenega šolstva in 
danes je v Sloveniji 54 javnih 
in 13 zasebnih glasbenih šol.

Ravnatelj šole Daniel Ivša je 
ob tem poudaril, da je praznik 
GŠ Brežice praznik umetno-
sti z jasnimi cilji, ki temeljijo 
na spoštovanju svoje kulture 
in ob tem na spoštovanju tuje 
kulture ter vizije ukvarjanja s 
kulturo, da se glasba povezuje 
z lepo besedo, sliko in nasploh 
z vsemi kulturnimi izrazi. 
Glasba je najstarejše izroči-
lo, ki nas spremlja vse življe-
nje, napolni dušo. Ivša je z be-
sedami svojega predhodnika 
Dragutina Križanića »glas-
ba je ogledalo duše« še pose-
bej izpostavil globino in po-
men glasbe za posameznika, 
skupino in vso skupnost. Po-
nosni so, kot je dejal, na svoje 
poslanstvo in so prepričani, da 

Praznik šole je praznik umetnosti
BREŽICE –19. novembra je bil v Brežicah praznik umetnosti, saj se je tukajšnja večnamenska športna dvo-
rana spremenila v koncertno dvorano, v kateri je široko članstvo brežiške glasbene šole množici poslušal-
cev poklonilo slavnostni gala koncert ob obeležitvi 70-letnice Glasbene šole Brežice.

rezultati njihovega dela pred-
stavljajo pomemben prispe-
vek k osebnem razvoju vsa-
kega učenca in boljše družbe.

Župan Ivan Molan je sprego-
voril o vlogi domače glasbene 
šole, ki je pomemben dejavnik 
kulturnih dogajanj na podro-
čju občine, ko je ob nepogreš-
ljivem delu občinske velikok-
rat tudi del državne kulturne 
reprezentance. 31-članske-
mu učiteljskem zboru in 340 
učencem je iskreno čestital ob 
prazniku naše skupne šole, ki 
s svojo dejavnostjo plemeniti 
naše skupno življenje.

Vrhunski glasbeni reperto-
ar so izvedli orkestri: citrar-
ski, harmonikarski, kitarski, 
tamburaški, godalni, pihal-
ni in simfonični orkester, Vo-
kalna skupina Solzice in Me-
šani zbor z dirigenti: Anito 
Veršec, Danielom Ivšo, To-
mislavom Vrandečićem, 
Anamarijo Šimičić, Andreo 
Haber Požar, Tonijem Ška-
lerjem, Miranom Petelincem 
ter zborovodkinjama Marjet-

ko Podgoršek Horžen in Mi-
haelo Komočar Gorše, ki sta 
tudi zapeli pri posameznih toč-
kah ter pripravili Mešani zbor. 
Pele so še Maja Weiss, Petra 

Uršič Novaković, Ana Ku-
nej, Ana Horžen in Zlata Zi-
danič, na glasbilih pa so orke-
stre spremljali Ksenija Kržan 
(klarinet), Julia Smrekar (kla-
vir) ter Nika Janković, Goran 
Gorše in Pierina Cavalie-
re Mršić. Soliste so pripravili 
Igor Požar, Karolina Vegelj 
Stopar in Marjetka Podgor-
šek Horžen.

Številni gostje so slavljenki ob 
70-letnem jubileju, profesor-
jem in učencem izrekli iskre-
ne čestitke in pohvale, pohvali-
ti pa je treba tudi povezovalko 
Janjo Rostohar, ki je s topli-
no povezovala slavnostni pro-
gram.

 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: Foto Rožman

LJUBLJANA - 13. novembra je 
v Gallusovi dvorani Cankarje-
vega  doma v Ljubljani potekal 
slavnostni koncert v počasti-
tev 200-letnice javnega glasbe-
nega šolstva v Sloveniji, na ka-
terem so obiskovalci prisluhnili 
čudovitim skladbam v izvedbi 
treh slovenskih orkestrov - naj-
mlajšim v Simfoničnemu orke-
stru glasbenih šol, Simfonične-
mu orkestru konservatorijev in 
umetniških gimnazij ter Simfo-
ničnemu orkestru Akademije 
za glasbo Ljubljana. Na koncer-
tu je sodelovala tudi Glasbena 
šola Brežice z violinistko Hano 
Suša, dijakinjo 1. letnika Gimna-
zije Brežice, ki je igrala v Simfoničnemu orkestru glasbenih šol. 
Hana že osem let igra violino pod mentorstvom profesorice Sv-
jetlane Mulc.  Vir: Glasbena šola Brežice

Hana Suša na slavnostnem 
dogodku v Cankarjevem domu

Violinistka Hana Suša s pro-
fesorico Svjetlano Mulc

Mešani pevski zbor in simfonični orkester GŠ Brežice
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KRŠKO - V Hiši narave v starem mestnem jedru Krškega so 
dejavnost prodaje zdravju prijaznih pridelkov, izdelkov ter 
uporabnih predmetov nadgradili s čajnico, ki so jo po nek-
danji krški dobrotnici Josipini Hočevar uradno poimenova-
li Staromestna čajnica Josipina.   

Slednja predstavlja, kot je 
na otvoritvi 14. novembra 
dejala Ksenja Kragl iz 
CPT Krško, v mestu doda-
no vrednost. Župan mag. 
Miran Stanko je dodal, 
da je zaradi dejstva, da 
se mestna jedra iz demo-
grafskega in ekonomske-
ga razloga vse bolj praz-
nijo, dobrodošla vsaka 
iniciativa, ki pripomore k 
oživljanju mestnega sre-
dišča, »pri čemer je čajni-
ca mirna in mestotvorna 
dejavnost, ki tudi pritiče 
takšnemu predelu mes-
ta«. Kot je dejala Nataša 
Doberšek, direktorica 

podjetja Irnan, v sklopu katerega deluje Hiša narave, se v zad-
njih letih veliko posveča podrobnejšemu spoznavanju zgodovi-
ne mesta, v katerem so globoke sledi pustili meščani, ki so dob-
ro delili s tistimi, ki jim je bilo življenje manj naklonjeno, zaradi 
česar je zgodba staromestne čajnice primerna tudi za današnje 
dni, v katerem prihaja do izraza vse manj človeških vrednot, zah-
tevni ter težki časi pa marsikoga stisnejo v kot: »Moja zgodba 
obuja spomin na dobrotnika Josipino in Martina Hočevarja, pri 
čemer je bila Josipina izjemna ženska, ki je presegla marsikate-
ra družbena pričakovanja, zato si zasluži brezčasje v mestni čaj-
nici, kjer bomo ponudili kvalitetne čaje, kave in napitke, dnevno 
sveže prigrizke ter raznolike sladice, ki bodo nosile ime Josipine 
in Martina, pri čemer bomo vključevali vse okuse Posavja.« Pro-
jekt  čajnice je zasnovala in prostor, kjer se nahaja tudi portret 
Josipine Hočevar, ročno poslikala Arijana Delagić, ki je ob tem 
vzpostavila tudi novo celostno podobo Hiše narave. Spremljajo-
či glasbeni program je izvedla pevka Tinkara Kovač ob kitarski 
spremljavi Danijela Matiča, plesni program pa učenci Oddelka 
za sodobni ples Glasbene šole Krško.
 B. Mavsar

V Hiši narave čajnica Josipina

Nataša Doberšek z življenjskim so-
potnikom Tomažem Likarjem

KRŠKO - Kmečka zadruga Krško in podjetje Kostak sta v vin-
ski kleti zadruge pripravila že tradicionalno, deseto mar-
tinovanje zapovrstjo za poslovne partnerje, predstavnike 
občin in sodelavce. 

Številne zbrane so nagovorili predsednik uprave družbe Kos-
tak Miljenko Muha, direktor Kmečke zadruge Janez Živič in 
župan občine Krško mag. Miran Stanko. Glasbeni program so 
izvedli Anja Žabkar, Jernej Železnik in Adolf Moškon. Prav 
na dan godovanja sv. Martina pa je s simboličnim blagoslovom 
mošt spremenil v vino videmski župnik Mitja Markovič. Šte-
vilni zbrani so bili deležni prijetnega kulturnega programa, ki 
mu je bil dodan dobrodelni značaj. Organizatorji dogodka so 
direktorici Splošne bolnišnice Brežice mag. Nataši Avšič Bo-
govič predali donacijo v višini 1.000 evrov k zaključku zbira-
nja sredstev za nakup tako prepotrebnega digitalnega mamo-
grafa. Celoten dogodek je z vezno besedo dopolnila voditeljica 
Jasmina Spahalić. 
 Vir: Kostak

Žuličeva in Stanko sta pou-
darila, da se človek pravilo-
ma dejanskega pomena krvo-
dajalstva zave šele, ko sam ali 
njemu bližnja oseba potrebu-
je to dragoceno življenjsko te-
kočino, ki jo prejme od nezna-
nega darovalca, zaradi česar 
je krvodajalstvo nedvomno 
ena najbolj nesebičnih pomo-
či sočloveku. Osebi, ki prejme 
transfuzijo, z njo nadomeščajo 
sestavino krvi, ki ji primanjku-
je, saj je kri, ki oskrbuje vsako 
celico v telesu s kisikom in hra-
no, neločljivo povezana z vsem 
dogajanjem v telesu, da lahko 
ta normalno deluje, hkrati pa 
kri predstavlja tudi obrambo 
telesu.  

Krvodajalci so lahko osebe 
med 18. in 65. letom starosti, 

S priznanji zahvala krvodajalcem
KRŠKO - V Območnem združenju Rdečega križa Krško so 17. novembra podelili priznanja krvodajalkam in 
krvodajalcem za od 30- do 80-krat darovano kri. O pomenu krvodajalstva sta zbranim spregovorila pred-
sednica OZ RK Milena Žulič in župan mag. Miran Stanko.

teže najmanj 50 kg, pogoj pa 
je, da so dobrega zdravja. Moš-
ki lahko darujejo kri na vsake 
tri, ženske pa štiri mesece, naj 
si bo to prek petih rednih or-

ganiziranih krvodajalskih ak-
cij, ki jih z namenom nemote-
ne in stalne preskrbe s krvjo 
na krškem OZ RK organizira-
jo v mesecih aprilu, avgustu in 

decembru, v primeru pomanj-
kanja zalog krvi ali posamezne 
krvne skupine pa izvedejo tudi 
izredne krvodajalske akcije. 
Na navedeni prireditvi sta Mi-
lena Žulič in dolgoletna se-
kretarka združenja RK Moj-
ca Vizler podelili skupno 47 
priznanj posameznikom, ki so 
bili že od 30 do 69-krat daro-
valci krvi. 26 krvodajalcev, ki 
so darovali kri 30- do 39-krat, 
je prejelo priznanje za 30-krat 
darovano kri, 17 krvodajalcev, 
ki so darovali kri od 40- do 49-
krat za 40-krat darovano kri, 
štirje krvodajalci, ki so darova-
li kri med 50- in 59-krat za 50-
krat darovano kri, osem krvo-
dajalcev, ki so darovali kri med 
60- in 69-krat pa za 60-krat 
darovano kri. V nadaljevanju 
je v družbi omenjenih aktivistk 
RK mag. Miran Stanko podelil 
še tri priznanja posamezni-
kom, ki so največkrat darovali 
kri, in sicer Jožetu Hočevarju 
z Orehovca pri Kostanjevici na 
Krki, ki je kri daroval 79-krat, 
v odsotnosti Radovanu Jele-
nu iz Krškega za 71-krat daro-
vano kri ter Blažu Sotošku iz 
Velikega Dola pri Koprivnici, ki 
je kri daroval že 80-krat. Pri-
ložnostni kulturni program so 
izvedli učenci OŠ Leskovec pri 
Krškem. 
 B. Mavsar

Aktivistke RK in krški župan s krvodajalcema Jožetom Hoče-
varjem in Blažem Sotoškom

Martinovanje v Vinski kleti Krško

Predaja donacije direktorici bolnišnice

KRŠKO – Lions klub Krško je 
10. novembra ob 100-letni-
ci Lions organizacije v veliki 
dvorani Kulturnega doma Kr-

ško pripravil dobrodelno pri-
reditev. Predsednik kluba Jurij 
Pesjak je med drugim dejal, da 
so vedno usmerjeni v dobro-
delnost in pomagajo tistim, ki 
so pomoči potrebni. »Zaveda-
mo se, da smo si ljudje različni 
in prav je, da znamo to različ-
nost sprejemati,« je dejal. Or-
ganizirali so predstavi dijakov 
in dijakinj Gimnazije Brežice, 
ki so zaigrali avtorski gledali-
ški deli Žane Florjanič Baro-
nik »Dosmrtno življenje« in 
Patricije Kelhar »Pozabljena 
zgodba«. Mentorica Nina Is-
kra je pred začetkom poveda-
la nekaj besed o vsebini pa tudi 
o nastopajočih ter zaželela pri-
jeten ogled. Zbrana sredstva od 
vstopnic so namenili mladim s 
posebnimi potrebami. M. H.

Lions klub Krško 
dobrodelno
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SEVNICA - Ob prazniku občine Sevnica je 7. novembra v Mosco-
novi galeriji na sevniškem gradu že šesto leto zapored potekalo 
odprtje čipkarske razstave sevniške klekljarske skupine Bucike 
in šolske klekljarske skupine Čipke. Ob tej priložnosti sta men-
torici Polona Štricelj in Tina Železnik v zahvalo za prizadev-
no delo prejeli prekrasen šopek svojih učenk, OŠ Sava Kladnika 
Sevnica pa sta nato mentorici podarili klekljan znak šole. Števil-
ne zbrane na dogodku so pozdravili direktor Družinskega inšti-
tuta Zaupanje Damijan Ganc, saj je klekjarska skupina s svojim 
delovanjem začela prav v prostorih omenjenega inštituta, in žu-
pan Srečko Ocvirk. Prikupen kulturni program so izvedli učen-
ke in učenci podružnične šole iz Loke ter violinistka Ana Moč-
nik ob klavirski spremljavi prof. Špele Troha. Razstava je bila 
na ogled do vključno 13. novembra.  S. R.

Bogastvo v čipki 

Nastop učenk in učencev podružnične šole iz Loke

SEVNICA - Sevniško podjetje Kopitarna, ki v letošnjem letu obe-
ležuje 130 let delovanja, je 11. novembra postavilo v novem ron-
doju pri mostu čez Savo (v Šmarju) zelo veliko leseno kopito, na-
rejeno iz topola ter širinsko in dolžinsko lepljeno iz elementov. 
Posebno kopito, ki ga je izdelal domačin Božo Senica, zaposlen 
kot modelar v Kopitarni Sevnica, je dolgo 250 cm, široko 80 cm 
in visoko 125 cm. Za njegovo izdelavo je bilo porabljenih 1,8 ku-
bika lesa, 17 kg lepila in 700 vijakov, njegova številka pa je 380. 
Izdelava kopita, ki je v celoti obdelano ročno, je trajala en mesec. 
Na otvoritvi nove dekoracije ob vstopu v mesto Sevnica so trak 
slovesno prerezali že omenjeni Božo Senica, prokuristka podje-
tja Tatjana Šinkovec in župan Srečko Ocvirk.
  S. R., foto: L. M.

Veliko leseno kopito v rondoju

Sevniški modelar Božo Senica, prokuristka najstarejšega sev-
niškega podjetja Tatjana Šinkovec in župan Srečko Ocvirk na 
otvoritvi velikega lesenega kopita

Pred 10-imi leti 
je JZ OŠ Marja-
na Nemca Rade-
če s Podružnič-
no šolo Svibno in 
enoto Vrtec Ra-
deče na pobudo 
Čebelarske zveze 
Slovenije prvič 
organiziral me-
deni zajtrk, ki se 
je pred petimi leti pod okriljem MKGP razvil v projekt Tradicionalni 
slovenski zajtrk. Tokrat malo drugače, s petjem Slakovega Čebelar-
ja na šolskem igrišču, so se največjemu zboru pridružili tudi majhni 
in veliki Vrtca Radeče ter vsi učenci od 1. do 9. razreda OŠ Radeče. 
Dogodka so se udeležili tudi župan Radeč Tomaž Režun, predstav-
nica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Maja Čepič, 
direktorica občinske uprave Brigita Stopar, svetovalka za družbe-
ne dejavnosti Melita Simončič, predsednik Čebelarskega društva 
Radeče Gregor Bregar s čebelarjema družine Kmetič ter drugi go-
stje, ki sta jih sprejeli pomočnici ravnateljice Milena Potočnik Ren-
ko in Anita Slakonja. 
Predsednik ČD Radeče je OŠ Radeče, Vrtcu Radeče, PŠ Svibno in Ob-
čini Radeče podelil zahvalo za 10-letno sodelovanje pri organizaciji 
vseslovenskega medenega zajtrka. Prisotne je poleg župana v imenu 
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejana Židana poz-
dravila tudi gostja Maja Čepič in se zahvalila za sodelovanje v pro-
jektu. Učenci so nato vse prisotne povabili k zdravemu slovenske-
mu zajtrku iz domačih dobrot – kruh, maslo, med, mleko in jabolko.

PROGRAM PRIREDITEV V DECEMBRU 2016
Četrtek, 1. 12. 2016
15:00 »Na stojnicah svoja dela na ogled postavimo«
 Radeška tržnica, KTRC Radeče
17:00 Prižig lučk na smreki
 Radeška tržnica, KTRC Radeče, Občina Radeče
18:30 Zlata noč in Naj mažoreta leta 2016
 Športna dvorana Radeče, Klub Mažorete RAP Radeče

Petek, 2. 12. 2016
18:00 Dan odprtih vrat kulturnega doma in izbor igralca leta
 Dom kulture Radeče, Gledališko društvo Radeče

Sobota, 3. 12. 2016
09:00 Praznične sobote na tržnici
 Radeška tržnica, KTRC Radeče (do 12:00)
11:00 Tradicionalna 10. zahvalna maša v čast čebelarskemu 
 zavetniku sv. Ambrožu v cerkvici na Brunku
 Brunk, Čebelarsko društvo Radeče

Nedelja, 4. 12. 2016 
11:00 SAVATE tekmovanje za otroke in mlade – tekma DP 2016
 Športna dvorana Radeče, Karate klub Radeče

Četrtek, 8. 12. 2016 
18:00 Otvoritev likovne razstave »Jesen - raj za umetnike«
 Razstavni prostor v Domu kulture, Društvo ljubiteljev 
 likovne umetnosti Radeče 
 
Petek, 9. 12. 2016 
18:00 Razstava ročnih del
 Knjižnica Radeče, Društvo invalidov Radeče

Sobota, 10. 12. 2016
09:00  Praznične sobote na tržnici
 Radeška tržnica, KTRC Radeče (do 12:00)
17:00 10. jubilejni Miklavžev pohod na Magolnik
 Odhod izpred prostorov KS na Jagnjenici, 
 KS Jagnjenica in KS Svibno 
19:00 Večer Tatjani: skupina Akordika – večer glasbe 
 in plesov iz muzikalov
 Dom kulture Radeče, KTRC Radeče

Nedelja, 11. 12. 2016 
18:00 Večer ljudskih pesmi 
 Dom PORP, Folklorno društvo Brusači

10. tradicionalni slovenski zajtrk

*Predpogoj za uporabo storitev OnStar je aktivacija in uporabniški račun pri OnStar Europe Ltd. Po preizkusnem obdobju 
se za storitev zaračunava naročnina. 

Povprečna poraba goriva: 3,1 – 8,1 l/100 km. Emisije CO2: 82 – 174 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6. 
Specifične emisije NOX: 0,0069 – 0,0704 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0001 – 0,0029 
g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 1,25E11– 6,27E11 /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. Slika je simbolična. Opel Southeast Europe LCC, 2040 Budaors, Szabadsag u. 117, Madžarska.

Z IZJEMNIMI PRIHRANKI  
NA VSEH OPEL MODELIH.

2+2 leti Opel FlexCare jamstva in asistence

 storitev 1 leto brezplačno*

Brezplačen zimski paket

» 

» 

» 

OPLOVA  
BOŽIČNICA

AVTOHIŠA KOLMANIČ & Co. d.o.o. 
PE BREŽICE 
Cesta svobode 37, 8250 Brežice 
Tel.: 07 499 23 12/13  |  opel.avtohisa-kolmanic.si

NA IZBIRO VEČ KOT 136 VOZIL

SEVNICA - 5. novembra so v sevniškem športnem domu z mažo-
retnim večerom navdušile mažorete Društva Trg Sevnica z dovr-
šenimi plesnimi koreografijami. Predstavile so se vse skupine, od 
najmlajših »cici« do članic. Za glasbeni del  programa so skrbe-
li člani in članice sevniške godbe, s katerimi mažorete pogosto 
nastopajo, in posebna glasbena gostja Alenka Godec. Na prire-
ditvi, ki jo je povezovala Bernarda Žarn, so se mažorete za us-
pešno vodenje zahvalile trenerki Janji Samec ter sponzorjem in 
donatorjem. Nastopajoče in zbrane so nagovorili tudi predstav-
niki lokalne skupnosti in društev ter jim zaželeli še veliko uspe-
šnih nastopov.  S. R., foto: J. Hvala

Sevniški mažoretni večer 

V sevniškem športnem domu so se z različnimi plesnimi ko-
reografijami predstavile sevniške  mažorete.
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ARTIČE - Prebivalce Artič so dolgo pestile težave z zastare-
lim internetnim omrežjem, zdaj pa je tega konec - zaključe-
na je namreč izgradnja optičnega omrežja, na katerega so 
že priključeni prvi uporabniki.

»Nenehno opozarjanje Osnovne šole Artiče na težave z obstoječo 
internetno povezavo preko centrale v Globokem, opozarjanje sa-
mostojnih podjetnikov in krajanov, predvsem tistih, ki niso imeli 
dostopa do interneta in telefonskih priključkov, nam je dalo moči, 
da smo samostojno pričeli aktivnosti za izgradnjo širokopasov-

nega omrežja - 
optičnega omrež-
ja za kraj Artiče 
in širše,« pravi 
predsednik sve-
ta KS Artiče An-
ton Gajšek. Tako 
so dosegli dogo-
vor s predstavni-
ki Telekoma Slo-
venije in bili že v 
decembru 2015 
obveščeni, da jih 

bodo vključili v projekt, imenovan GPON Artiče, po vrsti dopi-
sov, razgovorov in sestankov pa so bili marca letos uradno obveš-
čeni, da je omenjeni projekt odobren. »Aktivno smo se vključi-
li v pridobivanje služnostnih pogodb. Zainteresiranost krajanov 
za novo pridobitev je bila velika. Kraj Artiče se je za štiri mesece 
spremenil v veliko gradbišče. Dobri odnosi Krajevne skupnos-
ti in krajanov z družbo Telekom Slovenije, s podizvajalcema del 
Halcom, d.o.o, in GVO, d.o.o., so rodili sadove. Optično omrežje je 
zgrajeno skoraj v celoti,« z veseljem ugotavlja Gajšek. Šola, Pros-
vetni dom, trgovina, nekatera podjetja in prva gospodinjstva so 
že priklopljeni na novozgrajeno optično omrežje, ki zagotavlja 
najvišjo kakovost, zanesljivost in varnost delovanja storitev, nudi 
velike hitrosti dostopa do interneta, internetne telefonije in te-
levizije. »Hvala predstavnikom družbe Telekom Slovenije, vsem 
izvajalcem del na terenu, krajanom in ostalim, ki ste sodelova-
li in pomagali pri uresničitvi tega projekta,« zaključuje Gajšek 
in upa, da se bo izgradnja optičnega omrežja kmalu nadaljevala 
tudi v ostalih vaseh KS Artiče.  P. P./vir: KS Artiče

Artiče z optiko v korak s časom

Artiče so bile štiri mesece veliko gradbišče 
(foto: KS Artiče).

Športno društvo Plavalček 
vabi na:

Športno društvo Plavalček, Ulica Anke Salmičeve 8 b, 
8273 Leskovec pri Krškem, 

e-mail: sdplavalcek@gmail.com, gsm: 031 540 686

“RIO PO RIU”

PARAOLIMPIJCI VESELKA, FRANČEK GORAZD - NANI, 
DAMIJAN, FRANC, DARKO, PRIMOŽ, SANDI IN DEJAN 

BODO ŠPORTALI S TABO, ZATO
NAPRAV ‘ SE V TRENIRKO IN PRID’ !

Foto: Vid Ponikvar//Sportida

26. novembra 2016, ob 10. uri, 
v Športni dvorani 

Šolskega centra Krško - Sevnica

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V Kulturnem društvu Leskovec 
pri Krškem so 12. novembra že 12. leto zapored za kraja-
ne in druge obiskovalce v tamkajšnji šoli pripravili prire-
ditev Martinovanje po starih in novih šegah. Ogledalo si jo 
je prek 300 obiskovalcev, na odru pa je nastopilo kar 115 
nastopajočih.

Med glasbenimi nastopi otroškega zbora domače šole, ansambla 
Favoriti, Pihalnega orkestra Krško, Folklorne skupina Duplo Pi-
šece ter ŽePZ Slovenka z Velikega Trna so po scenariju Mirjane 
Marinčič člani dramske sekcije kulturnega društva z uprizorje-
nimi skeči ponovno dodobra nasmejali občinstvo. Vsebina teh se 
je navezovala in nadaljevala zgodbo izpred prejšnjih let, ko se na 
martinovanju ob pojedini in pokušini novega vina zberejo sam-
ski domačin Francelj (Zdenko Perec), njegov sosed Tine (Bo-
štjan Arh) z gospodovalno ženo Minko (Mirjana Marinčič) ter 
njun sin Tinček (Janez Kerin), ki živi v Ljubljani in na martino-
vanje vsako leto pripelje razvajeno in kmečkega življenja neva-
jeno soprogo Anito (Klavdija Mirt). Tradicionalno je prireditev 
vključevala tudi blagoslov mladega vina in letine, katerega pa je 
za razliko prejšnjih let tokrat opravil kaplan Roman Ivanetič 
iz Semiča, ki je v avgustu v župniji Leskovec pri Krškem uradno 
nastopil svojo prvo duhovniško službo. Uradnemu delu priredi-
tve, ki sta jo povezovala Vesna Šinko in Filip Černelč, sta sledi-
la tradicionalna pogostitev in druženje obiskovalcev, še pred tem 
pa se je predsednik KD Leskovec pri Krškem Janez Kerin z dari-
lom zahvalil ravnatelju šole Antonu Bizjaku in njegovi pomoč-
nici Heleni Bizjak, ki se z novim letom upokojujeta, za posluh 
in izkazano dolgoletno podporo kulturnemu ustvarjanju ter nu-
denje šolskih prostorov za izvedbo prireditev.
 B. Mavsar

Na takratno kruto usodo Bi-
zeljank in Bizeljancev, ki so 
morali pred 75 leti pod pri-
silo zapustiti svoje domove 
in med katerimi mnogi niso 
dočakali vrnitve, je na začet-
ku proslave spomnil predse-
dnik KO ZB za vrednote NOB 
Bizeljsko Martin Najger, ki 
je nato skupaj z delegacijo KO 
DIS Bizeljsko k spomeniku 
izgnancem odnesel venec in 
sveče. Nova predsednica sve-
ta KS Bizeljsko Mateja Kme-
tič, ki je bila septembra izvo-
ljena na predčasnih volitvah, je 
v nagovoru dejala, da želijo s 
krajevnim praznikom ohraniti 
spomin na zgodovinski dogo-
dek, ki je krajanom Bizeljskega 
dal svojevrsten pečat in je za-
pisan globoko v njihovih srcih. 
Kmetičeva je še povedala, da 
je letošnje leto na Bizeljskem 
zaznamovalo kar nekaj spre-
memb, ena izmed največjih je 
bil vsekakor prevzem vodovo-
da, ki ga je do tedaj upravlja-
la KS Bizeljsko, v upravljanje 
Komunale Brežice, zaradi če-
sar se je po Bizeljskem veliko 
govorilo. Po odstopu celotne-
ga sveta KS s predsednikom na 
čelu in izvolitvi novega je Kme-
tičeva dejala, da so 2. novem-
bra uradno začeli z delom v KS. 
»Želim si, da bi bili med sabo 
odkriti, odprti, da bi streme-

Rekorden obisk in nova kraljica
BIZELJSKO - 11. novembra, na martinovo, KS Bizeljsko praznuje svoj krajevni praznik v spomin na izgon 
3011 tukajšnjih prebivalcev med drugo svetovno vojno. Tudi letos je ob tej priložnosti potekala proslava, 
naslednji dan pa so na martinovanju razglasili tretjo vinsko kraljico Bizeljskega.

li k skupnim ciljem in se ne bi 
razdvajali, predvsem pa si že-
lim dobro sodelovanje z Obči-
no Brežice, ki je naš glavni vir 
dohodka,« je povedala in do-
dala, da so letos drugo leto za-
pored organizirali Martinov 
teden na Bizeljskem, in sicer 
v soorganizaciji treh društev 
- vinogradniškega, športnega 
in turističnega društva.

Ob njihovem prazniku je kra-
janom Bizeljskega čestital tudi 
župan Ivan Molan, ki je iz-
postavil, da se v tem kraju po-
časi zaključuje obnova Vinar-
ske ceste, naslednje leto pa so 
tudi že predvidena sredstva 
za gradnjo pločnika od gostil-

ne Šekoranja do pokopališča 
in parkirišča pri pokopališču. 
Potekal je tudi tretji Marti-
nov sejem, na katerem so se 
s stojnicami predstavili lokal-
ni ponudniki. V programu so 
nastopili učenci OŠ Bizeljsko 
pod mentorstvom glasbenega 
pedagoga Vilka Ureka in Ka-
tje Povše, Moški pevski zbor 
Bizeljsko pod vodstvom Nika 
Ogorevca, Ženski pevski zbor 
Mravljice z Bizeljskega, ki ga 
vodi Anita Veršec, ter Ljudski 
pevci Bizeljsko. Program se je 
zaključil s krstom mošta na ko-
mičen način, ki je ravno ta dan 
postal vino.

Najodmevnejši dogodek se je 

zgodil naslednji dan, ko je tra-
dicionalno martinovanje - letos 
so za nepozabno zabavo pos-
krbeli Modrijani - na Bizeljsko 
privabilo več tisoč obiskoval-
cev, kar je rekord. Ta večer je 
bila razglašena tudi tretja vin-
ska kraljica Bizeljskega. Za leto 
2017 so izbrali Marijo Krivec, 
ki je nadomestila letošnjo kra-
ljico Leo Berkovič. Predaji 
krone sta ob društvenem pra-
poru prisostvovali mariborska 
vinska kraljica Kaja Šerbinek 
in cerkvenjaška kraljica Marti-
na Breznik, s svojim obiskom 
pa jo je počastila tudi slovenska 
vinska kraljica Sara Stadler, 
ki je novo vinsko kraljico tudi 
»okronala«. S spodbudnimi be-
sedami sta jo na pot »kraljeva-
nja« pospremila predsednica 
sveta KS Bizeljsko Kmetičeva 
in predsednik Društva vino-
gradnikov Bizeljsko Blaž Za-
gmajster. Tretja vinska kra-
ljica Bizeljskega se bo pol leta 
vozila z avtom, ki ji ga je v ta 
namen podaril Avtoline Krško. 
Program je povezovala Darja 
Gajšek, nastopili pa so še Pi-
halna godba Pišece, ansambel 
Razgled in Ljudski pevci Bi-
zeljsko. V sklopu Martinove-
ga tedna se je odvil še koncert 
MoPZ Bizeljsko z gosti in Pet-
kova pumpa z radiem Aktual. 
 Rok Retelj

Nasmejani vinski kraljici Bizeljskega je čestital tudi direktor 
podjetja Avtoline Krško Slavko Hotko in ji za pol leta podaril 
avtomobil (foto: L. Babič).

12. martinovanje v Leskovcu

Nastopajoči v skeču in povezovalca programa s kaplanom Ro-
manom Ivanetičem med blagoslovom novega vina

STUDENEC - Na Studencu je že 17. leto zapored potekalo 
martinovanje, trajalo pa je tri dni. Začelo se je 11. novem-
bra z otvoritvijo nadstreška pri enološkem laboratoriju in 
fasade na stavbi tukajšnje Krajevne skupnosti, zaključilo 
pa na martinovo nedeljo s pohodom s Studenca na Primož.

Osrednji dogodek, ki je privabil lepo število obiskovalk in obisko-
valcev, se je odvijal na martinovo soboto. V njej so v zgodnjem 
popoldnevu opravili rez trt potomk najstarejše žametne črnine 
z Lenta, nato je sledila vinogradniška povorka s prikazom vino-
gradniških opravil od pomladi do jeseni. V njej je sodelovalo do-
mače vinogradniško društvo in nekatera sosednja. Vinogradni-
ki so opozorili tudi na letošnjo naravno ujmo, ki marsikateremu 
vinogradu ni prizanesla, zato ponekod trgatev ni bila takšna, kot 
bi si jo gospodarji želeli. »Letos pozeblo nam je vse, še dobro, da 
nekaj starine ostalo je!« so zapisali v tolažbo. Na čelu povorke so 
igrali članice in člani godbe iz Šmarjete, ki so jim sledile še čla-
nice Aktiva žena Studenec s košarami, polnimi domačih dobrot, 
ki so jih napekle ter razdelile med obiskovalke in obiskovalce. 

Dogajanje se je s prizorišča na prostem nadaljevalo v ogrevanem 
šotoru, kjer je potekala predstavitev in pokušina kmečkih jedi in 
mošta, na ogled pa je bila postavljena tudi razstava peciva Aktiva 
žena Studenec. V poznem popoldnevu so sledile  vesele in zabav-
ne vinogradniške igre, v katerih so se štiri ekipe s po štirimi čla-
ni pomerile v štirih zabavnih in spretnostih igrah. Pred blagos-
lovom moštva in podelitvijo diplom letošnjega ocenjevanja je v  
kulturnem programu nastopil MePZ Studenec in nato še skupi-
na Vokalnih 5. Zaključek sobotnega dogajanja je bila zelo dobro 
obiskana veselica z ansamblom Poskočni muzikanti.  S. Radi

Tudi letos vinogradniška povorka 

Z vinogradniško povorko, ki se je vila skozi del vasi Studenec, 
so prikazali opravila v vinogradu.
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LJUBLJANA - Nekatere gledalce iz Posavja, ki so prejšnji te-
den gledali tretji program TV Slovenija, je presenetila izja-
va dr. Roberta Goloba v zvezi z načrtovanjem drugega blo-
ka JE Krško. 

V oddaji, katere tema je bila tema energetska strategija Sloveni-
je in vloga obnovljivih virov znotraj nje, so sodelovali strokov-
njak za energetiko dr. Peter Novak, Božo Dukič iz Združenja za 
energetsko neodvisnost in dr. Robert Golob, predsednik uprave 
družbe GEN-I, katere polovični lastnik je krška družba GEN ener-
gija, ta pa je v imenu države lastnica polovice krške nuklearke.

Na vprašanje o potrebnosti izgradnje dru-
gega bloka JEK za zadovoljevanje potreb 
po električni energiji v Sloveniji, je dr. Go-
lob namreč pritegnil dr. Novaku, ki je de-
jal, da do leta 2030 (!) o tem sploh ni treba 
razpravljati, "saj bi samo razburjali prebi-
valce" in dodal: "Imamo podaljšano obra-
tovanje JE, ki bo delala do leta 2040 ali še 
kaj več. Če se pa kaj zgodi v JEK, je jasno, 
da bo TE Šoštanj tisti, ki bo vzdrževal sis-
tem." Na izrecno vprašanje voditelja pa je 

dr. Golob dejal: "Drugi blok je plan B, za nekatere je sicer plan A, 
za mene je ukrep, ki bi bil potreben, ko ne bi uspeli z obnovljivi-
mi viri. Leta 2030 bomo videli, takrat je čas za končne odločitve, 
ali potrebujemo nov blok JE ali ne." 

Podobno stališče je Golob zavzel tudi na mednarodni konferen-
ci o inovacijah v energetiki, ki je bila v začetku oktobra letos na 
Brdu pri Kranju. Izjava je zanimiva toliko bolj, ker jo je podal člo-
vek, ki je že desetletje na čelu družbe, katere daleč najbolj po-
memben prodajni produkt je t.im. "jedrska elektrika". Poleg tega 
pa je vsaj posredno pri tem velikem poslu tudi lastniško udele-
žen, kar je izzvalo že mnogo polemik.

Doslej iz NEK niti iz GEN energije ni bilo informacij, da so odsto-
pili od načrtovanja druge bloka, torej JEK 2. Preložitev odločanja 
za skoraj poldrugo desetletje bi praktično pomenila prav to. A na-
sprotno, na spletni strani GEN energije lahko (še vedno) najde-
mo informacijo, da "jedrska energija kot nizkoogljičen vir lahko 
pomembno prispeva k trajnostni energetski prihodnosti." Nava-
jajo tudi, da je projekt načrtovanja in priprave na gradnjo druge-
ga bloka jedrske elektrarne v Krškem eden osrednjih strateških 
razvojnih projektov skupine GEN. Priložena časovnica izvedbe 
projekta sicer ni natančneje opredeljena, vendar pa je ob njej za-
pisana ugotovitev, da je projekt že v fazi, ki terja jasno odločitev 
slovenske države.  S. M.

Poslavljanje od drugega bloka?

Robert Golob

Ponovno obratovanje NEK na polni moči brez posebnosti po 
napornem remontu nedvomno vzbuja posebno dober obču-
tek ne samo zaposlenim v elektrarni, temveč tudi vsem sode-
lujočim izvajalcem storitev. Še posebej tistim, ki z objektom in 
v njegovi okolici živijo, saj z doslednim spoštovanjem tehnič-
ne in varnostne kulture vsak prispeva svoj kamenček v mozai-
ku varnega in zanesljivega obratovanja enega najzahtevnejših 
objektov pri nas.

ŽE PETNAJSTIČ SODELOVALI PRI REMONTU NEK

NUMIP je bil letos že petnajstič po vrsti intenzivno vključen v pri-
pravo in izvedbo remonta ter sočasnih posodobitev, pri čemer je 
pod svojim okriljem obvladoval skupno okrog 400 ljudi, od tega 
okrog 60 lastnih strokovnjakov, 30 iz hčerinske družbe Q Tech-
na, ostali pa so prihajali iz različnih podjetij, s katerimi dolgoroč-
no sodelujejo in kjer jih lahko kompetentno in pod konkurenč-
nimi pogoji v projekte prednostno vključujejo lokalna podjetja.

V obsegu rednih remontih aktivnosti so v okviru enajstih sku-
pin uspešno zaključili vzdrževalne posege na primarnih in se-
kundarnih tehnoloških sistemih elektrarne, reaktorju, uparjal-
nikih in tlačniku, primarnih ventilih in črpalkah, ventilaciji itd. 
Vzporedno so izvajali še devet posodobitev elektrarne, t. i. mo-
difikacij: od zamenjave enega od varnostno najbolj pomemb-
nih kosov opreme jedrske elektrarne, turbinske črpalke pomo-
žne napajalne vode, do tehnoloških prilagoditev sistemov in 
jezu, ki so posledica izgradnje HE Brežice. Nekatere od teh so 
morale biti dokončane v času remonta, nekaj pa jih je, v skladu 
z načrti, v zaključni fazi.

Gre za tehnološko, kakovostno in administrativno zelo zahtevno 
področje dela, v velikem delu povezano z ionizirajočimi sevanji, 
kjer je nujna visoka stopnja varnostne kulture, discipliniranosti 
in zanesljivosti ter poznavanje specifike jedrskega objekta, kar 
ločuje izvajalce tovrstnih storitev od tistih, ki podobna dela izva-
jajo na konvencionalnih elektrarnah ter v industrijskih objektih. 
Zato je tudi vstopni prag v jedrsko energetiko dokaj visok, kar je 
marsikatero storitveno podjetje, ki je vstopalo brez ustreznega 
poznavanja stroke in izkušenj, občutilo na lastni koži.

S POMOČJO PROJEKTOV V TUJINI DVIGUJEJO 
KOMPETENCE IN KAKOVOST

Poleg navedenega je tudi majhnost domačega trga v jedrski 
energetiki pomemben omejitveni faktor za storitvena podjetja. 
Zato se je usmeritev NUMIP-a v tujino izkazala kot ustrezen na-
čin za dolgoročno zagotavljanje kakovosti storitev, saj je lahko 
le tako kritično število kadrov vpeto v to nišo. Na ta način tudi 
dosti hitreje uvajajo mlajše sodelavce in tako pomlajujejo ekipo, 
saj v enem letu lahko sodelujejo na več remontih v različnih je-
drskih elektrarnah. Nemogoče je namreč izvajati vrhunske sto-

ritve na domačih remontih vsakih 18 mesecev, medtem pa de-
lati izključno v panogah, ki z jedrsko energetiko nimajo ničesar 
skupnega. Še toliko manj v odsotnosti dolgoročnosti, v pogo-
jih javnega naročanja in posledičnih kasnitev izborov ponudni-
kov, kar vse bolj ogroža pravočasno, varno in kakovostno izva-
janje projektov. Pojav nelojalne konkurence na javnih razpisih 
situacije gotovo ne izboljšuje.

V tujini NUMIP trenutno izvaja storitve kontrole kakovosti na re-
montu JE Vandellós v Španiji, sodeluje z belgijskim podjetjem 
Tractebel na projektu zamenjave uparjalnikov na JE Koeberg v 
Južnoafriški republiki, pripravlja ekipe svojih inženirjev in teh-
nikov na izvajanje reaktorskih storitev v spomladanskem re-
montnem obdobju v ZDA s podjetji Westinghouse, GE-Hitachi 
in AREVA, razvija poslovne priložnosti z BWXT ter z Westingho-
useovimi enotami na Švedskem in v Franciji.

Prenos dobrih praks se vse bolj zrcali tudi v zadovoljstvu do-
mačega naročnika NEK, saj so ocene izvedb posameznih pro-
jektov NUMIP-a pogosto že na ravni, ki jo bo zelo težko še nap-
rej izboljševati.

Smiselno je poudariti, da je jedrska energetika ena tistih indu-
strijskih panog, kjer je tesno sodelovanje vseh akterjev pogoj za 
uspešnost, saj lahko neuspeh enega samega vpliva na kredibil-
nost celotne panoge. To je v zaostrenih razmerah na trgu elek-
trične energije še toliko bolj pomembno.

VSE BOLJ PRISOTNI TUDI V FARMACIJI

NUMIP je sicer že 15 let prisoten tudi v farmaciji. Glede na pri-
čakovano rast naložb tako v EU kot v domačem okolju podjetje 
pričenja z novim ciklom razvoja tudi za to panogo. V prihodnjih 
nekaj letih bosta področji storitev v jedrski energetiki in farma-
ciji v podjetju lahko postali približno izenačeni. Temu primerno 
razvijajo nove resurse in storitve. 
 

PRED JUBILEJEM

Konec leta 2016 NUMIP praznuje 20 let delovanja, v katerih se je 
razvil v uspešno in mednarodno prepoznavno podjetje s smeli-
mi načrti za prihodnost. To je prepoznala tudi lokalna skupnost, 
zato je podjetje ob letošnjem občinskem prazniku prejelo viso-
ko priznanje - Znak Občine Krško. Uradno obeležitev jubileja na-
črtujejo v začetku prihodnjega leta.

Po odlično opravljenem remontu NEK 
proti novim trgom in storitvam

Skupaj s storitvami na farmacevtskem področju je NUMIP 
v preteklem letu ustvaril skoraj 40 % prihodkov na tujih 
trgih, ob pričakovanih letnih nihanjih pa nameravajo še 
nekaj prihodnjih let zadržati trend rasti izvoza. 

Miroslav Ilić, direktor podjetja NUMIP:

Uveljavitev pri novih tujih kupcih, tako v jedrski kot v drugih in-
dustrijah, je zelo zahtevna naloga. Enako, včasih pa še bolj kot 
to, pa je zahtevno ustvariti iskreno željo ter zagotoviti podporo 
za transformacijo podjetja iz izključno lokalnega v mednarodno 
uveljavljenega dobavitelja. To velja tako znotraj podjetja kot v 
njegovem lokalnem okolju, kljub vsem pozitivnim učinkom, ki jih 
to prinaša na eni strani, in izredni konkurenci v današnjem glo-
baliziranem svetu na drugi.

Osebje NUMIP-a pri izvajanju ene od modifikacij

Ohranjanje kompetenc domače industrije za podporo obratovanja jedrskega objekta je pomembno za 
vsako državo s tovrstno tehnologijo. Pri nedavno končanem remontu v Nuklearni elektrarni Krško je po-
membno vlogo znova odigralo podjetje NUMIP, vodilni slovenski izvajalec projektov v jedrskih elektrar-
nah. Dolgoletne izkušnje pri remontih in rekonstrukcijah v NEK so kot eno redkih podjetij s pridom izko-
ristili kot odskočno desko do jedrskih elektrarn v tujini, kar jim pomaga dolgoročno ohranjati in razvijati 
specifične kompetence.

LJUBLJANA, KRŠKO - Vlada je 10. novem-
bra sprejela sklep, da s 16. novembrom 
razreši Danijela Levičarja s položaja 
generalnega direktorja Direktorata za 
energijo na Ministrstvu za infrastruktu-
ro. Levičar je ministra za infrastrukturo 
dr. Petra Gašperšiča zaprosil za spora-
zumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi. 
Na čelu Direktorata za energijo je bil od 
junija 2013, najprej kot v. d. generalnega 
direktorja, od januarja 2014 pa s polnimi 

pooblastili generalnega direktorja za obdobje petih let. Po neu-
radnih informacijah naj bi Levičar v kratkem postal član uprave 
podjetja GEN-I, člana skupine GEN, ki se ukvarja s trgovanjem, 
prodajo in odkupom električne energije.
 P. P./Vir: MzI

Vlada razrešila Danijela Levičarja

Danijel Levičar

BREŽICE - Podjetje Avtoline je 12. novembra v Brežicah odprlo 
samopostrežno avtopralnico, že drugo v Posavju, saj je pred 
dvema mesecema začela z obratovanjem prva, v Krškem. Naj-
sodobnejša tehnologija pranja uporabnikom zagotavlja viso-
ko kakovost storitve, hkrati pa predstavlja pomemben prispe-
vek h gospodarskemu razvoju ter ponudbi kraja in občine. 
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Javno podjetje Komunala Brežice je inovativno, družbeno odgovorno, trajnostno usmerjeno in okolju prijazno. 
Ena izmed naših glavnih nalog je zagotavljanje kakovostnega bivanja v zdravem in čistem okolju ter ozaveščanje 
uporabnikov o omejenosti naravnih virov. Zavedamo se, da je eden izmed velikih okoljskih izzivov prihodnosti 
problematika plastičnih vrečk, ki predstavlja resno grožnjo našemu zdravju in okolju.

PROJEKT »PLASTIČNA VREČKA 
SI NE ZASLUŽI VŠEČKA«

Namen projekta je opozoriti širšo javnost glede naraščajočih 
količin odvrženih plastičnih vrečk in z ozaveščanjem o 
alternativnih rešitvah zmanjšati njihovo uporabo ter s tem 
prispevati k zmanjšanju onesnaževanja okolja.

V Sloveniji smo kar veliki porabniki plastičnih vrečk, saj 
povprečen Slovenec na leto uporabi med 150 in 300 
plastičnih vrečk.

ALI VESTE?

• Plastične vrečke niso biološko razgradljive, razpadajo 
tudi do 1000 let, in sicer na mikrodelce, ki najdejo pot 
tudi v naše telo in so nevarni za naše zdravje,

• samo 1/10 proizvedenih plastičnih vrečk v EU konča na 
odlagališčih, 9/10 pa v naravi, 

• vsako minuto na svetu porabimo več kot milijon 
plastičnih nakupovalnih vrečk, 

• za proizvodnjo plastičnih vrečk vsako leto porabimo od 

60 do 100 milijonov sodov nafte,
• zaradi proizvodnje plastičnih vrečk se v ozračje vsako 

leto sprosti na tone emisij ogljikovega dioksida, 
• za proizvodnjo najmanj 300 milijonov vrečk, kolikor jih 

na leto uporabimo v Sloveniji, porabimo toliko nafte, 
da bi z njo lahko dva mestna avtobusa brezplačno 
vozila vse leto,

• med odpadki, ki plavajo v slovenskem morju, je kar 90 
odstotkov plastike, od tega 16 odstotkov plastičnih 
vrečk,

• med majem in septembrom 2007 je bilo na 1,5 km 
slovenske obale zbranih 2726 plastičnih vrečk in 
njihovih koščkov.

PREPROSTI NASVETI ZA ZMANJŠANJE 
ŠTEVILA PLASTIČNIH VREČK

• Majhne nakupe spravite v žep ali torbico,
• vedno imejte pri roki nakupovalno torbo, vrečko iz 

blaga ali košaro,
• za zelenjavo ali sadje uporabite pralne vrečke ali če se 

le da, nalepite ceno neposredno na sadež,
• recite brezplačnim vrečkam: NE, HVALA! 

KOMUNALA BREŽICE Z NOVIM PROJEKTOM 
»PLASTIČNA VREČKA SI NE ZASLUŽI VŠEČKA«

LJUBLJANA - Na MQ konferenci za inovativno voditeljstvo 
2016, ki je 11. novembra potekala v Kristalni palači v Lju-
bljani, so govorili o pomembnosti motivacije, vizije in ino-
vativnosti za uspeh podjetja ter posebej izpostavili primer 
Komunale Brežice. 

»Vsak direktor ve, da je vodenje izziv in ni vse le v tem, da pre-
biraš številke. Za uspeh podjetja so ključne tri stvari: motivira-
ni zaposleni, direktor z vizijo in inovativnost. In prava kombina-
cija vsega naštetega. Konkurenca je v današnjem času na vseh 
področjih tako velika, da brez novih, drugačnih in zanimivih idej 
obstaneš na mestu ter postopoma nazaduješ,« je na konferenci z 
naslovom »Drugače« poudaril Aleksander Zupančič, direktor 
Komunale Brežice. Njegove besede potrjuje tudi ključno sporo-
čilo MQ konference, ki jo vsako leto organizira Združenje Mana-
ger: ideje, osnovni gradniki prebojnih inovacij, so za podjetje ne-
usahljiv vir konkurenčnosti. Enako je z idejniki, managerji idej, ki 
v podjetjih skrbijo za ugodno klimo za razvoj idej s potencialom. 
Združenje Manager je letos podprlo raziskavo o vlogi idejnika, v 
kateri je sodelovalo 1156 respondentov iz Slovenije ter 15 orga-
nizacij in 12 idejnikov z vsega sveta. Izsledki so pokazali, da se 
podjetje brez idejnika prej ali slej ujame v eno izmed štirih pas-
ti neustreznih praks managementa: v past prodaje, past slede-
nja konkurenci pri razvoju storitev, past počivanja na preteklih 
uspehih in v past (ne)poznavanja potreb končnih uporabnikov.

Manager je tisti, ki mora ustvariti sistem, v katerem lahko vsi, 
zaposleni in deležniki podjetja, dajejo ideje. Ker so v zbiranje 
idej vključeni vsi, so za to tudi motivirani, so se na pogovoru 
o vodenju prihodnosti strinjali gostje treh uspešnih in inova-
tivnih podjetij – poleg Aleksandra Zupančiča še Andrej Božič, 
generalni direktor Steklarne Hrastnik in letošnji manager leta, 
ter Matej Košmrlj, direktor podjetja NiceLabel in dobitnik Zla-
te gazele 2016. Vsi trije so se tudi strinjali, da so na tem podro-
čju nujne ambicije čim večjega števila zaposlenih, ki verjamejo, 
da je mogoče uresničiti zastavljene cilje. »Pri vodenju sem izra-
zito usmerjen v izgradnjo medsebojnega sodelovanja, ustvarjal-
nosti, vključenosti, reda, zaupanja in iskrenih odnosov. Delujem 
kot 'coach' in se ves čas trudim čim bolj opolnomočiti svoje so-
delavce. Za podjetje je ključno, da vsak obvlada svoje delo, vodja 
pa mora imeti jasno izdelan sistem vrednot in lastne vrednosti. 
Svoje delo mora videti kot odgovornost in priložnost, da za svo-
je sodelavce ustvarja čim boljše pogoje in okolje, v katerem bodo 
uresničili svoj potencial in s tem tudi potencial podjetja,« je po-
udaril Zupančič.  R. R., vir: Komunala Brežice

Na MQ konferenci tudi Zupančič

ARAO je bil ustanovljen leta 1991 z namenom, da zagotovi po-
goje za odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, 
ki nastajajo na področju Slovenije. 

ARAO je edina specializirana strokovna organizacija za ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom v državi, ki je po-
oblaščena za izvajanje obvezne državne gospodarske javne služ-
be ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki obsega:
• ravnanje z radioaktivnimi odpadki iz medicine, raziskav in indu-

strije, vključno s prevozom in skladiščenjem,
• vzdrževanje in nadzor zaprtih odlagališč jalovine nekdanjega Ru-

dnika urana Žirovski Vrh, 
• načrtovanje ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 

gorivom iz jedrske elektrarne Krško (NEK) in v tem okviru načr-
tovanje gradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih od-
padkov (NSRAO).

Poleg tega ARAO nudi tudi strokovno podporo državnim ustano-
vam, pri čemer še posebej veliko znanja in izkušenj zahteva pripra-
va strateških dokumentov s področja ravnanja z radioaktivnimi od-
padki in izrabljenim gorivom. 

NALOGE ARAO DO 2025

Naloge ARAO v naslednjem desetletju določa aprila 2016 spreje-
ta Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPR-
RO16-25, Uradni list RS, št. 31/16).

ARAO opravlja obvezno državno gospodarsko javno službo, ki za-
gotavlja ustrezno ravnanje z institucionalnimi radioaktivnimi od-
padki, torej odpadki, ki nastajajo pri uporabi virov sevanja v me-
dicini, raziskovalni dejavnosti in industriji, ter dolgoročni nadzor in 
vzdrževanje že zaprtega odlagališča rudarske jalovine, ki je nastala 
pri izkoriščanju rudnika urana Žirovski Vrh. 

NAČRTOVANJE IN IZGRADNJA ODLAGALIŠČA NSRAO 

Prvi poskus pridobitve lokacije za odlagališče NSRAO se je neuspe-
šno končal leta 1993, zato je ARAO zasnoval in v letu 2004 začel 
izvajati nov pristop, ki je vključeval tudi javnost. Po dolgotrajnem 

postopku umeščanja odlagališča NSRAO z vključevanjem javnosti 
je bila lokacija Vrbina v občini Krško decembra 2009 potrjena z dr-
žavnim prostorskim načrtom. Finančni in terminski načrt izvedbe 
pa je bil potrjen z investicijskim programom julija 2014.

Glede na cilj resolucije, da v Sloveniji trajno rešimo vprašanje od-
laganja NSRAO, ARAO nadaljuje načrtovanje odlagališča NSRAO. 
Gre za silosni tip odlagališča na lokaciji Vrbina v občini Krško, ki ga 
načrtujejo v dveh scenarijih. Po osnovni varianti bo v odlagališče 
odložena le polovica NSRAO iz NEK, za katero je odgovorna Repu-
blika Slovenija, in vsi NSRAO, ki v Sloveniji nastajajo v medicini, raz-
iskovalni dejavnosti in industriji. Če pa bo na osnovi meddržavne 
pogodbe prišlo do dogovora z Republiko Hrvaško, bodo po razšir-
jeni varianti zmogljivosti odlagališča povečane in bo odložena tudi 
polovica NSRAO iz NEK, za katero je odgovorna Republika Hrvaška.

Za gradnjo odlagališča je že zagotovljeno razpolaganje z vsemi pot-
rebnimi zemljišči. Rezultati leta 2015 zaključenih terenskih razi-
skav se ujemajo z že zbranimi podatki in potrjujejo, da je lokaci-
ja primerna za izgradnjo izbranega pripovršinskega silosnega tipa 
odlagališča. V zaključni fazi izdelave sta projektna dokumentacija 
za presojo vplivov na okolje in za pridobitev gradbenega dovolje-
nja. Poleg poročila o vplivih na okolje ARAO pripravlja tudi Osnu-

tek varnostnega poročila in ostalo pripadajočo dokumentacijo ter 
novo iteracijo varnostnih analiz in meril sprejemljivosti za odlo-
žene odpadke. Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja so 
bile narejene dodatne analize poplavnosti območja odlagališča. 

Vzporedno projektant odlagališča izvaja vse potrebne aktivnosti 
za certificiranje betonskega zabojnika za pakiranje odpadkov. Za-
bojnik ima v konceptu odlaganja pomembno vlogo, saj je prva od 
pregrad pri izolaciji odpadkov od okolja. V kratkem bo izdelan prvi 
prototip zabojnika, namenjen testiranjem in umerjanju računskih 
modelov zabojnika. 

Gradnja odlagališča bo po ocenah trajala tri leta, in sicer od 2018 
do 2020. Leta 2021 je predviden začetek poskusnega obratovanja. 

DOLGOROČNO RAVNANJE Z VISOKORADIOAKTIVNIMI 
ODPADKI IN IZRABLJENIM GORIVOM

ARAO glede dolgoročnega ravnanja z visokoradioaktivnimi odpad-
ki in izrabljenim gorivom proučuje možnosti predelave izrabljene-
ga goriva ter vzporedno razvija dve rešitvi odlaganja, in sicer na 
eni strani sodeluje v pobudah za razvoj mednarodnega geološke-
ga odlagališča visokoradioaktivnih odpadkov in izrabljenega gori-
va. Ta rešitev je zanimiva predvsem za države z majhnim jedrskim 
programom, kot je Slovenija. Hkrati pa za primer, če bi se v nasled-
njih desetletjih izkazalo, da skupno odlagališče več držav ni mogo-
če, za odpadke iz lastnega jedrskega programa načrtuje tudi geo-
loško odlagališče v Sloveniji. 

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

ARAO z opravljanjem poslanstva varuje zdravje ljudi in okolje

ARAO v centralnem skladišču opravlja javno službo ravnanja  
z radioaktivnimi odpadki, ki nastajajo v medicini,  

raziskavah in industriji.

V nadaljevanju izvajanja projekta izgradnje odlagališča NSRAO 
so prioritetne naloge:
• izvedba postopka presoje vplivov na okolje, za katero je do-

kumentacija v zaključni fazi priprave;
• presoja čezmejnih vplivov, h kateri bodo skladno z zakonskimi 

zahtevami povabljene vse sosednje države, ter 
• pridobitev okoljevarstvenega soglasja.
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Po besedah direktorja Infre mag. Vojka Sotoška je nedavno dežev-
je, ki je povzročilo dvig gladine reke Save, pokazalo, da so vse do-
sedanje ureditve na infrastrukturnem delu zdržale. Gradnja aku-
mulacijskega bazena HE Brežice je tik pred zaključkom, Infra ga je 
končala celo mesec pred določenim terminskim planom, poudarja 
Sotošek. Z zaključkom infrastrukturnih ureditev je obenem omo-
gočen začetek zagonskih testiranj in prvo vrtenje turbin. Ureditve 
v sklopu energetskega dela so namreč neodvisne od poteka infra-
strukturnega dela in ne vplivajo na koto vode oz. na to, da ener-
getika ne bi mogla pričeti s testiranjem opreme. 

Kot pravi vodja projekta infrastrukturnih ureditev HE Brežice An-
ton Vetrih, so pred kratkim opravili tudi strokovno-tehnični pre-
gled, s pomočjo katerega so ugotovili, da je objekt zgrajen do 
te mere, da omogoča polnitev akumulacijskega bazena na koto 

148,50 metra nadmorske višine. Visoka voda se je po Vetrihovih 
besedah zaustavila na koti 149, kar pomeni pol metra nad pred-
videno zajezno gladino. Po pregledu ureditev so ugotovili, da na-
rasle vode niso povzročile nobenih poškodb oz. kakršnih koli izre-
dnih dogodkov, kar potrjuje zelo dobro izvedbo del s strani Infre. 
Dela na akumulacijskem bazenu se bodo še izvajala predvidoma 
do konca decembra, ko planirajo dvig vode na polno koto. Dela 
na suhi strani nasipov (zasaditve, komasiranja) pa bodo potekala 
v spomladanskih mesecih leta 2017, še pojasnjuje Vetrih.

Prejšnji teden je v Krškem ob obvoznici nastalo novo gradbišče, 

saj je Infra začela z gradnjo poplavnovarnostnega zidu in določe-
nimi ureditvami, ki spadajo zraven. Vodja tehničnega sektorja pri 
Infri Aljoša Preskar pojasnjuje, da bodo zid zgradili vse od krške 
policijske postaje do Valvasorjeve hiše in še malo naprej. Obenem 
bo potekala tudi rekonstrukcija pločnikov in gradnja dveh balko-
nov nad Savo kot razglednih točk z določenimi omilitvami prome-
ta, pri čemer je investitor Občina Krško. V podjetju Infra naprošajo 
občane, da ravnajo skladno s cestno signalizacijo in da v času tra-
janja projekta - zaključek del je načrtovan spomladi 2017 - spoš-
tujejo predpisane varnostne ukrepe in omejeno gibanje na ob-
močju gradbišča.
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HE Brežice: Infrine ureditve 
izvedene zelo dobro in pred rokom 
Javno podjetje Infra d.o.o. zaključuje z ureditvami na infrastrukturnem delu HE Brežice (akumulacijski bazen), kar pomeni zeleno luč za zagon turbin. V Infri so ob zadnjem dežev-
ju in naraslih vodah dobili potrditev, da so njihove dosedanje ureditve izvedene zelo dobro, saj niso ugotovili nobenih poškodb.

Infrastrukturne ureditve HE Brežice so ob nedavno narasli Savi zdržale, kar potrjuje njihovo zelo dobro izvedbo s strani Infre.

Kot je razvidno, se je visoka voda ustavila na koti 149 metrov nad-
morske višine, kar je pol metra nad predvideno polnitvijo aku-
mulacijskega bazena.

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje ob-
čin Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130 – 14P999004, je Regionalna razvojna agen-
cija Posavje 15. 11. 2016 objavila

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV 10 UDELEŽENCEV V INSTRUMENT
PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA ZA OBČINO RADEČE 2017

Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet pod-
jetništva za občino Radeče 2017«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in 
ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imajo stalno bivališče v občini Radeče,
b) so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
c) prijavitelj, ki je že bil vključen v katero koli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izva-

jala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in 
d) prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podje-
tniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposli-
tve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslov-
ni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki 
bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadome-
stila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v 
operacijo vključili predvidoma 1. januarja 2017.

Predstavitev javnega poziva bo potekala v Klubu Kulturnega doma Krško v 
sredo, 7. 12. 2016, ob 13.00 uri.

Rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016.

Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje www.rra-posavje.
si. Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani PVSP Radeče in na spletni strani 
www.rra-posavje.si, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, 
CKŽ 2, Krško; elektronska pošta: urska.renko@rra-posavje.si ali sabina.kos@rra-posavje.si ali 
natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si (vodja projekta); tel: 07 488 10 43 ali 07 488 10 44.

»Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče«
Ukrep v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin 

Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013 – 2020

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kot je na otvoritvi dejala di-
rektorica Zavoda KNOF Moj-
ca Žganec Metelko, so pred 
petimi leti prvo trgovino Sta-
ra šola odprli v Boštanju, v 
stavbi stare šole, zato se tako 
tudi imenuje. V naslednjih le-
tih so jo preselili in razširili še 
v Sevnico, Krško, Trbovlje ter, 
kot že omenjeno, tudi v Breži-
ce. Ob tej priložnosti se je zah-
valila županu Ivanu Mola-
nu oz. Občini Brežice, ki jim 
je dala prostor v bivšem dija-
škem domu v Brežicah, kjer se 
nahaja Stara šola, v brezpla-
čen najem. Žganec Metelkova 
je še omenila, da lahko v nji-
hove prostore občani prine-
sejo vse uporabne stvari, od 
tehnike, pohištva, kuhinjskih 
aparatov, oblačil, obutve, igrač 
itd., torej vsega tistega, kar jim 
več ne služi, pa bi nekomu dru-
gemu prišlo prav. Na vhodu v 
Staro šolo se bo nahajala tudi 
oglasna deska za še uporabne 
stvari, neke vrste male oglase, 
kjer bodo lahko občani napisa-
li, kaj potrebujejo oz. česa več 
ne. V Stari šoli, kamor je vklju-
čenih tudi veliko prostovoljcev, 
vse prinesene stvari pripravijo 
za nadaljnjo prodajo po simbo-
ličnih cenah, prihodek od pro-

daje pa omogoča nova delovna 
mesta invalidom in spodbuja 
mlade k socialnemu podje-
tništvu.

»Pri nas imamo vsak dan kaj 
novega, tako da se splača priti 
k nam, če ne drugače, pa samo 
na ogled,« v Staro šolo vabi 
Žganec Metelkova, ki je še do-
dala, da na leto zberejo približ-
no 40 ton stvari in jih ponovno 
uporabijo, sicer bi drugače pri-
stale na odpadu, kar pomeni, 

da so v pomoč tudi komunal-
nim podjetjem. Župan Molan je 
izpostavil, da so v občini vese-
li vsake nove otvoritve, še po-
sebej pa take, ki je povezana s 
socialnim podjetništvom. Ve-
seli ga tudi, da sta dve proda-
jalki v Stari šoli Brežice dobili 
priložnost nove zaposlitve. Ob 
tem je opravil tudi prvi nakup 
- vzel je golf žogico, ki si jo bo 
spravil v pisarni kot spomin na 
otvoritev Stare šole.
 R. Retelj

Direktorica Zavoda KNOF Mojca Žganec Metelko (desno) s tre-
mi prodajalkami Stare šole Brežice

Tudi v Brežicah podpirajo 
socialno podjetništvo
BREŽICE - Zavod KNOF, so.p., iz Sevnice je 10. novembra v Brežicah odprl že svo-
jo četrto trgovino podarjenega - Staro šolo, kjer lahko obiskovalci najdejo še 
uporabne stvari oz. jih lahko tudi prinesejo. Prvi nakup je opravil brežiški žu-
pan Ivan Molan.

www.PosavskiObzornik.si
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Čeprav ima embalaža številne koristi, postaja ta vse večji globalni 
problem, saj proizvajamo in porabljamo preveč embalaže. V Slo-
veniji je po podatkih Statističnega urada RS lani nastalo 275.000 
ton odpadne embalaže, kar predstavlja 30 odstotkov vseh komu-
nalnih odpadkov. V zadnjih letih se njena količina povečuje - šte-
vilka za lani je za skoraj tretjino višja kot za leto 2013. Razloge za 
to ni težko poiskati. 

Še ne tako davno nazaj, pred nekaj desetletji, je bila plastična em-
balaža bolj redko videna v naših domovih. Skrbne gospodinje so 
plastične vrečke večkrat oprale in jih uporabile za zamrzovanje 
živil. V trgovini so nam blago prodajali na kile in ga sproti zavili v 
papir ali dali v škrnicelj. Radenska, Jupi in Cokta so bili v stekleni-
cah, danes pa večino pijač kupujemo v plastenkah, solata za ma-
lico je že pripravljena v embalaži, salama in sir pa sta ovita tudi v 
več plasti embalaže. V poplavi izdelkov se pogosto odločamo za 
tiste, ki so lepše zapakirani. Lep ovoj ima velikokrat pri izbiri pred-
nost pred samo vsebino. Poleg tega je življenjska doba veliko iz-
delkov zelo kratka. In kaj ostane? Embalaža. 

Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2016, ki poteka od 19. 
do 27. novembra, je namenjen problematiki odpadne embalaže 
in spodbujanju k njenemu zmanjševanju. Komunalna podjetja v 
sklopu te akcije vzpodbujajo z različnimi aktivnostmi k odgovor-
nejši in trajnostno naravnani potrošnji. Vse se začne pri najmlaj-
ših, zato so v družbi Kostak osrednjo aktivnost v sklopu Evropske-
ga tedna zmanjševanja odpadkov namenili prav njim. 

TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV NA OŠ PODBOČJE

Suzana Mlakar Pavlovič, ki je koordinirala aktivnosti na OŠ Pod-
bočje, je o okoljevarstveni vzgoji in tednu zmanjševanja odpad-
kov zapisala naslednje:

»Na šoli že vrsto let posvečamo veliko pozornosti ekologiji. Raz-
lične ekološke vsebine vključujemo pri pouku ter pri ostalih dejav-
nostih. Vse prostore v šoli imamo opremljene s koši za ločeno zbi-
ranje odpadkov. Tako imamo v vsakem prostoru tri koše, in sicer 
za papir, embalažo in ostale odpadke. Skozi celo šolsko leto zbira-
mo star papir, plastične zamaške, izrabljene tonerje, kartuše, mo-
bilnike in baterije. Vsako leto se v mesecu aprilu pridružimo čis-
tilni akciji KS Podbočje. Učenci skupaj z učitelji pobirajo smeti po 
vaških poteh v KS Podbočje. Skrbimo za urejeno okolico šole, in 
sicer je vsak teden en razred odgovoren za čiščenje okolice šole.

Letošnji poudarek v tednu zmanjševanja odpadkov je na zmanjše-
vanju količine embalaže. Na naši šoli smo v torek, 22. 11. 2016, z 
obiskom predstavnikov podjetja Kostak in delavnicami na to temo 

spodbujali učence k preprečevanju nastajanja odpadkov in ločeva-
nju odpadkov. V uvodu dneva sta učence in zaposlene nagovorila 
ravnatelj šole gospod Branko Strgar in direktor sektorja komuna-
le gospod Jože Leskovar. Nato so sledile delavnice in predstavi-
tve. Učenci so z velikim navdušenjem poslikali velike zabojnike za 
ločeno zbiranje odpadkov, si ogledali vozilo za odvoz odpadkov, 
ločevali odpadke v ustrezne zabojnike ter risali na temo odpadki.

S predstavitvijo in delavnicami, ki so jih pripravili predstavniki pod-
jetja Kostak, smo bili zelo zadovoljni in si želimo takšnega sodelo-
vanja tudi v prihodnje.

Zavedati se moramo, da je ena temeljnih nalog nas odraslih, da 
ohranimo naravo tudi za naše najmlajše, zato je prav, da otroke 
že zelo zgodaj vključimo v takšne dejavnosti.«

Že v samem gospodinjstvu se namreč lahko zmanjša količina od-
padkov z izbiranjem izdelkov za večkratno uporabo, brez nepo-
trebne ali vsaj s povratno embalažo, dolgo življenjsko dobo in 
podobno.

Torej: ključ rešitve je v vsakem od nas, saj odpadki ne nastaja-
jo kar sami od sebe.

EMBALAŽA – 
PROBLEM DANAŠNJE DRUŽBE?

LJUBLJANA - V organizaciji Agencije za radioaktivne odpadke 
je v Ljubljani od 17. do 18. novembra potekalo že tradicionalno 
regionalno srečanje, na katerem informacije, poglede in znanje 
o ravnanju z radioaktivnimi odpadki redno, vsako leto v eni od 
držav udeleženk, izmenjujejo predstavniki organizacij, ki delu-
jejo na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrablje-
nim gorivom. Letos je sodelovalo 36 strokovnjakov iz Avstrije, 
Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije ter prvič tudi iz Hrvaške. 
Osrednja tema seminarja so bili nacionalni programi ravnanja 
z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, povezovanje 
nacionalnih programov med seboj in v EU sheme ter prepozna-
vanje možnih sinergij, dolgoročnih prednosti in izzivov morebi-
tnih skupnih rešitev: mednarodnih odlagališč radioaktivnih od-
padkov in izrabljenega goriva.  Vir: ARAO

Regionalno strokovno srečanje o 
ravnanju z radioaktivnimi odpadki

20 let

KRŠKO - V spomin na vse žrtve prometnih nesreč so v Krškem 
v organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
občine Krško ter v sodelovanju z Zvezo šoferjev in avtomehani-
kov Krško 20. novembra prižgali sveče na Trgu Matije Gubca pri 
spominskem obeležju. Kot je ob tem poudaril predsednik SPV 
občine Krško Davorin Naglič, želijo opozoriti in se hkrati zah-
valiti 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. S pe-
smijo so dogodek popestrili učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško, z 
likovnimi izdelki pa učenci OŠ XIV. divizije Senovo.

V spomin na žrtve prometnih 
nesreč prižgali sveče 

V Evropi proizvedemo letno 157 kg odpadne embalaže na prebivalca  

Slogan letošnjega Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov 
je Zmanjšajmo porabo embalaže! 

Direktor Sektorja komunale v družbi Kostak Jože Leskovar in 
ravnatelj OŠ Podbočje Branko Strgar  

sta nagovorila osnovnošolce 

Suzana Mlakar Pavlovič iz OŠ Podbočje z učenci 

Za najmlajše je bil smetarski tovornjak najbolj zanimiv 

10 ukrepov/dejavnosti za zmanjšanje odpadkov

1. Nič več plastičnih vrečk! Pri nakupih uporabljam vrečke 
za ponovno uporabo ali cekar. 

2. Na poštni nabiralnik sem nalepil rumeno nalepko proti 
neželeni pošti.

3. Izogibam se razmetavanju s hrano, tako da do konca 
porabim načeta živila, preden kupim nova v trgovini.

4. Izogibam se individualnemu pakiranju in majhnim 
zavitkom in dajem prednost izdelkom po teži ali v večjih 
zavitkih. 

5. Pijem vodo iz pipe, da bi prispeval k zmanjšanju količine 
plastičnih steklenic. 

6. Tiskam na obe strani lista in tako porabim manj papirja. 
7. Ostanke obrokov in olupke sadja uporabim za 

kompostiranje. 
8. Za igrice ali elektronske aparate uporabljam baterije za 

ponovno polnjenje. 
9. Premajhna oblačila podarim sorodnikom ali prijateljem.
10. Pokvarjene igrače ali kolo dam popraviti.

KRŠKO - Na območju med Hotelom City in večstanovanjskimi 
objekti na Cankarjevi ulici na Vidmu bo v kratkem zaključe-
na gradnja stanovanjsko-poslovnega objekta. Za 15. decem-
ber je načrtovana otvoritev trgovskega centra Spar, ki ga že 
opremljajo, medtem ko bodo stanovanja v zgornjih etažah 
dokončana in predana namenu v prihodnjem letu. V minulih 
dneh so izvajalci del urejali parkirne površine, pa tudi dosto-
pne ceste iz smeri Ceste 4. julija ter mimo hotela, pohodne po-
vršine in koridor za kolesarje. Investitor novogradnje je pod-
jetje SL- inženiring Boršt. Foto: Sv. M.
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 Sobota, 3. december, 10.00: 
PREDSTAVITEV RESTAVRIRANEGA KLAVIRJA 
TA VESELI DAN KULTURE: prost vstop v muzej 

 Torek, 6. december, 16.00–18.00: 
TRŽNICA Z NAMENOM  
V sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami 
Občine Brežice in Fakulteto za turizem Brežice.

 Četrtek, 8. december, 18.00: 
ODPRTJE INTERDISCIPLINARNE RAZSTAVE 
ŠTIRJE ELEMENTI: 1 – VODA

 Nedelja, 11. december, 17.00: 
ODPRTJE TAKTILNE RAZSTAVE: 
FRANČIŠEK KAREL REMB, AVTOR POSLIKAV 
VITEŠKE DVORANE

 Nedelji, 11. in 18. december, 15.00–18.00: 
PRAZNIČNI ROKODELSKI TRŽNICI

 Petek, 30. december, 19.00: 
3. GALA KOMORNI NOVOLETNI KONCERT 
KLASIČNE GLASBE: Tine Bec, Rok Ferenčak in 
Marko Ferlan. 
Vstopnina.

Vljudno vabljeni, nič siljeni!

Več informacij: vodnik@pmb.si, 466 05 17

DECEMBER V 
POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE

Po predvajani motokros himni 
AMD Brežice, ki je nastala leta 
2007 v sklopu druge evrop-
ske dirke na Prilipah, je zbra-
ne nagovoril predsednik Ivan 
Slopšek, ki je med drugim opi-
sal, da so se leta 1946 takoj po 
vojni zbrali prvi lastniki avto-
mobilov in simpatizerji moto 
dejavnosti ter med prvimi v 
Sloveniji ustanovili AMD Bre-
žice. Namen ustanovitve so bili 
predvsem pomoč članom, šo-
lanje mladih voznikov, širjenje 
znanja o motorjih in organizi-
rano druženje. Leta 1947 so v 
Brežicah že bile prve cestno hi-
trostne dirke v vseh kategori-
jah, ki so se odvijale še vsa pet-
deseta leta. Leta 1964 je AMD 
Brežice prvič organiziralo mo-
tokros dirko na motokros pro-
gi na Čatežu ob Savi. Zaradi iz-
gradnje Petrolovega motela se 
je moral motokros preseliti na 
Prilipe, kjer je Občina Brežice 
takrat našla nadomestno loka-
cijo. Društvo je imelo tudi av-
tošolo, ki je bila leta 1999 uki-
njena. Kot je še omenil Slopšek, 
se društvo še naprej ukvarja s 
pridobivanjem novih članov in 
skuša obdržati obstoječe. Trik-
rat letno organizira motokros 
dirke na Prilipah, udeležuje se 
raznih preventivnih akcij, po-
membno vlogo igra tudi v ra-
znih komisijah AMZS. Progo na 

Ponosni na 70 dirkaških let
ČATEŽ OB SAVI - V tukajšnjem Domu krajanov je 16. novembra Avto moto društvo (AMD) Brežice s prire-
ditvijo obeležilo sedem desetletij svojega obstoja ter sedanjim in bivšim dirkačem kot tudi vsem ostalim, 
ki so jim kakor koli pomagali, podelilo priznanja in zahvale.

Prilipah so v zadnjih desetle-
tjih večkrat prenovili in prila-
godili standardom tega športa, 
zato je danes ena boljših prog v 
Evropi. Prva voznika AMD Bre-
žice sta bila Stane Mladkovič 
in pokojni Branko Avguštin. 
Leta 1984 je po nekajletnem 
premoru sledil ponoven zagon 
in tudi hiter vzpon motokrosa 
na Prilipah, leta 2005 so orga-
nizirali tudi prvo evropsko dir-
ko v kategorijah EMX 65, EMX 
85 in EMX 125. »Tudi v sanjah 
ni nihče pričakoval takšne-
ga vzpona motokrosa, kot ga 
imajo Prilipe danes,« je dejal 

Slopšek. Od bivših in sedanjih 
dirkačev AMD Brežice velja iz-
postaviti: Marjana Avblja, ki 
je kot prvi Slovenec osvojil tudi 
prvo točko na SP (250 ccm) v 
Bolgariji; Marjana Zdovca, ki 
je bil leta 1984 državni prvak 
v kategoriji 125 ccm, štiri leta 
kasneje pa še v kategoriji 250 
ccm; Andreja Čudna, ki je bil 
leta 2001 najboljši v državi v 
kategoriji 250 ccm, in daleč 
najuspešnejšega brežiškega 
motokrosista Klemna Gerčar-
ja, ki je bil kar petkrat državni 
prvak, poleg tega tudi evropski 
mladinski prvak, pred tremi 

leti pa je svojo uspešno karie-
ro kronal z naslovom svetov-
nega prvaka v razredu MX 3.

Poleg Slopška so AMD Brežice 
ob jubileju čestitali tudi pred-
sednik AMZS Anton Brez-
nik, generalni sekretar AMZS 
Robert Štaba, župan Ivan 
Molan, ki je ob tej priložnos-
ti AMD Brežice podelil tudi 
plaketo Občine Brežice, naj-
uspešnejši motokrosist Kle-
men Gerčar, predsednik ZB za 
vrednote NOB Brežice Stane 
Preskar, nekdanji dirkači Sil-
vin Vesenjak, Marjan Zdovc 
in Franc Jurečič ter povelj-
nik PGD Brežice Jure Krošl in 
predsednik PGD Brežice oko-
lica Radko Berstovšek. Slop-
šek je ob tej priložnosti seda-
njim in bivšim uličnim in mini 
moto dirkačem ter motok-
rosistom brežiškega društva 
podelil priznanja za aktivno 
in srčno nastopanje na po-
dročju motokrosa ter zahva-
le vsem sponzorjem, donator-
jem in ostalim, ki so v vseh teh 
letih stali in še stojijo društvu 
ob strani. Zahvalo za medijsko 
podporo je prejel tudi Posavski 
obzornik. Prireditev je povezo-
val Veljko Jukič, za glasbeno 
popestritev pa je poskrbela 
Klapa Parangal. 
 Rok Retelj

Sedanji in nekdanji dirkači AMD Brežice

 medijski sponzor

SevniSevni
V četrtek, 24. 11. 2    

*

caica
001166 ob 8. uri!!

NE Z
AMUDITE

!

*Akcĳ a velja samo 24. 11. 2016 v PE Lidl Sevnica. Popust ne velja za nakup neprehrambnih, tobačnih in alkoholnih izdelkov, časopisov, 
revĳ , kartic mobilnih operaterjev in Lidlovih vrednostnih bonov ter darilnih kartic. Popust se obračuna na blagajni. 

Vse kupce �aka BREZPLA�NA MINI POGOSTITEV!
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»Praded Mihael, ki je umrl po prvi svetovni vojni, je bil tehnično 
izobražen. Močno se je zanimal za vse, kar je bilo v zvezi z nasta-
jajočo cestno motorizacijo – motocikli in avtomobili. Njegov sin 
oziroma moj ded, ki je bil prav tako Mihael, se je že v rani mla-
dosti posvetil mehaniki in šoferstvu. Kot izučen mehanik je leta 
1921 v Brežicah odprl mehanično delavnico za bicikle, motocikle 
in avtomobile. Nova delavnica je hitro zaživela in ded se je kma-
lu posvetil samo servisiranju, vzdrževanju in popravilu vozil,« pri-
poveduje Mihael Radanovič, ki je na čelu že četrtega rodu uspe-
šnega družinskega podjetja.

ENA IZMED NAJSTAREJŠIH MEHANIČNIH DELAVNIC

»V času med obema vojnama so imeli avtomobile in motorna ko-
lesa ponavadi zdravniki, lekarnarji, odvetniki, trgovci in močnej-
ši obrtniki. To so bile tudi stalne stranke. Nihče ni sproti plačeval, 
v posebni knjigi so se zabeležili podatki o servisu ali popravilu 
s ceno, plačilo je sledilo ob koncu leta,« nadaljuje sogovornik in 

pokaže že rahlo orumenele liste časopisa, kjer je del spominov 
na zanimivo preteklost razvoja družinskega podjetja. Med dru-
gim beremo, da je postala avtomehanična in kleparska delavni-
ca Radanovič znana po natančnem in hitrem delu. Leta 1930 je 
takratna znana nemška tovarna avtomobilov Mihaelu II. zaupala 
uradni servis in zastopstvo lastnih blagovnih znamk, ki so bile v 
tistem času na Slovenskem izredno cenjene in močno razširjene. 

Z začetkom 2. svetovne vojne je bila družina Radanovič na se-
znamu za izselitev. »Ko je imela družina že pripravljene kovčke, 
je prišla komanda, da mora mehanična delavnica v Brežicah os-
tati. Sledilo je obdobje vojne vihre, ki ni nikomur prizanašalo, po-
tem je prišla osvoboditev in z njo novi gospodarji. Dve leti in pol 
je bila mehanična delavnica mobilizirana kot ’Tranzitna stanica 
broj 2 Beograd’. Njena naloga je bila zbirati vojni plen, avtomo-
bile in motocikle ter jih usposobiti za vožnjo. Delo v delavnici je 
nadzoroval jugoslovanski oficir, delavci so dobivali hrano in ob-
leko, to je veljalo tudi za starega očeta,« je del spominov na do-
godke, ki verjetno ne bodo nikoli zbledeli.

Jeseni leta 1948 je Mihael Radanovič, stari oče sedanjega lastni-
ka, smel prevzeti delavnico v svoje roke. Nadaljeval je z vestnim 
in odgovornim delom vse do leta 1962, ko je avtomehanično de-
lavnico prevzel Mihael III., ki jo je ob odhodu v pokoj predal sinu 
Mihaelu, četrtemu v generaciji. 

PRODAJA, SERVIS, ODKUP IN ZAVAROVANJE VOZIL

V času po osamosvojitvi je podjetje doživelo največji tehnološki 
napredek - leta 1994 so zgradili nov prodajni salon (prenovili so 
ga v letošnjem letu), leta 2000 pa odprli še novo servisno delav-
nico. Imajo tudi lastno avtopralnico.

Na sedežu podjetja Radanovič Brežice d. o. o. danes opravljajo 
prodajo novih in rabljenih vozil ter nadomestnih delov, nudijo 
uvoz rabljenih vozil, zavarovanja za vozila, financiranja za vozila, 
garancije za rabljena vozila, opravljajo kleparska in ličarska dela 
ter cenitve škode na poškodovanih vozilih. Med popravilom va-
šega vozila lahko izbirate med različnimi nadomestnimi vozili 
za pot na delovno mesto in nazaj. Pri njih je mogoče kupiti tudi 
pnevmatike in opraviti vse vulkanizerske storitve.

»Izpolnjujemo vse najnovejše tehnološke standarde in stremi-
mo k temu, da ponujamo vse dejavnosti v povezavi z avtomo-
bilizmom pod eno streho – v povezavi s to vizijo smo v lanskem 
letu odprli tudi dodatno poslovalnico Euroservis Majster za vsa 
vozila. S tem smo razširili našo ponudbo na storitve za vsa vozi-
la, v kar je vključena tudi ponudba nadomestnih delov,« doda la-
stnik Mihael IV. in nadaljuje, da so njihova največja nagrada za-
dovoljni uporabniki storitev. 

»V lokalnem okolju poskušamo nastopiti kot prepoznaven pro-
dajalec in serviser vozil, ki stremi k visoki kakovosti storitev, in z 
željo, da so stranke ob obisku naše avtohiše izjemno zadovolj-
ne. Naše prednosti so predvsem strokovnost, zanesljivost in ka-
kovostno izvedena dela, še posebej na področju vozil koncerna 
Volkswagen. Ponujamo tudi širok izbor storitev na enem mestu, 
kar še dodatno razbremeni stranko,« pa poudari Mihael Rada-
novič, peti v generaciji družinskega podjetja.

Za kakovostno izvedbo servisnih storitev in zvestobo strank je 
Avtohiša Radanovič Brežice leta 2014 prejela prestižno nagrado, 
ki jo koncern Volkswagen od leta 2008 vsako leto podeli 100 naj-
boljšim evropskim servisom. V lanskem letu so bili tudi imenova-
ni za trgovca leta za znamko Volkswagen.

ZADOVOLJNI KUPCI VOZIL VOLKSWAGEN

Dober glas daleč seže in o družinskem podjetju Radanovič iz Bre-
žic ga najpogosteje širijo zadovoljni uporabniki avtomehaničnih 
storitev in zadovoljni kupci vozil znamke Volkswagen. Podjetje, 
ki nudi zaposlitev 19 osebam, je tudi pooblaščeni serviser za vo-
zila znamke Volkswagen, Audi, Seat in VW gospodarskih vozil, 
za katera izpolnjuje vse kakovostne in tehnološke standarde, ki 
ga predpisuje koncern Volkswagen AG, poleg tega je tudi eko-
loško usmerjeno.

»Visoka kvaliteta servisnih storitev bo tudi v bodoče naš primar-
ni cilj, saj želimo da so naše stranke deležne ustrezne pozornos-
ti in da so z našimi storitvami izjemno zadovoljne,« zaključi Mi-
hael (Miha) Radanovič, naslednji lastnik in direktor družinskega 
podjetja Radanovič Brežice d. o. o.

BREŽICE – Ena najstarejših slovenskih avtomobilskih in motornih mehaničnih delavnic je že skoraj stoletje v lasti družine Radanovič. Začeli 
so kot obrtniki, leta 1990 pa so odprli še d. o. o. Na čelu uspešnega podjetja je že četrta generacija, v delovanje podjetja pa se vključuje že 
peti v družini. Vsem je skupno tudi ime - Mihael Radanovič.

Mihael Radanovič IV. z ženo Stanko in materjo Zofijo,  
na desni Mihael Radanovič V.

V delavnici je bilo v prvih začetkih največ koles  
in motornih koles.

Generalna obnova kombija leta 1947

Sodobna delavnica in prodajni salon Radanovičevih danes

Radanovič Brežice d.o.o., Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice, tel.: 07 499 21 50 – e-pošta: info@radanovic.si,  www.radanovic.si

Že 95 let skrbijo za kakovostne storitve 
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Vpisnina je znašala 20 dinarjev, 
višina mesečne šolnine, kot bi 
rekli danes, takrat pa so jo imeno-
vali ukovina, je bila določena kas-
neje. Novoustanovljena glasbena 
šola je s poukom pričela oktobra 
1946. Pouk je potekal dvakrat te-
densko. Glavnim predmetom je 
bilo namenjeno pol ure, stran-
skim pa 20 minut. Tedanji učenci 
so se lahko vpisali v program kla-
virja, violine, violončela, klarine-
ta, vseh pihal, harmonike, glasbe-
ne teorije in zborovskega petja. 

3. oktobra 1946 so v novoustanovljeni glasbeni šoli začeli 
s poukom. Poučevalo je 5 učiteljev, vpisanih pa je bilo 72 
učencev. Takratna glasbena šola je imela značaj redne šole. 
Kdor jo je uspešno zaključil, se je lahko vpisal na srednjo 
glasbeno šolo v Ljubljani.

VZKLILA ŽELJA PO GLASBENI ŠOLI

Brežiška glasbena šola je bila ustanovljena v času, ko je 
v Brežicah zaradi neuničljive človekove potrebe po kultu-
ri vzklila želja po glasbeni šoli. Ustanovitelje je vodila lju-
bezen do glasbe in jim usmerjala korake na poti, ki ni bila 

vedno lahka. Kljub plemenitemu namenu so se srečevali s 
težavami, povojni čas ni bil prijazen in naklonjen takšnim 
idejam. Zdelo se je, da je vojna uničila lepoto in prepri-
čljivost glasbe. A na srečo ni bilo tako. Pokazalo se je to, 
kar velja še danes. Da glasba zmore osrečevati, premagati 
birokratske in ideološke ovire, združevati na videz nezdru-
žljivo, glasba zmore celo zdraviti in nam dajati moč, da ra-
zumemo sebe in svet. Enako misleči navdušenci so pred 70 
leti pogumno stopili na pot razumevanja, iskanja, dajanja 
in sprejemanja, na pot lepote.

PONOSNI NA SEDEM ORKESTROV 
IN VOKALNO SKUPINO

Danes učitelji in učenci brežiške glasbene šole pogumno 
vztrajajo na poti, ki se je začela graditi pred 70 leti. Pra-
vijo, da je glasba odraz njihove duše, njihovih solza, je 
njihov nasmeh, glasba so njihove sanje, njihova pot od 
srca do srca. Glasba oblikuje njihove misli, njihove želje 

in žlahtnost odnosov med ljudmi. Postali so pomemben de-
javnik kulturnih dogajanj na področju občine Brežice, ne-
pogrešljiv del občinskih in pogosto tudi državnih kulturnih 
prireditev. Zaposleni so ponosni na svoje poslanstvo in so 
prepričani, da rezultati njihovega dela predstavljajo po-
memben prispevek k lepoti tega sveta. Še naprej si bodo 
prizadevali gojiti občutek pozitivne drugačnosti kot pri-
spevka različnosti, lepoti in zanimivosti sveta ter glasbo 
uporabljati na poti iskanja zadovoljstva zase in za druge. 
Danes na Glasbeni šoli Brežice poučuje 25 učiteljev, šolo 
pa obiskuje 330 učencev. Učenci se lahko učijo igranja 13 
inštrumentov, poleg tega pa spoznavajo tudi nauk o glasbi 
in se učijo petja ter stopajo v svet glasbe v glasbeni pri-
pravnici. Ponosni so, da v šoli deluje kar sedem orkestrov: 
citrarski, harmonikarski, kitarski, tamburaški, godalni, pi-
halni in simfonični. V nastajanju je tudi tolkalna skupina. 
Poleg tega v okviru glasbene šole že 25 let nadvse uspešno 
deluje Vokalna skupina Solzice.

OB JUBILEJU ŠTIRJE KONCERTI

Letošnje leto je jubilejno za Glasbeno šolo Brežice. Obele-
žujejo namreč 70-letnico glasbene šole. Praznovanju so na-
menili štiri koncerte, ki so jih izvedli v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja v Brežicah in večnamenski športni dvorani 
Brežice. Na prvem so nastopili sedanji učenci, na drugem 
nekdanji učenci, danes ljubiteljski ali celo vrhunski glasbe-
niki. Tretji je sovpadal s svetovnim dnevom učiteljev, kjer 
so nastopili učitelji glasbene šole. Četrti je bil slavnostni 
koncert s predstavitvijo vseh orkestrov, vokalne skupine in 
mešanega zbora, ki je bil sestavljen prav za to priložnost.

Vizija Glasbene šole Brežice je jasna − ukvarjanje s kultu-
ro pomeni prispevek za lepši in plemenitejši del naših živ-
ljenj ter lepši in plemenitejši del tega sveta, ne glede na 
to, ali so dogajanja na področju profesionalne ali amater-
ske kulture. Ukvarjanje s kulturo je tudi vsaka lepa izgo-
vorjena ali zapisana beseda, vsaka odigrana nota, zapeta 
pesem, vsaka slika ali plesni korak. Vse to pa so koraki do 
zadovoljstva in − najpomembneje − koraki do odnosov med 
ljudmi, kjer je človek človeku človek. V viziji glasbene šole 
Brežice so zapisali tudi, da želijo aktivno sodelovati z vse-
mi dejavniki na področju kulture ter vzgoje in izobraževa-

nja. Pa tudi na visokem umetniškem nivoju zastopati šolo 
in občino izven občinskih in državnih meja.

Učenci in tudi vsi zaposleni sledijo ciljem sodobne glasbene 
šole Brežice, ki želi razvijati ljubezen do glasbe kot temelj 
osebne kulture, ob glasbi razvijati občutek pripadnosti na-
cionalni kulturi in se naučiti ljubiti svoje ter na temeljih te 
ljubezni spoštovati tuje, glasbo uporabljati kot prvi korak 
pri vzpostavljanju novih povezav med posamezniki in na-
rodi, uporabljati jo na poti iskanja zadovoljstva zase in za 
druge ter ne nazadnje razumeti glasbo kot element obsto-
ja bitja, ki za svoje ime z vso pravico in ponosom uporab-
lja veliko črko 'Č' kot Človek!

200 LET JAVNEGA GLASBENEGA ŠOLSTVA 

Letošnje leto je jubilejno tudi za slovensko glasbeno šol-
stvo. Novembra namreč obeležujemo 200-letnico ustano-
vitve prve javne glasbene šole na Slovenskem. Čas pre-
bujanja proti koncu 18. stoletja je povzročil spremembo 
družbenega ustroja. Evropa se je osvobodila spon srednje-
ga veka. Dela Bacha, Vivaldija, Mozarta, Haydna in mnogih 
drugih glasbenikov so zahtevala več in bolj strokovno izo-
braženih izvajalcev. Razna glasbena in kulturna društva so 
bila zainteresirana za strokovno glasbeno šolo in novembra 
1815 je dvorna pisarna na Dunaju dovolila odprtje Javne 
glasbene šole pri normalki v Ljubljani. Prva javna glasbe-
na šola je s poukom, ki ga je vodil Franc Sokoll, pričela 7. 
novembra 1816. Javna glasbena šola se je s svojimi vzponi 
in padci, v težkih razmerah, obdržala 59 let. V tem času 
sta glasbeno šolo ustanovili tako Filharmonična družba kot 
Glasbena matica. Slednja je svoj višek dosegla z ustanovi-
tvijo konservatorija leta 1919. Veseli smo lahko, da je po 
drugi svetovni vojni sledil razcvet javnega glasbenega šol-
stva. Tako imamo danes v Sloveniji 54 javnih in 13 zaseb-
nih glasbenih šol. 

Pred dnevi je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal slav-
nostni koncert, posvečen jubileju javnega glasbenega šol-
stva na Slovenskem.  Pred tem je predsednik republike Borut 
Pahor s srebrnim redom za zasluge odlikoval Zvezo sloven-
skih glasbenih šol za izjemne zasluge pri utrjevanju znanja 
in razvoju slovenske glasbene kulture ob 200-letnici delo-

vanja slovenskega javne-
ga šolstva. V 90-članskem 
združenem orkestru slo-
venskih glasbenih šol je 
sodelovala tudi Glasbena 
šola Brežice. Odlikovanje 
je v imenu Zveze sloven-
skih glasbenih šol prevzel 
Boris Štih, predsednik zve-
ze. V zahvalnem nagovoru 
je poudaril, da se bo zveza 
še naprej trudila, da bodo 
lahko po zvezdah odličnos-
ti posegali vsi, ne glede na 
ekonomski položaj njiho-
vih staršev, saj je bila prva 
javna glasbena šola usta-
novljena prav z namenom, 
da bi omogočila glasbeno 
izobrazbo tudi otrokom iz 
socialno šibkih okolij.

70 let Glasbene šole Brežice
26. septembra 1946 je bila v Brežicah ustanovljena glasbena šola. Že takrat so se v tem mestu začeli izobraževati mladi talenti in 
tako je že 70 let. Bodoči učenci so se lahko s posebno prijavnico vpisali že naslednji dan v ravnateljevi pisarni takratne državne gi-
mnazije v Brežicah. 

Ravnatelj GŠ Brežice 
Daniel Ivša

Stara glasbena šola v Brežicah

Današnja stavba glasbene šole Kolektiv Glasbene šole Brežice

Skupinska fotografija nastopajočih na koncertu učiteljev GŠ Brežice
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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.

LOKI (16414) 
je eden izmed šestih odvzetih 
psov. Je prijazen mladenič več-
je rasti, star približno leto in pol. 
Privaja se na povodec in spreho-
de. Rad je v družbi ljudi, rad se 
boža in obožuje priboljške. Išče 
dober in psom prijazen dom.

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. 

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

KAPELE – Tretji petek v mesecu novembru osnovne šole in vrtci po 
Sloveniji obeležijo dan slovenske hrane s tradicionalnim slovenskim 
zajtrkom (jabolka, med, maslo, kruh). Župan občine Brežice Ivan 
Molan se vsako leto udeleži zajtrka na eni izmed šol v občini, letos 
je župan zajtrkoval v družbi učenk in učencev na Podružnični šoli Ka-
pele, ki sodi v sestavo OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Otroci Po-
družnične šole Kapele so županu Ivanu Molanu pripravili prisrčno 
dobrodošlico in krajši kulturni program, nato pa so skupaj sedli k 
zajtrku, ki se ga je udeležila tudi ravnateljica OŠ dr. Jožeta Toporiši-
ča Dobova Ivana Baškovič.
Podružnično šolo Kapele obiskuje 40 otrok od 1. do 6. razreda. Pouk 
poteka v kombiniranih oddelkih, in sicer 1. in 2. razred skupaj, 3. in 
4. razred skupaj ter 5. in 6. razred skupaj. Vodja enote Podružnične 
šole je učiteljica Vida Urek. Župan Ivan Molan se je otrokom zahva-
lil za zajtrk in jim ob tem podaril slikanice, ki bodo otrokom na voljo 
za izposojo v njihovi šolski knjižnici. Po zajtrku je župan obiskal tudi 
otroke iz vrtca pri Podružnični šoli Kapele, ki ga obiskuje 38 otrok.
Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je namenjen iz-
boljšanju zavedanja o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, 
domačo pridelavo in predelavo. Otroci se ob zajtrku, ki ga sestav-
ljajo kruh, maslo, med, mleko in jabolka, na prijeten in zabaven na-
čin poučijo o pridelavi domače hrane in zdravem načinu življena.  

Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice 
t: 07 466 05 17, m: 031 708 737, e: vodnik@pmb.si, www.pmb.si 

 
 

 
 

   
 

   
 
 
  

            
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posavski muzej Brežice in Občina Brežice vabita na predavanje ob 
obeležitvi 100. obletnice brežiškega potresa 

 

KAKO RAVNATI OB POTRESU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice   
t: 07 466 05 17, m: 031 708 737, e: vodnik@pmb.si, www.pmb.si 
 

Če naših sporočil ne želite več prejemati, nam prosim pošljite sporočilo na: vodnik@pmb.si 

 

Predavanje bo v četrtek, 24. novembra 2016 ob 17.00                                                                                            
v Malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice. 

 
 

Predaval bo Erik Pagon (Uprava RS za zaščito in reševanje). 
 

Vljudno vabljeni! 

JESENICE NA DOLENJSKEM – Krajevni oz. večnamenski domovi so 
središča družabnega in kulturnega življenja v krajih, kjer si pogosto 
prostore delijo kulturna društva, krajevna skupnost in gasilci. Obči-
na Brežice v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi izvaja obnove in 
modernizacije objektov domov, med temi tudi projekt rekonstrukci-
je in novogradnje večnamenskega objekta Jesenice na Dolenjskem. 

Izvedba projekta se je pričela leta 2014 z rušitvijo enega objekta in 
novogradnjo prizidka k obstoječemu objektu KS Jesenice. Do leta 
2016 so bila izvedena še krovsko-kleparska in tesarska dela, naba-
vljeno in vgrajeno je bilo stavbno pohištvo, izvedena je bila tudi 
statična sanacija objekta. Letos septembra so se pričela dela za do-
končanje obnove objekta – ta zajemajo preostala gradbeno obrtni-
ška dela, strojne in elektro inštalacije ter zunanjo ureditev v skla-
du s projektno dokumentacijo (tlakovanje in asfaltiranje parkirišča, 
ureditev dostopov v objekt, kanalizacija, ozelenitev z grmovnica-
mi in drevjem), vrednost del za dokončanje obnove znaša 202.000 
EUR. V postopku javnega naročanja je bilo kot najugodnejši izvaja-
lec izbrano podjetje SL inženiring Boršt d.o.o., dela za dokončanje 
obnove objekta potekajo, zaključek del je predviden spomladi 2017. 

BREŽICE - Ob obisku delegacije pobratenega Mesta Dobřany iz Repu-
blike Češke, ki je obiskala Občino Brežice ob praznovanju 70. oble-
tnice ustanovitve Glasbene šole Brežice, je župan mesta Dobřany 
Martin Sobotka v Mestni hiši Brežice predstavnikom humanitarnih 
organizacij, ki so sodelovale pri reševanju migrantske krize v obči-
ni Brežice, predal simbolične vrednostne listine za finančno pomoč.
Ob intenzivni begunski krizi, ki je potekala na območju občine Bre-
žice v času jeseni 2015 in zime 2016, je pobrateno mesto Dobřany 
Občini Brežice v znak solidarnosti ponudilo finančno pomoč v višini 
5.000 EUR. Občina Brežice je ponujeno moč sprejela in po podpisu 
pogodbe z mestom Dobřany sredstva preko javnega razpisa name-
nila tistim humanitarnim organizacijam s sedežem (ali z izpostavo 
oz. območno enoto) v občini Brežice, ki so s prostovoljci sodelovale 
pri reševanju krize. Pri pomoči je sodelovalo več kot 400 članov iz 
gasilskih društev Gasilske zveze Brežice, Območnega združenja Rde-
čega križa Brežice in Župnijske Karitas Brežice, ki so skupaj opravili 
za več kot 21.000 ur prostovoljnega dela. 

VELIKE MALENCE, KRŠKA VAS – V želji po zagotavljanju varnosti v 
prometu za vse udeležence, še posebej pešce, ki so najbolj ranlji-
vi, Občina Brežice nadaljuje z gradnjo pločnikov, kolesarskih stez 
in sanacijo cest. V jeseni se je pričela gradnja pločnika na cestnem 
odseku Krška vas-Velike Malence, kjer bo zaradi dotrajanosti sani-
rano tudi vozišče. Dela bodo zaključena predvidoma do konca me-
seca maja 2017.

Skladno s sklenjeno pogodbo se bila izvedena pripravljalna dela na 
območju gradbišča, ki so zajemala tudi geomehanske raziskave ob-
močja gradnje, v okviru katerih je bila pred samim začetkom grad-
nje preverjena kvaliteta terena, tudi kvaliteta slojev pod voziščem 
in stabilnost nasipnih brežin pod in nad cesto. Na podlagi raziskav, 
ki so se izvajale v mesecu avgustu, je bilo potrebno nekatere rešit-
ve iz projektne dokumentacije, ki je bila osnova za dela, ustrezno 
prilagoditi. Izdelan je bil prilagojen izvedbeni načrt po usmeritvah 
geomehanika/geotehnika, po katerem so se dela že začela izvajati.
Območje projekta gradnje pločnika je razdeljeno v tri faze, ki so 
opredeljene glede na način izvedbe (izhajajoč iz ugotovitev geo-
mehanika). Izvajalec del, ki je bil kot najugodnejši izbran v postop-
ku javnega naročanja, je KOP Brežice d.d. Del gradbišča bodo nad-
zorovali tudi arheologi.
Vrednost celotne investicije gradnje pločnika in sanacije dela ceste 
znaša dobrih 194.500 evrov. Dela, ki se izvajajo na terenu, zajema-
jo izgradnjo pločnika v dolžini 600 m (širine 1,5 m) z opornimi zido-
vi na mestih večjih brežin in sanacijo ceste v dolžini 800 m (pred-
vsem preplastitev z morebitnimi plombami) ter kamnito zložbo na 
mestih, kjer se vozišče poseda. Dela potekajo na trasi od območja 
pod pokopališčem na Velikih Malencah do območja pred križiščem 
z mostom v Krški vasi z delno (občasno) zaporo ceste. 

Ob obisku češke delegacije razdelili finančno 
pomoč humanitarnim organizacijam

Župan na slovenskem zajtrku 
na Podružnični šoli Kapele

Potek gradnje pločnika 
Krška vas-Velike Malence

Dokončanje večnamenskega objekta 

NOVA VAS PRI MOKRICAH – Na god sv. Martina (11. novembra) je 
častitljivi 101. rojstni dan praznovala Barbara oz. Barica Črpič, kot 
ji pravijo domači in sosedje. Gospa Barica je živela na Mali Dolini, 
sedaj pa že nekaj let stanuje v Novi vasi pri Mokricah pri sinu Mar-
janu in snahi Grozdani, kjer zanjo lepo skrbijo in ji nudijo vso pot-
rebno nego. Gospo Barico sta ob rojstnem dnevu obiskala tudi žu-
pan občine Brežice Ivan Molan in predsednik sveta KS Velika Dolina 
Marijan Žibert, oba sta slavljenki voščila ob osebnem prazniku in 
ji zaželela zdravja ter dobrega počutja. Dneve gospa Barica najra-
je preživlja v krogu družine, njen 101. rojstni dan je bil praznik za 
vse, ki jo imajo radi. 

101. rojstni dan Barice Črpič

Slavljenka Barica Črpič



Posavski obzornik - leto XX, številka 24, četrtek, 24. 11. 201618 IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Se
vn

ic
a

Z analizo stanja in oblikovanjem scenarijev se je v začetku mese-
ca zaključila prva faza priprave Celostne prometne strategije (CPS) 
občine Sevnica, katere namen je vzpostavitev trajnostnega pro-
metnega načrtovanja oziroma spodbujanje trajnostnih oblik mo-
bilnosti, kot so kolesarjenje, pešačenje in javni potniški promet. 
V drugi fazi priprave CPS želi občina, skupaj z občani in občanka-
mi, oblikovati vizijo, določiti cilje ter ukrepe, ki bodo zagotavlja-
li boljšo dostopnost za vse skupine prebivalcev, omogočali razvoj 
gospodarstva, prometno varnost ter izboljšali privlačnost in kako-
vost mestnega okolja. Ob tem lahko občani in občanke sporočite 
predlagane ukrepe za prometne ureditve. 

Občina Sevnica je v letošnjem letu pričela z izdelavo CPS. V sklopu 
projekta bomo pridobili strateški dokument, v katerem bo priprav-
ljeno učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, ki bodo 
vodili v celostne spremembe v luči doseganja višje kakovosti bivanja. 
Celostno prometno načrtovanje izhaja iz izkušenj mnogih evropskih 
mest, ki z velikim uspehom uresničujejo ključna načela trajnostne 
mobilnosti. CPS bo pomembno prispevala k razvoju urbane mobil-
nosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka ter k boljši povezanosti 
urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zasto-
jev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora in povečanju prome-
tne varnosti na območju občine.
Proces priprave CPS je razdeljen na tri sklope aktivnosti, in sicer na 
»zagon procesa«, »racionalno postavljanje ciljev« na vseh področ-
jih prometa in »pripravo strategije«. Od junija do konca septembra 
je potekala prva faza zagon procesa z analizo stanja prometa v ob-
čini. V tej fazi smo na več načinov izvajali in izdelovali analizo stanja 
kolesarskega prometa, peš prometa, javnega potniškega prometa in 
tudi motornega prometa. Poleg pregleda obstoječe strategije, te-
renskih ogledov in zbiranja podatkov je bilo izvedenih tudi več do-
godkov in aktivnosti vključevanja javnosti, kot so intervjuji, ankete 
in javne razprave, predstavitev na seji občinskega sveta in delavnice. 
Poleg zaznanih dobro urejenih prometnih značilnosti je bilo doslej 
identificiranih tudi nekaj tistih, ki jim je v prihodnje potrebno pos-
vetiti več pozornosti, med njimi večja povezanost občinskega sre-
dišča oziroma prostora na obeh bregovih Save, ustrezno urejenost 
tranzitnega prometa skozi mesto, obremenjenost starega mestne-
ga jedra, ustreznost peš površin, pomanjkanje kolesarskih poti, za-
gotovitev večjih frekvenc javnega potniškega prometa in ustreznost 
glede na potrebe gospodarstva ter druge. 
V teku je ena ključnih faz projekta – postavitev strategije oziroma 
vizije, ki je osnova za vse nadaljnje korake. Njen namen je, da zari-
še želeno prihodnost na določenem področju. Najbolj učinkovita je 
takrat, ko se z njo lahko poistovetijo vsi, zato je pomembno, da je v 
njeno oblikovanje vključen čim širši krog deležnikov. Vizija razvoja 
prometa je bila zato oblikovana skozi večstopenjski proces. Osnu-
tek izjave o viziji je bil izdelan na delavnici s širšo delovno skupino, 
dopolnjen pa bo skozi javno razpravo in z izbiro temeljnih vrednot 
po mnenju javnosti v okviru razstave ter javne razprave, delno pa 
skozi celoten proces analize stanja ter v času Evropskega tedna mo-
bilnosti 2016, skozi intervjuje deležnikov ter delavnic z njimi. Iz naš-
tetih aktivnosti bo izšla tudi končna izjava o viziji razvoja prometa. 

»V OBČINI SEVNICA ŽELIMO TAKŠEN PROMETNI SISTEM, KI OMO-
GOČA RAZVOJ GOSPODARSTVA, ZAGOTAVLJA DOSTOPNOST VSA-
KOMUR IN S ČIM MANJŠIMI VPLIVI NA OKOLJE, HKRATI PA NUDI 
VARNOST TRAJNOSTNIM OBLIKAM MOBILNOSTI«,

ki bo vodilo za oblikovanje nadaljnjih korakov priprave CPS. K njej 
sodijo še temeljne vrednote: spreminjanje potovalnih navad, izkori-
ščanje potencialov za kolesarjenje in hojo, izboljšanje ponudbe jav-
nega potniškega prometa in obvladovanje tranzita.
V naslednjih treh mesecih bo občina, skupaj s širšo javnostjo, posku-
šala najti rešitve, ki bodo prispevale k izboljšanju stanja na podro-
čju prometa. Občanke in občane ter drugo zainteresirano javnost 
vabijo, da se udeležijo javnih razprav ter drugih dogodkov in aktiv-
no sodelujejo pri oblikovanju strategije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
kohezijskega sklada.

Pomembna pridobitev sevniških gasilcev
Občinski praznik je čas, ko se lokalna skupnost zasluženo poveseli ob novih pridobitvah in za uspehe, ki so plod sku-
pnega dela in sodelovanja. Eno takšnih je tudi novo, sodobno hitro tehnično-reševalno vozilo, ki bo Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Sevnica v izjemno pomembno pomoč pri požrtvovalnem reševanju v primerih prometnih nesreč. 
Novo vozilo je bilo namenu predano prejšnji teden s priložnostno slovesnostjo, ki je medse privabila številne goste.

Kot je uvodoma povedal Štefan 
Teraž, predsednik Prostovoljne-
ga gasilskega društva Sevnica, je 
novo vozilo pridobitev celotne 
družbene skupnosti in izjemne-
ga pomena z vidika učinkovitosti 
pomoči gasilcev v primerih pro-
metnih nesreč. Sevniško društvo 

je osrednje od skupno 15 dru-
štev pod okriljem Gasilske zve-
ze Sevnica, ki ima v svoji sestavi 
tudi poklicno jedro. Poleg izo-
braževanja, preventive, požar-
nega varstva, gasilskega servisa, 
gašenja požarov ter reševanja 
ljudi in imetja, opravljajo tudi 
naloge tehničnega reševanja v 

prometnih nesrečah, nesrečah 
na in v vodi ter pri razlitju ne-
varnih snovi. Zavezani so vse dni 
v letu opravljati izvoze na inter-
vencijo, zato imajo organizirane 
tri stalne dežurne ekipe, četrta 
je v stalni rezervi. Za intervencije 
je usposobljenih 60 operativcev.

Med povprečno stotimi inter-
vencijami letno je skoraj polo-
vica prometnih nesreč. Podro-
čje, ki ga društvo pokriva, je 
obsežno in geografsko zelo raz-
gibano, zato je čas in tudi varen 
način prihoda na kraj nesreče 
eden ključnih dejavnikov uspe-
ha pomoči ponesrečencu. Iz vse-

ga navedenega je novo, sodob-
no vozilo, izjemnega pomena za 
društvo in hkrati pomembna do-
polnitev enote nujne medicin-
ske pomoči.

Za pomoč pri nabavi vozila, 
vrednega okrog 120.000 evrov, 
se je društvo zahvalilo lokalni 
skupnosti, upravi za zaščito in 
reševanje, še posebej pa tudi 
vsem donatorjem, ki so zelo ši-
rokosrčno podprli pridobitev in v 
luči izjemne družbene odgovor-
nosti skupaj prispevali skoraj po-
lovico sredstev. Ključi novega vo-
zila so bili sevniškim gasilcem v 

varstvo simbolično predani s 
strani generalnega donatorja, 
podjetja Tanin Sevnica d. d., si-
cer pa je nakup podprlo še blizu 
70 gospodarskih družb, organi-
zacij in posameznikov. Društvu 
sta ob novi pridobitvi čestitala 
in navzoče v dvorani Kulturne-
ga doma Sevnica pozdravila tudi 
župan Srečko Ocvirk in direk-
tor Uprave Republike Sloveni-
je za zaščito in reševanje Darko 
But. Z glasbo je dogodek oboga-
til trobilni sekstet Godbe Sevni-
ca, novo vozilo pa je blagoslovil 
sevniški župnik Vinko Štrucelj.
 Foto: Ljubo Motore

Poveljnik PGD Sevnica Robert Orešek in predsednik PGD Sevnica 
Štefan Teraž predajata zahvalo predstavnici generalnega donator-
ja, podjetja Tanin Sevnica d.d., Boži Miroševič Jurkovič.

Novo, sodobno hitro tehnično-reševalno vozilo

Društvo invalidov Sevnica in lokalno skupnost vseskozi povezuje 
zgledno in prijazno sodelovanje. V znak dodatne krepitve družbe-
nih vezi poleg rednih vsebin in programov, ki jih v društvu priprav-
ljajo skozi vse leto, vselej prispevajo še posebno pozornost občin-
skemu prazniku, zato so prejšnji teden organizirali razširjeno sejo 
izvršnega odbora prav v počastitev praznika.

Predsednik društva Franc Boljte je ob tej priložnosti predstavil de-
lovanje in aktivnosti ter predal zahvalo tistim, ki jim pri delovanju, 
uresničevanju društvenega poslanstva ter organizaciji dogodkov in 
športnih tekmovanj nudijo podporo ali pomoč, in sicer: Občini Sev-
nica, KŠTM Sevnica, Krajevni skupnosti Boštanj, predstavnikom 
Prostovoljnega gasilskega društva Boštanj, Ribiške družine Sevni-
ca in Balinarskega kluba Hrasti ter Petri Biderman. Med navzoči-
mi gosti sta bila tudi podpredsednica Zveze delovnih invalidov Slo-
venije Zdenka Ortnik in župan Srečko Ocvirk, ki sta se sevniškemu 
društvu zahvalila za vso opravljeno delo.
 Foto: Petra Biderman

Na dan občinskega praznika, 
12. novembra, ki ga praznuje-
mo v spomin na hrabro deja-
nje narodnega heroja Dušana 
Kvedra Tomaža, je v organizaci-
ji občinskega odbora združenja 
borcev za vrednote NOB pote-
kala slovesna položitev venca k 
spomeniku padlih žrtev NOB v 
Sevnici in k spominski plošči na 
stavbi sodišča v Sevnici. Položi-
tvi vencev je sledila slavnostna 
seja občinskega odbora združe-
nja borcev za vrednote NOB na 
Gradu Sevnica s kulturnim pro-
gramom in podelitvijo priznanj.

Slavnostna seja in polaganje vencev na dan občinskega praznika

Zaključena prva faza priprave Celostne 
prometne strategije občine Sevnica

Slavnostna seja Društva invalidov Sevnica

Položitvi vencev je na Gradu 
Sevnica sledila slavnostna seja 
s podelitvijo bronastih plaket 
Občinskega odbora za vredno-
te narodno osvobodilnega boja 
Sevnica. Sevniški občinski od-
bor združenja borcev vsako leto 
podeli priznanja posamezni-
kom, podjetjem, zavodom ter 
društvom, ki so s svojim delom 
prispevala k razpoznavnosti in 
ugledu organizacije. Priznanja 
je dobitnikom izročil predsednik 
Občinskega odbora zveze borcev 
za vrednote narodno osvobodil-
nega boja Sevnica Maksimiljan 

Popelar v družbi Petra Teichme-
istra, ki je navzočim predstavil 
obrazložitve za podelitev. 
Dobitniki bronastih plaket Ob-
činskega odbora za vrednote na-
rodno osvobodilnega boja Sev-
nica so postali: Janez Valant, 
Ciril Flajs, Janez Virant, Jelka 
Tršinar, Marjeta Česnik, Julija-
na Majerič, Jelka Robar, Sonja 
Pelko, Ljudmila Sevničar in Ka-

rel Mlinar. Z recitalom sta do-
godek obogatila Peter Žuraj 
in Jelka Robar, s pesmijo pev-
ka Marjetka Popovski, z vezno 
besedo pa v celoto stkala mag. 
Breda Drenek Sotošek. Med go-
sti dogodka je bil tudi župan Ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk, ki je 
prav tako nagovoril zbrane in vo-
ščil vsem ob občinskem prazni-
ku. Foto: Občina Sevnica

Ob slavnostnem polaganju venca pri stavbi sodišča v Sevnici

Prejemniki Bronastih plaket Občinskega odbora za vrednote na-
rodno osvobodilnega boja Sevnica
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Kot vsako leto se je Občina Krško tudi letos ob dnevu slovenske hra-
ne pridružila projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, v okviru kate-
rega je župan občine Krško mag. Miran Stanko 18. novembra k zaj-
trku sedel z učenkami in učenci ter zaposlenimi na OŠ XIV. divizije 
Senovo. Že tradicionalno so učenci tako kot drugod po Sloveniji zaj-
trkovali domač kruh, med, maslo, jabolka in mleko. Uvodoma sta 
jih pozdravila ravnatelj OŠ XIV. divizije Vinko Hostar in župan, ki je 
učence ob tem spomnil na pomen zajtrka kot najpomembnejšega 
obroka dneva, ki naj bo v čim večji meri sestavljen iz lokalno pride-
lane hrane, ter na zdrav način življenja z veliko gibanja. Učenci so, 
tako kot po vseh ostalih slovenskih šolah, pred zajtrkom zapeli pe-
sem Čebelar. Učenci so pripravili tudi razstavo o projektu Tradicio-
nalni slovenski zajtrk, predstavili pa so se tudi lokalni pridelovalci 
jabolk, medu in domačega kruha.

OD pOneDeljkA, 12. 12., DO četrtkA, 15. 12., OD 17. DO 20. ure 
Novoletni bazar v Mencingerjevi hiši
in obisk dedka Mraza v Mestnem muzeju 

petek, 16. 12., in sObOtA, 17. 12., OD 17. DO 24. ure, sejem nA ulici

Praznični 
deceMber 2016

^UKI 
URANIUM 

PILLS PRoject

oD SRcA 
Do SRcA
 

PeteK,

SobotA,

20.00

19.00

 16. 12.

 17. 12.

pop tambura{ka skupina

STARO MESTNO JEDRO 

sObOtA, 10. 12., OD 8. DO 12. ure
• Praznični kulinarični  

in rokodelski sejem 
• Odprtje drsališča 

ob 10. uri

Prižig Prazničnih 
luči 2016 (zaton)

petek, 2. december 2016, ob 18. uri

Pri okrasitvi Zatona sodelujejo: Dom starejših občanov Krško, 
VDC Krško, vse osnovne šole v občini Krško in ŠC Krško-Sevnica. 

• toni Sotošek  
z družino in  
harmonikarji 

• PevSki zbor oš  
jurija dalmatina 
krško  

• vokalna SkuPina 
glaSbene šole  
PoPSi    

• gala kvintet 

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2017

Občinska uprava občine Krško 
ureja bazo zavezancev za plači-
lo NUSZ za leto 2017. Podatke o 
zavezancih in stavbnem zemljiš-
ču pridobiva na podlagi prijave 
neposrednega uporabnika zem-
ljišča, od upravnega organa, pri-
stojnega za izdajo dovoljenja za 
posege v prostor, ter iz uradnih 
evidenc. Zavezanci so dolžni pri-
javiti Občinski upravi Občine Kr-
ško nastanek obveznosti plačila 
nadomestila po navedenem od-
loku in vse spremembe, ki vpli-
vajo na odmero nadomestila, in 
sicer v 30 dneh po nastanku ob-
veznosti oziroma po spremembi. 
Za izračun nadomestila se upora-
bljajo podatki iz uradnih evidenc. 
Če ti podatki niso dostopni, je za-
vezanec za plačilo dolžan na po-
ziv Občinske uprave Občine Kr-
ško v roku 15 dni od prejema 
poziva, posredovati verodostoj-
ne podatke, ki omogočajo od-
mero nadomestila. Spremembe 
glede zavezanca za nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča, 
ki nastanejo med letom, veljajo 
od 1. januarja naslednjega leta, 
če so na način in v roku, ki ga je 
določa odlok, priglašene pri ob-
činski upravi.

Kljub dejstvu, da bazo zavezan-
cev redno ažuriramo na podla-
gi prejetih vlog in uradnih evi-
denc, da zmanjšamo število 
pritožb, še vedno obstaja ver-
jetnost napak, ko iz uradne evi-
dence ni razviden zavezanec, 
lastnina ali površina (npr. spre-
memba najemnikov poslovnih 
prostorov ali stanovanj, spre-
memba uporabnika stanova-
nja, poslovnega prostora in 
podobno). Zaradi navedenega 
zavezance pozivamo, da pri ob-
činski upravi preverijo podatke, 
predvsem kadar je šlo za spre-
membe, ki lahko vplivajo na iz-
račun NUSZ. 

Hkrati pozivamo zavezance za 
plačilo NUSZ, ki so v skladu z 12. 
in 13. členom Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Krško (Uradni 
list RS, št. 104/2015) upravičeni 
do oprostitve plačila nadome-
stila, da do 31. januarja 2017 
podajo vlogo za oprostitev na 
Finančni urad Brežice, Cesta 
prvih borcev 39 a, 8250 Brežice.
Nadomestilo sodi med lastne 
občinske prihodke in predsta-
vlja enega najpomembnejših 

virov lokalne skupnosti. Tako 
pridobljena sredstva se name-
njajo opremljanju stavbnih ze-
mljišč, urejanju javnih površin 
ter za vse ostale posege za dvig 
nivoja komunalnega standarda 
vseh prebivalcev v občini. Na-
domestilo za uporabo stavb-
nega zemljišča se plačuje letno 
od zazidanega in nezazidanega 
stavbnega zemljišča, in sicer za 
stanovanjsko in poslovno de-
javnost. Zavezanec za plačilo 

je neposredni uporabnik zem-
ljišča oziroma stavbe ali dela 
stavbe (lastnik oziroma naje-
mnik poslovno-stanovanjskih 
prostorov).

Za vprašanja glede odmere se 
lahko zavezanci obrnejo tudi na 
Oddelek za urejanje prostora in 
varstvo okolja Občine Krško oz. 
na Petro Povše. Telefon: 07 49 
81 334, e-naslov: petra.povse@
krsko.si

Tradicionalni slovenski zajtrk 
na OŠ XIV. divizije Senovo

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) se v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiš-
ča v Občini Krško (Uradni list RS, št. 104/2015) plačuje na območjih, ki so v občinskem prostorskem načrtu oz. občinskem 
prostorskem planu z namensko rabo določena za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev, v kolikor imajo zemljiške 
parcele dostop do javnega cestnega omrežja in je na njih možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno 
elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijo, v kolikor ni dovoljena gradnja greznic oz. malih čistilnih naprav.
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PRIREDITVE 
V DECEMBRU 2016

PRAVLJIČNE URICE
• v sredo, 7. decembra, in v sredo, 21. decembra,  

ob 17. uri v Knjižnici Sevnica
• v torek, 13. decembra, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj

Literarni večer ob zaključku bralnega projekta
POSAVCI BEREMO SKUPAJ 2016

z gostjo Polono Glavan
• v četrtek, 1. decembra, ob 18. uri

Razstava INTARZIJ
Ivan Mervič

• od ponedeljka, 5. decembra 2016,  
do torka, 3. januarja 2017

Razstava likovnih izdelkov
učencev podružnične OŠ Studenec

• od ponedeljka, 5. decembra 2016,  
do torka, 3. januarja 2017

Teden brezplačnega prvega vpisa za nove člane
TA VESELI DAN KULTURE

• od ponedeljka, 5. decembra, do sobote, 10. decembra 

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 12. decembra, ob 18.30

Predavanje
POGUM ZA OKREVANJE

Sanja Rozman
• v sredo, 14. decembra, ob 18. uri

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

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

BREŽICE – Upravna enota Brežice je 26. oktobra v dopoldan-
skem času obeležila praznik občine Brežice v avli z razstavo 
o delu UE in zvečer še v sejni sobi z otvoritvijo razstave aka-
demskega slikarja Rajka Čubra.

Kot je uvodoma povedal na-
čelnik UE Brežice Darko Bu-
kovinski, upravna enota v le-
tošnjem letu obeležuje dve 
pomembni obletnici: 20 let de-
lovanja kot samostojni organ in 
10 let od preselitve v nove po-
slovne prostore.
Rajko Čuber, akademski sli-
kar in fotograf iz Brestanice, se 
je izobraževal na šoli za obliko-
vanje, leta 1982 pa je diplomiral 
iz slikarstva na Akademiji za li-
kovno umetnost v Ljubljani, kjer 
je opravil tudi grafično special-
ko pri prof. Bogdanu Borčiču. 
Leta 1981 je prejel študentsko 
Prešernovo nagrado za grafiko, 

svojo ustvarjalnost je predstavil na več kot 200 samostojnih in 
skupinskih razstavah doma in v tujini. Ustvarja v Brestanici in 
Sevnici, kjer ima atelje in Galerijo ART-depo.
Del umetnosti »abstrakterja« Rajka Čubra je predstavila umetno-
stna zgodovinarka Alenka Černelič Krošelj. Ko si je ogledala 18 
njegovih razstavljenih del, se je vprašala: »Ali je to tudi Rajko?« 
Kajti, kot je dejala, smo vajeni občudovati njegova dela na veli-
kih formatih, tokrat pa se predstavlja na manjših. Letos mineva 
35 let od njegove prve razstave, v tem času pa je prejel številne 
nagrade in priznanja. Je snovalec samosvoje krajinske tematike, 
ki jo upodablja v najrazličnejših oblikah, sončnih in nežnih bar-
vah, ko je nemogoče prezreti oranžno, zeleno in modro, in kljub 
abstraktnemu izrazu pozorni gledalec lahko zazna kar nekaj člo-
veških figur. Njegova umetnost vse blaži in je izjemno pomemb-
na za kakovost življenja.
Za glasbeno vzdušje je poskrbel kantavtor Peter Dirnbek.
 N. J. S., foto: Jože Lovenjak, UE Brežice

Brezčasne krajine Rajka Čubra 

Rajko Čuber

SEVNICA - Literarna skupina Večerna zarja Društva upokojen-
cev Sevnica je ob prazniku občine Sevnica 3. novembra pripravi-
la v večnamenskem prostoru sevniške knjižnice literarni večer. Z 
izbranimi pesniškimi in proznimi besedili so se predstavili Jana 
Cvirn, Zdravka Brečko, Jože Žnidarič, Gabrijela Kolar, Vida 
Križnik in Anica Perme. Večeru je dodala poseben zven z igra-
njem na sintisajzer Slavka Grilc, za povezovanje je skrbela Eli-
zabeta Ernestl, zbrane pa je pozdravila predsednica sevniške-
ga društva upokojencev Marijana Kralj.  S. R.  

Literati v počastitev praznika 

Sodelujoči na literarnem večeru

KRŠKO – 10. novembra je bila v Dvorani v parku v Krškem 
otvoritev razstave članov Društva likovnikov Krško OKO, 
ki so pod mentorstvom Jerce Šantej slikali na tematiko ab-
strakcije. 

Smiljana Anžiček, ki je prire-
ditev povezovala, je uvodoma 
pojasnila, da pomeni izraz ab-
strakcija nekaj odvzeti, odmisli-
ti, kjer gre za odmik od realnosti 
v upodabljanju podob. Tako ab-
straktno slikarstvo ne predsta-
vlja predmetnega sveta, temveč 
gre za izražen duhovni svet, ki 
komunicira z gledalcem ter mu 
pušča veliko svobode, da lahko 
v slikah najde lastno doživetje. 
Krški likovniki so ob ustvarjanju 
nastajajočih slik prišli do spoz-
nanja, da so v njih ujeti občut-

ki, čustva in spontanost, kar je pomembnejše od popolnosti, ra-
zuma ali pravil. 
Jerca Šantej je o nastajanju likovnih del povedala: »Abstrakci-
ja je prostor, v katerega vstopiš svoboden. Mi imamo v glavi kup 
barier in pomembno je to porušiti. Če to uspeš narediti v ekipi, 
se ta prostor razširi, ko se ustvarjalec osvobodi bremen, teže, 
postane svoboden in lahko dela v duhu in materiji. Na to pot 
sem vas poskušala pripeljati. To ste doživeli, zelo dobro vam je 
uspelo. V ekipi je dosti slikarskih mojstrov, ki ste v svojih tehni-
kah zelo dobri. Odprla sem vam te ventile in ste se sprostili ter 
se ujeli v svet abstrakcije.« Zbrane je nagovorila tudi predsedni-
ca društva Branka Benje. Z izraznim plesom pod mentorstvom 
Rosane Horvat so navdušili učenci 5. razreda sodobnega plesa 
Glasbene šole Krško.  M. Hrvatin

V abstrakcijo ujete barve

Jerca Šantej s Stanetom Ud-
vancem pred njegovo sliko

KRŠKO - 18. novembra so v Galeriji Krško po zamisli Dami-
jana Kracina, Vladimirja Lebna in Janija Pirnata odprli zani-
mivo razstavo z naslovom »Genski oltar«, ki jo je spremlja-
la glasba Saša Kalana. 

Nina Sotelšek, ki je povedala nekaj uvodnih besed, je predala 
besedo direktorici Kulturnega doma Krško Darji Planinc, nato 
pa mikrofon prepustila še Janiju Pirnatu, ki je zbranim med 
drugim dejal, da je oltar porodila besedna igra. Ob umetniškem 
romanju v belgijski Gent leta 2009 so ustvarjalci razstave na-
mreč postali pred Gentskim oltarjem, ki je nastal leta 1432 in je 
mojstrovina bratov Van Eyck ter sporoča zgodbo o koncu vsega. 
»Izhajajoč iz vsebine originala se je v idejni igri zgodil koncep-
tualni prevzem krščanskih eshatoloških vsebin, apokaliptičnih 
vizij o poslednjih stvareh, ki se je priredil vsemu genskemu,« je 
povedal Pirnat in nadaljeval, da so si postavitev v krški galeriji 
predstavljali kot oltar, ki je eksplodiral in potuje v prostor. »Sli-
ke so kot izrezane kulise, ikone eksplozije, vidne s sprednje in 
zadnje strani. Spredaj blišč, zadaj golo ogrodje. Obris Genskega 
oltarja je projiciran skozi kopreno na raztreščene oltarne dele,« 
je še pojasnil. Razstavo je odprl župan občine Krško mag. Miran 
Stanko, ki jo je med drugim pospremil z besedami, da obiskoval-
cev ne bo pustila brez vtisov. Na ogled bo do 15. februarja 2017.
  M. Hrvatin

Genski oltar v Galeriji Krško

Razstava obiskovalcev ni pustila ravnodušnih.

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

GAŠPER BERTONCELJ QUARTET
koncert iz Jazz.etno.worldmusic.akustika 2016 cikla

petek, 25. 11., ob 20. uri

SNG Drama Ljubljana

TARZAN
komična drama 

za ZELENI in MODRI abonma ter izven
sobota, 26. 11., ob 19.30 uri

FILMSKI DNEVI LUX
brezplačne projekcije �nalistov 

za �lmsko nagrado LUX
28. 11. – 30. 11. 2016

SNG Nova Gorica in Gledališče Koper

Iztok Mlakar: PAŠJON
komedija 

za ZELENI in MODRI abonma ter izven
sobota, 3. 12., ob 19.30 uri

KAMENŠKO - Na martinovo soboto se je v Bregarjevi zidanici 
v Kamenškem ob prazniku občine Sevnica odvijalo zanimi-
vo literarno druženje v organizaciji KUS iz KUD Budna vas.

Po zapeti slovenski himni, pozdravu in čestitki predsednice 
društva Magde Sigmund je klobčič povezovalne niti pričela od-
vijati Veronika Sigmund. Najprej je k predstavitvi poezije pova-
bila Marijo Bajt, nato se je s tremi krajšimi pesmimi predstavi-
la najmlajša članica društva Aleksandra Sigmund Krajnc in za 
njo Eva Keber, ki se je v Slovenijo preselila s Češke. V Kamenško 
so prišli tudi gostje: Zdenka Andolšek, Jožef Žnidarič, Berta 
Logar in člani sekcije Beseda iz KD Franc Bogovič Dobova, in si-
cer Jožef in Anica Pirš, Drago Pirman ter Rudi Stopar. Za po-
pestritev so ljudske pevke Solzice zapele nekaj ljudskih pesmi.
»Morda je naključje ali pa tudi ne, vsi so nam, vsak na svoj na-
čin, razkrili delček svojega življenja,« je še zapisala predsedni-
ca KUD Budna vas Magda Sigmund, gostiteljica Milena Bregar 
pa je razkrila, da je bilo to eno njenih najlepših praznovanj, zato 
bodo tovrstna srečanja še ponovili.  S. R./M. Sigmund

Kulturno druženje za praznik

V Bregarjevi zidanici v Kamenškem se je odvijalo zanimivo 
kulturno popoldne.
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Četrtek, 24. 11.
• ob 12.00 na Trgu izgnan-

cev v Brežicah: otvoritev spo-
minske table pri spomeniku 
izgnancev

• ob 15.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica

• ob 17.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
okrogla miza »Obeležitev 100. 
obletnice brežiškega potresa: 
Kako ravnati ob potresu?«

• ob 17.00 na Senovem v enoti 
Valvasorjeve knjižnice Krško: 
pravljična urica pri Medvedku 
sladkosnedku

• od 17.00 do 20.00 v Mestni 
šivalnici v Krškem (CKŽ 2): 
delavnica »Blazina spomina«; 
obvezna prijava na 07/48 81 
160

• ob 17.30 v telovadnici OŠ 
Podbočje: prireditev »Zvezde 
med zvezdami« ter bazar bo-
žično-novoletnih izdelkov

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: dobrodelni koncert 
»Občani Sevnice, stopimo sku-
paj!«

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: li-
terarni večer s Sašo Pavček

• od 18.00 do 20.00 v MC Kr-
ško: Falun Dafa - šola za samo-
kultivacijo

• ob 19.00 v dvorani MC Bre-
žice: pogovorni večer z Mira-
nom Stanovnikom

Petek, 25. 11.
• ob 16.30 v telovadnici nove 

šole v Tržišču: »Ko se želje 
uresničijo« - odprtje nove šole

• ob 17.00 v MT Senovo: Mla-
dinsko druženje

• ob 17.00 v MT Raka: izdelaj-
mo svojo igro

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
izdelava adventnih venčkov

• ob 17.00 v MC Krško: kuhar-
ska delavnica »Testenine po 
domače«

• ob 17.00 v Mestni šivalnici 
v Krškem (CKŽ 2): delavnica 
»Sešijmo si hlače ali pajkice«

• od 17.00 do 20.00 v e-učilni-
ci Knjižnice Brežice: 16-urni 
začetni in nadaljevalni tečaj 
kaligrafije

• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: 
berem kužku

• ob 18.00 v Domu kulture Ra-
deče: koncert učiteljev GŠ La-
ško-Radeče in GŠ Virovitica 
(Hrvaška) 

• ob 18.00 v telovadnici OŠ 
Jožeta Gorjupa Kostanjevi-
ca na Krki: glasbeno-scenska 
predstava »Vrata na stežaj« 
ob 230-letnici šolstva v mestu, 
110-letnici stare šolske stavbe 
in 60-letnici galerijske dejav-
nosti, ogled šole in dobrodel-
ni praznični sejem

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Pišece: Zimski večer na vasi z 
nazivom Pišece iščejo talente

• ob 20.00 v KD Krško: koncert 
Gašper Bertoncelj Quarteta, za 
jazz.etno.worldmusic.akusti-
ka abonma in za izven

• ob 20.00 v Klubu Metulj v Bi-
strici ob Sotli: Festival LGBT 
filma

Sobota, 26. 11.
• ob 9.00 v Mestni šivalnici v 

Krškem (CKŽ 2): delavnica 
»Sešijmo si hlače ali pajkice«

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

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: sobotni živ žav

• od 9.00 do 12.00 v e-učilnici 
Knjižnice Brežice: 16-urni za-
četni in nadaljevalni tečaj ka-
ligrafije

• ob 10.00 v MT Raka: delavni-
ca Živalice iz zamaškov

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
ustvarjalna delavnica

• ob 10.00 v Športni dvorani 
ŠC Krško-Sevnica: 4. promo-
cija športa invalidov »Rio po 
Riu«, gostje: slovenski parao-
limpijci (več na str. 9)

• od 16.00 do 20.00 v Mencin-
gerjevi hiši Krško: pravljični 
pripovedovalski festival Belin

• od 16.00 dalje na Mostecu: 
prireditev »Advent na Mo-
stecu 2016« s prižigom prve 
svečke na velikem adventnem 
vencu, otvoritvijo makete bro-
da, prazničnim sejmom in kul-
turnim programom

• ob 17.00 v Domu krajanov na 
Sromljah: koncert ob 40-le-
tnici Moškega pevskega zbo-
ra Sromlje

• ob 17.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Brežice: 
brezplačna delavnica »Adven-
tni izdelki« (predhodne prija-
ve)

• ob 18.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: 7. 
regijski tematski koncert sre-
dnješolskih in odraslih pev-
skih zasedb Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja »Sozvoče-
nja 2016«

• ob 18.00 v vinskem dvorcu 
Deu na Malkovcu: slovesnost 
ob 70-letnici Lovske družine 
Tržišče

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Loka: koncert Klape Tramon-
tana

• ob 19.30 v KD Krško: komič-
na drama »Tarzan«, za zeleni 
in modri abonma ter za izven

• ob 19.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: kitarski 
koncert Tomaža Rajteriča

• ob 20.00 v Domu krajanov 
Razbor: folklorni večer »Le 
hodi, hodi ti za njo …« z gostja-
mi Ljudskimi pevkami Šmar-
čanke

• ob 21.00 v dvorani MC Breži-
ce: akustični koncert skupine 
Noctiferia »Transnatura«

• ob 22.00 v Klubu Metulj v Bi-
strici ob Sotli: koncert skupi-
ne Wrong Moose

Nedelja, 27. 11.
• od 10.00 do 21.00 v Mencin-

gerjevi hiši Krško: pravljični 
pripovedovalski festival Belin; 
ob 16.00 »Pravljična majica«, 
delavnica potiska za otroke 

• ob 14.00 ob sprehajalni poti 
ob Savi, pri mostu HE Vrhovo: 
Vencember 2016 - otvoritev 
razstave adventnih venčkov

• ob 15.00 v Domu kulture 
Brežice: 24. dobrodelni kon-
cert Župnijske Karitas Breži-
ce »Klic dobrote«

• ob 17.00 v KD Krško: koncert 
Vokalne akademije Ljubljana

• ob 17.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Kr-
škem: prireditev »Razgibajmo 
ta veseli dan«, nastopili bodo 
člani Literarne sekcije Sanje, 
domačinka Marija Hrvatin pa 
bo predstavila svojo novo pe-
sniško zbirko »Zapečkarica z 
obronka«

• ob 17.00 v kulturni dvorani 
na Studencu: uprizoritev igre 
»Striček Vanja« v izvedbi gle-
dališke skupine društva Trg iz 
Sevnice, vstopnine ni

• ob 18.00 v župnijski cerkvi 

kam v posavju
Kapele: prireditev Vokalne 
skupine Iris Kapele ob 5. oble-
tnici delovanja »Dajte nam 
zlatih strun«

Ponedeljek, 28. 11.
• ob 15.00 v avli KD Krško: 

otvoritev fotografske razsta-
ve Združenja Sever ob 25-le-
tnici suverenosti; ob 16.00 v 
KD Krško: predstavitev knjige 
Mihe Molana »Policija Posavja 
v osamosvojitvenih procesih«

• ob 18.00 v KD Krško: Filmski 
dnevi Lux 2016 - Ko odprem 
oči (vstop prost)

• ob 18.30 v okrogli dvorani 
gradu Rajhenburg v Brestani-
ci: odprtje fotografske razsta-
ve Sabine Košir

Torek, 29. 11.
• od 17.00 do 20.00 v Lončar-

skem ateljeju Bernhard v Kr-
škem: lončarska delavnica za 
odrasle, prijave na: borut.ca-
futa@bernhard.si

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: strokovno predavanje 
po razstavi »Prof. dr. Mihajlo 
Rostohar«

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
v Krškem: pogovorni večer 
»Kako tudi par iz TV oglasa ni 
imun na preizkušnje?«

• ob 19.00 v KD Krško: Filmski 
dnevi Lux 2016 - Toni Erdman 
(vstop prost)

Sreda, 30. 11.
• ob 17.00 v Mestni hiši Breži-

ce: predavanje dr. Matjaža Tu-
rinka »Pridelava, predelava in 
trženje svetlobne korenine v 
biodinamičnem kmetijstvu«

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: prireditev ob 60-le-
tnici Komunale Sevnica

• ob 18.00 v KD Krško: Filmski 
dnevi Lux 2016 - Bučko (vstop 
prost)

• ob 18.00 v OŠ Krmelj: preda-
vanje Sanje Lončar »Kako ok-
repimo imunski sistem na na-
raven način«

Četrtek, 1. 12.
• ob 17.00 v KD Krško: slo-

vesnost ob počastitvi Spo-
minskega dneva Združenja 
Sever, slavnostna govornica: 
ministrica za notranje zade-
ve mag. Vesna Györkös Žnidar

• ob 17.00 na dvorišču gradu 
Brežice: prižig lučk

• ob 18.00 v dvorani Občine Kr-
ško: predavanje Petre Škarja 
»Najdi svojo srečo in mir; bodi 
to, kar si«, vstop prost

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: literarni večer ob zaključ-
ku bralnega projekta Posavci 
beremo skupaj 2016 z gostjo 
Polono Glavan

• od 18.00 do 20.00 v MC Kr-
ško: Falun Dafa - šola za samo-
kultivacijo

• Petek, 2. 12.
• ob 17.00 v gasilskem domu 

Brestanica: predavanje in po-
govor z zeliščarjem Jožetom 
Majesom o zeliščih domače 
lekarne

• ob 17.30 v parku pri MC Bre-
žice: prižig prazničnih luči v 
parku, nastop Maje Weiss z 
otroškim pevskim zborom

• ob 18.00 v Zatonu v Krškem: 
prižig prazničnih luči ob glas-
benem programu 

• ob 18.00 v kavarni Špica Sev-
nica: odprtje slikarske raz-
stave Milene Roštohar »Moje 
zgodbe«

Sobota, 3. 12.
• od 9.00 do 12.00 v igralni-

ci MC Brežice: sobotni živ žav
• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-

ško: MC direndaj - peka par-
keljnov iz testa (potrebne pri-
jave)

• ob 10.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: predstavitev re-
stavriranega klavirja in prost 
vstop v muzej na Ta veseli dan 
kulture

• od 10.00 do 18.00 v Mestnem 
muzeju Krško, Mencingerjevi 
hiši in Galeriji Krško: Ta veseli 
dan kulture - dan odprtih vrat; 
ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: dopolnitev stalne raz-
stave »Prvi krški borci: por-
tret Ivanke Uranjek«

• od 10.00 do 17.00 na gra-
du Rajhenburg: Ta veseli dan 
kulture - dan odprtih vrat; od 
10.30 do 12.00: delavnica za 
otroke »Grajski detektiv«

• ob 19.00 v Domu Svobode 
Brestanica: premiera kome-
dije »Dama iz Maxima« gle-
dališke skupine Svoboda Bre-
stanica

• ob 21.30 v MC Krško: koncert 
skupin Prelude, Fed Horses in 
Jar of Flies

Nedelja, 4. 12.
• od 14.00 do 19.30 (dva od-

mora) v sejni sobi A Občine 
Krško: ogled dokumentar-
nega filma »Fenomen Bruno 
Gröning, po sledeh čudodel-
nega izceljitelja«

• ob 17.00 v Domu Svobode 
Brestanica: ponovitev kome-
dije »Dama iz Maxima« gle-
dališke skupine Svoboda Bre-
stanica

Ponedeljek, 5. 12.
• v odpiralnem času v Knji-

žnici Sevnica: razstava intar-
zij Ivana Merviča in razstava 
likovnih izdelkov učencev po-
družnične OŠ Studenec (na 
ogled do 3. 1. 2017)

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: miklavževanje s 
kratko predstavo »Katarinin 
Miklavž«

Torek, 6. 12.
• od 16.00 do 18.00 v 

Posavskem muzeju Brežice: 
tržnica z namenom

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: predavanje Viktorja 
Povšeta »Restavratorska dela 
na fondu Pleterske zbirke v 
70. in 80. letih«

• ob 17.00 v Mestni hiši Breži-
ce: predstavitev »Erasmus za 
mlade podjetnike«

• ob 18.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
predavanje Vesne Lapuh Vim-
polšek, univ. dipl. arhitektke, z 
naslovom »Po robu«

Sreda, 7. 12.
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: 

pravljična urica
• ob 18.00 v KD Krško: preda-

vanje dr. Alberta in Leonide 
Mrgole »Izštekani najstniki in 
starši, ki štekajo«, iz cikla Pot 
do sreče obstaja

»Imaš prihranjen kak zamašek?« je vprašala prija-
teljica. Čutila sem njen ciničen pogled - želela si je, 
da vprašam, za koga zbiramo zamaške tokrat. »Za 
zdravnike zbiramo!« je odgovorila na moj molk. Pre-
ko družbenih omrežij je namreč stekla akcija zbira-
nja zamaškov za stavkajoče zdravnike: »Moramo 
jim pomagati, saj veš, ubogi so, nimajo …«

Krivično je metati vse zdravnike v en koš. Še tako 
absurdni nastopi njihovih sindikalistov me ne 
prepričajo, da so prav vsi zdravniki požrešni in 
brez občutka za sočloveka. Nimajo se vsi za bogo-
ve v belem. So takšni, ki resnično verjamejo v svo-
je poslanstvo, pa ne glede na to, v kakšni »luknji« 
opravljajo svoje delo. So takšni, ki sredi noči prem-
levajo o pacientovih težavah, takšni, ki kličejo kole-
ge za posvet o zdravljenju. Drži, da je do njih težko 
priti, ker imajo povsem zasedene čakalnice ter so de-
jansko preobremenjeni. A njih ne bomo videli na te-
leviziji, saj so najraje čim dlje od sindikalistov, lo-
bistov in lomastečih vsakdanjih direktiv farmacije. 
Morda (ojoj, ojoj) imajo posluh celo za 'alternativo' 
oziroma dopolnilno zdravljenje, ker jim je resnično 
pomembno samo, da ozdravite. 

Na srečo sem srečala take zdravnike.  

Kot v vsaki skupini ljudi pa so med zdravniki tudi 
tisti, ki mečejo slabo luč na ves zdravstveni kader. 
Vzvišeni, samovšečni, nepredušno prilepljeni na 
farmacevtske jasli, predvsem pa skrajno podcenju-
joči  do 'neposvečenih' in izredno žaljivi do pacien-
tov. Takšni na tej zemeljski obli ne bodo priznali 
zmote, pa če je ta še tako očitna. Noben denar ni do-
volj, da bi poplačal njihovo strokovnost. Kako le, saj 
so se izobraževali dolga leta in leta, to pa je bil šele 
začetek njihove trnove poti! Pacienti so v večini ble-
ferji, internetni vsevedneži. Povedo še, da je ta sis-
tem povsem izkrivljen, družba zanje nikakor nima 
primernega posluha. Njihove požrtvovalnosti se ne 
ceni ne moralno, zlasti pa ne materialno. 

Na žalost sem srečala take zdravnike.

Zaradi konkretnih zdravniških napak sem prezgo-
daj izgubila dva družinska člana. Zaradi omenje-
nega podcenjujočega odnosa zdravnikov in zdra-
vstvenega osebja pa videla silovito trpeti že mnoge 
prijatelje. Ravno včeraj se je eden bližnjih, potem ko 
je leta hodil okoli zdravnikov zaradi netipičnega ob-
našanja bezgavk in slabe odpornosti, soočil z dia-
gnozo limfoma. Njegov osebni zdravnik je na podla-
gi osnovnega pregleda krvi in urina menda sklenil, 
da pacient, ki je drugače fizično v dobri kondici-
ji za svoja leta, najbrž le pretirava. »Takoj je treba 
ukrepati!« – to je ugotovil njegov zobozdravnik in 
ga poslal na prave preiskave (a je do njih minila se-
veda še dobršna čakalna vrsta, rak pa se je razširil). 
Zobozdravnik, pa zaboga, no!

O sistemu raje ne bi, ker je očitno poln pogoltnih čr-
nih lukenj, te pa vsakodnevno uničujejo vse tisto, 
kar je res dobrega. Posledičnih »cvetk« zdravstvene-
ga menedžiranja sem doživela že morje. Ko sem pred 
leti obiskala mamo po operaciji na kliničnem cen-
tru, so jo sestre pravkar prosile, če bi lahko napisa-
la pritožbo nadrejenim. Da bo morda opozorilo pa-
cientke bolj zaleglo in ona zna pisati. Problem: na 
stranišču je bila luč na senzor in z omejenim časom 
delovanja, tako da je ugasnila, še predno so pacien-
ti končali potrebo. Predstavljajte si ginekološko ope-
rirane ženske - vse še v katetrih in okrvavljene se-
veda, pa naenkrat v popolni temi, ker so bile nove 
luči del varčevalnih ukrepov. Pravo mesto za varče-
vanje, ni kaj. 

Vrnimo se k zbiranju zamaškov za zdravnike. Cini-
zem na mestu, saj že leta za prepotrebne zdravstve-
no-socialne pomoči zbiramo zamaške! Sistem krpa-
mo z zamaški, dobesedno. Oh, želim vam čim manj 
razčlovečenih situacij, čim več ta »prvih« in čim 
manj ta »drugih« zdravnikov. Najraje pa čim več 
zdravja in da v bele hodnike ne bi niti vstopali.

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Za te luknje 
ni zamaškov
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ROKOMET

ČLANI 1.A SRL
Rezultati – Dobova : Loka 
23:25, Dobova : Slovenj Gradec 
31:21, Maribor : Dobova 20:30
Lestvica – 1. Ribnica 22, 6. Do-
bova 14

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Slovan : Sevnica 
34:29, Mokerc : Brežice 26:29, 
Radeče : Krško 31:30, Krško 
: Črnomelj 41:36,  Brežice : 
Šmartno 28:28, Sevnica : Ra-
deče 20:33
Lestvica – 1. Sviš 16, 4. Krško 
12, 6. Radeče 12, 8. Brežice 11, 
12. Sevnica 4

MLADINCI 1. SRL
Rezultati - Krško : Trebnje 
34:22, Koper : Krško 27:36
Lestvica - 1. Trebnje 12, 4. Kr-
ško 10

MLADINCI 2. SRL VZHOD
Rezultati - Radeče : Dol 20:33, 
Radeče : Radgona 27:25
Lestvica – 1. Gorenje Velenje 
10, 5. Radeče 4 

MLADINCI 2. SRL CENTER
Rezultati - Dobova : SVIŠ 24:31, 
Dobova : Škofljica 22:34; Le-
stvica – 1. SVIŠ 12, 6. Dobova 0

KADETINJE
Rezultat – Krško : Slovenj Gra-
dec 32:33; Lestvica – 1. Žalec 
10, 4. Krško 8

KADETI
Rezultati – Dobova : Dol 21:33, 
Rudar : Sevnica 39:32, Krško 
: Celje 32:25, Brežice : Krško 
15:41, Krško : Sevnica 40:21, 
Dobova : Brežice 23:38, Sev-
nica : Brežice 33:32, Dobova : 
Rudar 19:31
Lestvica – 1. Rudar Trbovlje 
20, 3. Krško 16, 4. Sevnica 9, 5. 
Brežice 8, 8. Dobova 0

STAREJŠI DEČKI
Rezultati – Dobova : Dol 27:25, 
Dobova : Rudar 18:31, Sevnica 
: Brežice 22:25, Dobova : Bre-
žice 14:38
Lestvica – 1. Brežice 14, 4. Sev-
nica 6, 6. Dobova 2

NOGOMET

ČLANI 1. SNL
Rezultat – Krško : Koper 0:0
Lestvica – 1. Maribor 37, 8. Kr-
ško 19

ČLANI 2. SNL
Rezultati – Brežice : Ankaran–
Hrvatini 1:0, Triglav : Breži-
ce 4:0
Lestvica – 1. Triglav Kranj 37, 
4. Brežice 22

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SML – Celje : Krško 0:1, Krško : 
Šampion 2:1; Lestvica SML - 1. 
Domžale 26, 5. Krško 24
SKL – Celje : Krško 1:0, Krško : 
Šampion 4:1; Lestvica SKL - 1. 
Domžale 34, 7. Krško 26
Skupna lestvica – 1. Domžale 
60, 5. Krško 50

MLADINCI / KADETI 2. SNL
SML – Veržej : Brežice 0:5, Ta-
bor : Brežice 2:2; Lestvica SML 
- 1. Mura 28, 2. Brežice 26
SKL – Veržej : Brežice 4:1, Ta-
bor : Brežice 2:1; Lestvica SKL 

- 1. Mura 35, 7. Brežice 12
Skupna lestvica – 1. Mura 63, 
7. Brežice 38

STAREJŠI DEČKI 1. SNL
Rezultati – Celje : Krško 3:0, 
Krško : Mura 3:1
Lestvica – 1. Maribor 45, 5. Kr-
ško 30

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultati – Sevnica : Litija 1:2, 
Puntar Tolmin : Sevnica 0:1
Lestvica - 1. Maribor 19, 3. Sev-
nica 15

U19 - VZHOD
Rezultat – Sevnica : Kebelj 2:1 
Lestvica – 1. Kebelj 15, 5. Sev-
nica 7

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL
Rezultati – Krško : Hrastnik 
78:81, Bistrica : Krško 56:66
Lestvica - 1. Litija 10, 5. 
Posavje Krško 6

ČLANI 4. SKL
Rezultat – Dravograd : Breži-
ce 82:67
Lestvica - 1. Dravograd Koro-
ška 9, 7. Brežice 4

MLADINCI 1.B SKL – skupi-
na BV
Rezultat 1. kroga – Konjice-
-Zreče : Krško 97:62

KADETI 1. SKL – skupina B3
Rezultati - Brežice : Triglav 
54:96, Krško : Ilirija 77:74, 
Škofja Loka : Brežice 71:66, Kr-
ško : Brežice 64:71; Lestvica - 
1. Triglav Kranj 4, HPG Brežice 
4, 3. Posavje Krško 3

STAREJŠI DEČKI 1. SKL – sku-
pina B3
Rezultati – Ježica : Krško 
67:77, Brežice : Krka B 79:51, 
Krško : Helios B 68:50, Ježica : 
Brežice 62:84 
Lestvica - 1. Krka A 4, HPG Bre-
žice 4, 3. Posavje Krško 4

ODBOJKA 

ČLANICE 3. DOL
Rezultati – Piran : Krško 3:1, 
Gen-i Gorica II : Brestanica 3:0,  
Calcit Kamnik III : Krško 1:3, 
Brestanica : Krim 3:0
Lestvica - 1. Piran 21, 3. Bre-
stanica 14, 10. POK Krško 4

ČLANI 3. DOL - zahod
Rezultat – Mokronog : Kosta-
njevica 3:1
Lestvica – 1. Kočevje 20, 10. 
Kostanjevica 4

KADETINJE – kvalifikacije – 
skupina A
Rezultati – Novo mesto : Krško 
0:2, Krško : Kostanjevica 2:0, 
Kostanjevica : Grosuplje 0:2
Lestvica – 1. Grosuplje 12 , 2. 
POK Krško 10, 3. Kostanjevi-
ca 6, 5. Kostak-Elmont Bresta-
nica 2
 
KADETI – kvalifikacije – sku-
pina E
Rezultati – Kostanjevica : Žu-
žemberk 0:2, Ljubljana Volley 
: Kostanjevica 1:2 
Lestvica – 1. Črnuče I 10, 4. 
Kostanjevica na Krki 6

BREŽICE - Košarkarski klub Brežice deluje od leta 1979. Po ne-
kajletnem tekmovalnem premoru je ponovno obudil tekmoval-
no delovanje leta 2011, ko sta pričeli nastopati ekipi pionirjev. 
Naslednje leto so se jim pridružili tudi kadeti in leta 2014 še čla-
ni. V letošnji sezoni so se organizirali tudi veterani, ki tekmujejo 
v meddržavni veteranski ligi zagrebške županije z osmimi eki-
pami iz Zagreba in okolice pa vse do Bjelovarja. Doslej so zma-
gali na dveh tekmah – proti ekipi Multiagram so v Zagrebu slavi-
li z izidom 53:46, doma pa so bili boljši od gostov iz Samoborja 
z rezultatom 80:41. Poleg že prekaljenih mačkov, ki so bili pred 
davnimi desetletji ustanovitelji kluba, je v ekipi tudi nekaj mlaj-
ših veteranov (spodnja starostna meja je 35 let) in takšen 'mo-
zaik' se je izkazal za zmagovitega.  Vir: KK Brežice

Brežiški košarkarski veterani v meddržavni ligi

Ekipi Brežic in Samobora

RADENCI, BREŽICE - 12. novembra je v Radencih potekala že tra-
dicionalna prireditev Naj atlet 2016, na kateri podelijo nagrade 
najboljšim atletom po izboru atletskih trenerjev. Brežiška ska-
kalka v višino Lara Omerzu je bila izbrana za najboljšo atletinjo 
v kategoriji starejših mladink v letu 2016, priznanje je dobil tudi 
njen oče in trener Henrik Omerzu. V kategoriji mlajših mladin-
cev sta se skakalec s palico Rok Doberšek in tekačica čez ovire 
Nika Glojnarič uvrstila na tretje mesto, v kategoriji pionirk U16 
je tretje mesto osvojila tudi mnogobojka in skakalka v višino Leja 
Glojnarič. V Atletskem klubu Brežice so letos dosegli nekaj izje-
mnih rezultatov. V klubu imajo mlado in obetavno ekipo, ki veli-
ko obeta. Kar sedem atletov je doseglo norme za nastope na naj-
večjih svetovnih tekmovanjih.  P. P./vir: AK Brežice

Brežičani med naj atleti 2016

Henrik Omerzu, Leja in Nika Glojnarič ter Lara Omerzu

Kot je povedal Jože Šinkovec, 
so se, ker dotrajano doskočišče 
ni več zagotavljalo varnih tre-
ningov, v društvu pod okriljem 
Smučarske zveze Slovenije 
(SZS) prijavili na razpis Funda-
cije za šport. Z njenim sofinan-
ciranjem, svoj delež pa je doda-
la tudi Občina Krško, so kupili 
novo plastiko, s katero so prek-
rili 450 m2 doskočišča na vseh 
treh skakalnicah v komplek-
su: velike K33, srednje K15 in 
male K7. Z zemeljskimi deli so 
pričeli v poletnih mesecih, na-
kar so po navodilih smučarske 
zveze doskočišča tudi prekri-
li, investicija v prenovo ska-
kalnic pa je znašala 50.000 
evrov.  Kot je na otvoritvi po-
udaril Ljubo Jasnič, predse-
dnik Zbora za skoke in nordij-
sko kombinacijo pri SZS, naj 
skakalnica v prvi vrsti služi za 
izvedbo treningov skakalne-
ga podmladka s tega območja, 
da bodo nadarjeni posamezni-
ki iz društva lahko nekega dne 
skakali tudi v Planici: »Takšna 
skakalnica, kot je ta, predsta-
vlja dragulj v nizu 60 skakalnic 

Dragulj v ogrlici skakalnic
SPODNJE DULE - 13. novembra so predsednik Športnega društva Gora Jože Šinkovec, podžupanja Ana So-
mrak in domači veteran v smučarskih skokih Stane Martinjak odprli prenovljen skakalni kompleks v Spo-
dnjih Dulah. V njegovo ureditev so člani in simpatizerji društva vložili kar 3000 ur prostovoljnega dela. 

po Sloveniji, ki tvorijo ogrlico 
in uspehe v smučarskih sko-
kih v Sloveniji.« Da tovrstnih 
skakalnic v širšem pomenu za 
skakalni šport ne gre zanema-
riti in spregledati, so poleg Ja-
sniča s svojo prisotnostjo po-
trdili med drugimi tudi Janez 
Zelnik, predsednik tekmoval-

ne komisije za skoke in nordij-
sko kombinacijo pri SZS, Jani 
Grilc, pomočnik glavnega tre-
nerja A reprezentance v smu-
čarskih skokih, Peter Slatnar, 
lastnik podjetja Slatnar Car-
bon, ki je naslednik proizva-
jalca smuči Elan, Uroš Peter-
ka, nekdaj aktiven tekmovalec, 

ki še vedno skače v kategoriji 
veteranov, in drugi.  

Uradni otvoritvi je sledilo še 
tekmovanje, na katerem je z 
zaletišč skočilo skupno 52 tek-
movalcev iz osmih slovenskih 
klubov:  NSK TOPER Celje, SD 
Vizore, SD Zabrdje, SK Zagorje, 
ŠD GAMSI Rogatec, SK Mengeš, 
SD Dolomiti in ŠD Gora. Med 
njimi je več vidnejših rezul-
tatov zabeležilo nekaj tekmo-
valcev domačega društva ŠD 
Gora, med katerimi so se v po-
sameznih kategorijah na zma-
govalne stopničke povzpeli: 
Žiga Bukovec - 3. mesto v ka-
tegoriji dečkov U10, Andraž 
Ivanšek - 2. mesto med deč-
ki U11, Lara Fabjan Grozina 
- 1. mesto med deklicami U12 
in Ariana Srpčič - 3. mesto v 
isti kategoriji; na skakalnici 
K33 Aleksandra Martinjak 
absolutno 2. mesto med de-
kleti, Aleš Martinjak 3. mesto 
med člani absolutno in Stane 
Martinjak 2. mesto v katego-
riji super veteranov.
 B. Mavsar

Z leve: Jože Šinkovec, Ana Somrak in Ljubo Jasnič, sotvorec 
slovenskih skakalnih uspehov, saj je med drugim za trener-
ja A reprezentance pripeljal in ustoličil Jelka Grosa in Gora-
na Janusa. Kot je še povedal, je bilo ob polletju letos v Slove-
niji registriranih 659 smučarskih skakalcev. V ozadju vidna 
obnovljena doskočišča.

KRŠKO, BREŽICE - Krški nogometaši so po reprezentančnem 
premoru v 17. krogu 1. SNL na domačem stadionu igrali z 
ekipo Kopra. Sodnik Mitja Žganec je zaradi močnega naliva 
in posledično uničenega igrišča tekmo prekinil v 62. minuti. 
Do takrat nismo videli zadetkov in 0:0 velja kot končni izid.

Tokrat manj številčno krško občinstvo je v gostujoči vrsti poz-
dravilo tudi nekdanjega igralca Krškega Gregorja Sikoška, ki je 
nekaj dni pred tem debitiral v članski reprezentanci in odigral 
celotno prijateljsko tekmo proti Poljski. V domači ekipi je prvo-
ligaško tekmo prvič začel 17-letni vezist David Kovačič. V dež-
ju in zato težkih razmerah za igro nismo videli veliko priložnosti, 
ob poskusih Koprčanov pa se je nekajkrat izkazal domači vratar 
Marko Zalokar, med drugim je preprečil prvi gol v slovenskem 
prvenstvu tudi nekdanjemu hrvaškemu reprezentantu in igral-
cu Bayerna Danijelu Pranjiću. Ob koncu prvega polčasa je po 
predložku iz kota z glavo streljal domači branilec Damjan  Vuk-
lišević, vendar je bil gostujoči vratar na pravem mestu. V nada-
ljevanju tekme je bilo igrišče čedalje bolj razrito in sodnik je, kot 
že rečeno, kljub negodovanju gledalcev prekinil dvoboj. Krško je 
z 19. osvojeno točko še vedno na 8. mestu na lestvici, a z le točko 
zaostanka za Rudarjem. V jesenskem delu prvenstva so še štiri 
tekme, prva že v soboto pri vodilnem Mariboru.
Jesen pa so že končali drugoligaši. Brežičani so v 15. krogu na 
gostovanju visoko, z 0:4, izgubili na gostovanju pri vodilnem Tri-
glavu. V 16. krogu pa so se na domačem štadionu, na katerem so 
nekaj dni prej postavili nove tribune, pomerili s tretjeuvrščeno 
ekipo Ankaran-Hrvatini. Po trdem boju so domačini z zadetkom 
Nikole Gatarića zmagali z 1:0. Z 22 točkami bodo prezimili na 4. 
mestu drugoligaške lestvice, prvenstvo pa se nadaljuje šele mar-
ca naslednje leto. P. Pavlovič

Še ena »mokra« točka za Krško;
Brežičani končali z zmago

www.PosavskiObzornik.si
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Nina Mandl iz Krškega se je 
že med uspešno plavalno kari-
ero na pobudo očeta udeležila 
tekem v akvatlonu in kasneje 
triatlonu. Skozi srednjo šolo je 
povezovala oba športa, s pre-
hodom na fakulteto se je po-
svetila zgolj triatlonu. Nina je 
v vseh starostnih kategorijah 
redno zasedala najvišja mesta, 
v tretjem letniku fakultete pa 
je doživela resnejšo prometno 
nesrečo. Vztrajnost in volja, ki 
jo je pokazala ob uspešni vrnit-
vi v tekmovalno areno, in sama 
narava vzdržljivostnega športa, 
s katerim se ukvarja, so lahko 
pri njenih 26 letih svetel zgled 
(pre)redkim mlajšim športni-

ŠPORTNO POSAVJE, PREDSTAVITEV

Podjetje Etrend je »zagnal« Breži-
čan Sašo Panić, ki se spominja tež-
kih začetkov. Pretekle službe, kjer 
je delal kot programer-razvijalec, 
in pridobljena znanja s področja 
načrtovanja projektov so mu po-
magali, da počasi postavi podjetje 
na noge.  »Odločil sem se, da grem 
na svoje, ker to rad delam in sem v 
tem videl nek potencial,« pripove-
duje in nadaljuje: »Če bi moral za-
četke oceniti na lestvici od 1 do 10, 
bi izbral 4, saj bi se dalo zagotovo 
veliko narediti bolje, problem pa je 

bil, da sem bil na začetku za vse sam in je bila pot precej na-
porna.« Zaradi povečanja obsega dela je čez nekaj časa zapos-
lil brata Nenada, ki je s svojim znanjem (po izobrazbi je di-
plomirani inženir računalništva in informatike) ter idejami v 
podjetje prinesel svež veter. »Vedno nas je spremljal moto, da 
je treba vse narediti dobro in zanesljivo, četudi še malo več, 
saj se ti to na dolgi rok zagotovo obrestuje – poslovni partner 
mora biti vedno zadovoljen,« pravi Sašo. V podjetju se med 
ostalim ukvarjajo še s pametnimi rešitvami za optimizacijo 
poslovanja – predvsem za B2B in izvozna podjetja, digitalnim 
turizmom ter analizami tujih trgov. Kot pravi Sašo, vidijo tu 
ogromen potencial. Prav tako vidijo priložnost v povezova-
nju lokalnih turističnih entitet v Posavju v skupen sistem, ki 
bi omogočal hitrejšo komunikacijo in poenostavil plasiranje 
informacij na različne sisteme. Želja je, da bi s skupnimi moč-
mi znali učinkoviteje prodreti na globalni trg.

ZA PODJETJEM ŽE VEČ KOT 200 PROJEKTOV

»Skozi vse te zgodbe smo naredili tudi ogromno napak, na 

katerih smo se naučili in postali boljši, sploh pa danes zelo 
dobro vemo, koliko truda, znanja in še marsičesa drugega 
je treba vložiti, da dejansko nekaj deluje tako, kot mora, je 
konkurenčno in ustvarja donos. Danes je veliko nelojalne 
konkurence, zato je izobraževanje partnerjev in pridobiva-
nje novih znanj še toliko pomembnejše, da ostajaš konku-
renčen in zanesljiv na trgu. Pomembno je predvsem to, da 
si korekten, pošten in imaš znanje ter znaš ljudem predsta-
viti tudi ozadje, da vedo, kaj vse za nek denar dobijo. Hudo 
mi je, ko opažam, da določena podjetja tega ne znajo izko-
ristiti ali ne razumejo in gledajo na to kot strošek. Z dobro 
digitalno rešitvijo in strategijo ter vzajemnim sodelovanjem 
lahko vsako podjetje ustvarja donos - preverjeno,« razlaga 
Sašo in dodaja, da ogromno svojega truda in časa vložijo v 
učenje oz. izobraževanje trga. Že sedaj in tudi v prihodno-
sti imajo namen preko izobraževanj svoje znanje podajati 
tudi drugim, saj pridobljena znanja zagotovo pripomorejo 
k povečanju donosa. Ker je Etrend družinsko podjetje, do-
mač odnos prenašajo tudi na svoje partnerje, s katerimi se 

vedno radi ukvarjajo, korektno sodelujejo in jim gredo ved-
no na roko. Sodelujejo s podjetji iz cele Slovenije, pa tudi iz 
Hrvaške in celo Švedske. Kar jih loči od nelojalne konkuren-
ce, so znanje in izkušnje, saj je podjetje sodelovalo že pri več 
kot 200 različnih projektih. »Imamo ambiciozne cilje pred-
vsem pri digitalizaciji raznih biznisov, s temi rešitvami lah-
ko prihranimo ogromno časa, da o možni analizi aktivnosti 
kupcev sploh ne govorimo. Imamo že kar nekaj podjetij, ka-
terim naše rešitve predstavljajo po 20, 30 % in tudi več pro-
meta na letni ravni. Skratka, smo zanesljivi, imamo dobre 
ideje in rešitve,« izpostavlja Sašo, ki je z novembrom zaradi 
povečanja obsega dela zaposlil še tretjo osebo, imajo pa tudi 
nekaj rednih zunanjih sodelavcev.

NAJPREJ ŽELJA PO DOSEŽKU, ŠELE NATO CENA

Etrend je tudi izdelal prenovljen spletni portal www.Posa-
vskiObzornik.si, ki za podjetje predstavlja dragoceno izku-
šnjo. »Zelo smo veseli in ponosni, da ste nam pri kolektivu 
Zavoda Neviodunum zaupali to nalogo. Bili smo postavlje-
ni pred preizkušnjo, kako zagotoviti prijaznejšo, dostopnej-
šo in enostavnejšo spletno stran za vas, ki objavljate prispev-
ke, in na drugi strani tudi za vaše številne obiskovalce, da jih 
bo čim bolj pritegnila. Obseg dela je bil za nas zelo velik, še 
posebej, ker ste imeli veliko bazo podatkov,« pove Sašo in 
ob tem poudarja, da ko se nekdo odloči za izdelavo oz. pre-
novo spletne strani, naj na začetku ne razmišlja o ceni, am-
pak kaj želi sploh doseči. 

Omeniti velja še, da ima podjetje do konca leta ob svo-
ji peti obletnici tudi posebno akcijo oz. natečaj, v sklopu 
katerega bodo iskali najstarejšo spletno stran v Sloveniji, 
ki jo bodo potem za nagrado tudi prenovili. 
 Rok Retelj

Etrend – podjetje, ki zagovarja 
korektnost, poštenost in znanje
Brežiško podjetje Etrend d.o.o., ki je poznano predvsem po izdelavi spletnih strani in se uspešno ukvarja tudi z drugimi digitalnimi rešitvami, decembra obele-
žuje pet let delovanja. 

Službeni prostor podjetja Etrend na Ipavčevi 10 v Brežicah

Sašo Panić

Do fakultete še gre, nato vztrajajo le redke
POSAVJE – Iz našega okolja izvira precej dobrih športnic, tudi reprezentantk, ki pa so bile primorane imeti ob pomanjkanju ustreznih pogojev nadnaravno željo 
po ukvarjanju s priljubljenim športom in se seliti v sosednje občine in regije ter celo države. Velik osip deklet je ob prehodu na fakultete, kjer se postopoma iz-
gubljajo njihove visoke športne ambicije, zato lahko število polnoletnih posavskih deklet v tekmovalnem športu preštejemo na prste ene roke. V nadaljevanju 
odstiramo aktualno problematiko skozi športne zgodbe nekaterih deklet in društev.   

cam na področju Posavja, ki po 
zaključku srednje šole še vztra-
jajo v tekmovalnem športu.

Krčanka Laura Škvorc je po-
skušala z igranjem nogometa 
že v otroštvu, a je takrat po me-
secu dni treninga s fanti v Kr-
škem obupala. Rešitev je priš-
la, ko so v ŽNK Krka iz Novega 
mesta iskali dekleta za igranje 
nogometa in sledila so naporna 
potovanja v Novo mesto, hkrati 
je Laura trenirala še v Krškem 
med fanti. Svojo pot je nadalje-
vala pri Dinamu v Zagrebu, v 
pretekli sezoni pa je prestopi-
la k Olimpiji iz Ljubljane. Tam 
je danes v ekipi, ki se bori za 

naslov državnih prvakinj, igral-
ka udarne enajsterice. Laura se 
namerava v prihodnosti podati 
na nogometni študij v ZDA, kjer 
bo sledila uspešnima zgodba-
ma posavskih nogometašic, 
Krčanke Jane Horvat in Breži-
čanke Nine Predanič.

Naravni talent je v košarko po-
peljal v našem prostoru pre-
malo poznano 21-letno Evo 
Lisec iz okolice Boštanja, 192 
cm visokega centra slovenske 
reprezentance. Zanimiva je 
bila Evina pot v športni svet, 
saj je začela kot rokometaši-
ca v ŽRK Sevnica in se šele po 
zatonu kluba pričela udejstvo-

vati v košarkarski šoli Sevnica. 
Kmalu se je preselila v kadet-
sko ekipo ŽKK Grosuplje, kjer 
je hitro napredovala, osvoji-
la naslov kadetske prvakinje 
in zastopala barve mladih re-
prezentanc Slovenije. V član-
ski konkurenci je igrala za dr-
žavnega prvaka Athlete Celje 
in italijanskega evroligaša Be-
retta Famila Schio, od koder se 
je preselila na Madžarsko. Prav 
v teh dneh je bila nosilka igre 
ženske košarkarske reprezen-
tance ob uvrstitvi na EP.   

V ŽRK Brežice, dolga leta vo-
dilnem ženskem rokometnem 
klubu v Posavju, so pred le-

tošnjo sezono razpustili član-
sko in kadetsko ekipo, prijavili 
so ekipo v tekmovanje mlaj-
ših deklic in začenjajo povsem 
znova. Glavnina lanske kadet-
ske ekipe je romala v Novo 
mesto in Krško, kjer so po le-
tih ženske »rokometne suše« 
uspeli sestaviti ekipo za pre-
senetljivo uspešno tekmova-
nje v ligi. Z rešetanjem mrež 
nasprotnic se je izkazala Erin 
Novak iz Brezine, ki si je pri-
služila vpoklic v kadetsko re-
prezentanco.

Odbojka je v Posavju v zad-
njem obdobju najbolj izpostav-
ljen ženski moštveni šport, 

članske ekipe pa se srečujejo z 
odlivom odbojkaric ob njiho-
vem odhodu na študij. V POK 
iz Krškega poudarjajo, da ima-
jo vsa dekleta ob prehodu na 
fakulteto možnost nadaljeva-
nja z igranjem za njihov klub 
ali pa v katerem izmed klubov 
bližje kraju šolanja. V Ljubljani 
imajo na Fakulteti za šport tudi 
vadbeno skupino za študentke, 
ki med tednom težje trenirajo 
v domačem klubu. V omenje-
ni skupini že vadijo nekate-
ra dekleta iz OD Brestanica, ki 
zaradi študijskih obveznosti 
prihajajo skoraj brez treninga 
neposredno na tekme.
 Luka Šebek

Nina Mandl, Multisport Kr-
ško: »Po moji nesreči je obsta-
jal strah, da ne bom več mogla 
nazaj v triatlon, telo je bilo čisto 
zakrčeno, polno prask. Fiziote-
rapije so mi pomagale, da sem 
se postopoma vrnila. Pred sabo 
imam motiv, da se uvrstim v re-
prezentanco za EP v akvatlonu 
in triatlonu ter na balkansko 
prvenstvo. Triatlon kot šport 
močno priporočam ženskam, 
da se v njemu vsaj enkrat pre-

izkusijo, saj celostno razvija telo. Sama bom trenirala triatlon, 
dokler se bo dalo!«

Erin Novak, RK Krško: »Po 
mojih športnih začetkih v atle-
tiki mi je bil rokomet na prvih 
treningih zelo všeč, zaradi če-
sar sem v njem tudi ostala. Ker 
v Brežicah nismo uspeli sesta-
viti kadetske ekipe za novo se-
zono, sem bila po dogovoru 
med kluboma s soigralkami 
posojena v Krško. Prejela sem 
kar nekaj ponudb slovenskih 
klubov, za odhod v močnej-
ši klub me spodbuja tudi moj 

trener. Moja želja je, da odidem v Ljubljano h Krimu in nadalju-
jem šolanje v športnem razredu na Gimnaziji Ljubljana Šiška.«  

Laura Škvorc, NK Olimpi-
ja Ljubljana: »V Krškem sem 
se ob treningih s fanti naučila 
vse, kar danes vem o nogome-
tu. Predvsem je bil velik pouda-
rek na tehniki, ki je poprej moji 
trenerji niso poudarjali. Tudi 
v Olimpiji mi manjka tehnič-
nih treningov, zato se veselim 
povratka v Krško ob zimskem 
premoru. Moja želja je odhod 
na študij v ZDA in ob povratku 
igranje za kakšno izmed evrop-

skih ekip. Zavedam se, da moje znanje še ni na nivoju deklet, ki 
igrajo v Evropi. Prav ta napredek pričakujem v Ameriki.«
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na muhi ...

Sevniški krojaški mojster Vi-
ki Kolman se spozna tudi na 
kuhanje golaža, ki ga že vrsto 
let pripravlja s prijateljema 
Benijem in Matjažem v me-
secu oktobru pod mogočnim 
kostanjem stare sevniške tr-
ške gostilne. Ekipa treh mu-
šketirjev upa, da bodo tudi 
oni enkrat skuhali najboljši 
golaž, saj upanje umre zad-
nje. (S. R.)  

Da jabolko res ne pade daleč od drevesa, sta na slovesnosti 
ob 70-letnici brežiške knjižnice dokazala Krištof in Veronika 
Strnad, sin in hči znanega glasbenika Rudolfa Strnada - Ga-
sa in zborovodkinje Simone Rožman Strnad. V duetu (Krištof 
na kitari in Veronika s petjem) ter nato še v triu s saksofonis-
tom Lovrom Ravbarjem sta navdušila občinstvo, tako da sta 
bila starša po nastopu upravičeno ponosna nanju. Brez zdra-
vice zato ni šlo. (P. P.) 

»Zdaj pa dobro premešaj!« Jas-
mina Molan, tajnica občinskega 
sveta občine Brežice, ki je hkra-
ti tudi višja svetovalka za po-
moč pri vodenju županovega 
kabineta, je »ubogala« enega 
izmed predstavnikov Turistič-
nega društva Zakot-Bukošek-
-Trnje, v katerega je tudi sama 
včlanjena, in veliko leseno žli-
co pomočila v lonec, v katerem 
se je v sklopu oktobrskega POK 
sejma v Brežicah kuhal županov 
golaž. Čeprav omenjeno turistič-
no društvo po oceni komisije ni 
skuhalo najboljšega golaža, pa 
smo prepričani, da je bil kljub 
temu zelo okusen in je šel za 
med. (R. R.)

Za prijetne glasbene ritme je še pred pričetkom 10. kongresa 
stranke Nova Slovenija - krščanski demokrati, za katerega so 
si izbrali Brežice, skrbel Pihalni orkester Kostanjevica na Kr-
ki. Predsednica NSi Ljudmila Novak se je tik pred prihodom na 
veliki oder za trenutek pomudila pri nekaterih članih orke-
stra, med drugim pri kapelniku - predvodniku Matjažu Krhi-
nu - Hiniju, in se jim zahvalila za njihov prispevek h kongresu. 
V pihalni orkester violina sicer ne spada, vsekakor pa bo No-
vakova vsaj še naslednji dve leti prva violina stranke. (R. R.)

Zakonca Katić iz 
Krškega - Zvonko, 
nekdanji operater 
v komandni sobi 
NEK, in Đurđa, ban-
čnica - sta na pot 
podjetništva stopi-
la leta 1990, ko sta 
v Veliki vasi pri Kr-
škem odprla Mlin 
Katić z manjšo pro-
dajalno. Od tedaj 
do danes sta števi-
lo zaposlenih po-
večala iz tri na 23, 
zmogljivost proi-
zvodnje pšenice s 

25 na 100 ton dnevno, od tega je več kot 70 % moke plasira-
ne na tuje trge, in odprla prodajalno še v Ljubljani. Potem ko 
sta spisala zgodbo o uspehu, sta vajeti vodenja podjetja, v ka-
terem sta še prokurista, pred leti prepustila sinu Marku, med-
tem ko se je drugi sin Zvonimir karierno zapisal medicini oz. 
dentalni medicini, še posebej zobni implantologiji, iz katere 
je magistriral v Frankurtu. (B. M.)

Program za november/december
Četrtek, 24. 11. 2016, 18.00 – 20.00
FALUN DAFA – ŠOLA ZA SAMOKULTIVACIJO
Info: 068 196 199, Uroš
Vsak četrtek, udeležba brezplačna

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

Sobota, 3. 12. 2016, 10.00 – 12.00
MC DIRENDAJ: PEKA PARKELJNOV IZ TESTA
Prijave: ana@mc-krsko.si

Sobota, 3. 12. 2016, ob 21.30
KONCERT: PRELUDE, FED HORSES, JAR OF FLIES

Sreda, 7. 12. 2016, ob 18. 00
POT DO SREČE OBSTAJA: 
IZŠTEKANI NAJSTNIKI IN STARŠI, KI ŠTEKAJO
Predavata: Dr. Albert Mrgole in Leonida Mrgole
V Kulturnem domu Krško
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD Krško

Četrtek, 8. 12. 2016, 9.00 – 17.00
JUNAKI ZAPOSLOVANJA – VRNIMO SI PRIHODNOST
Predstavitev ukrepov za zaposlovanje mladih
Prijave: info@mc-krsko.si, za mlade od 18 do 29 let
Število prijav omejeno

Sobota, 10. 12. 2016, 15.00 – 18.00
DOBRODELNO PROFESIONALNO SLIKANJE MALIH 
ŽIVALI IN NJIHOVIH LASTNIKOV

Sobota, 10. 12. 2016, 10.00 – 12.00
MC DIRENDAJ: PRAVLJICA IN IZDELOVANJE LUČK
Prijave: ana@mc-krsko.si

vas vabimo na brezplačno predavanje v okviru cikla

POT DO SREČE OBSTAJA

z naslovom

»IZŠTEKANI NAJSTNIKI IN STARŠI, KI ŠTEKAJO«

v Kulturni dom Krško, v sredo, 7. 12. 2016, ob 18.00.

Predavala bosta dr. ALBERT MRGOLE IN LEONIDA MRGOLE.

Prisrčno vabljeni!

Na odru v sevniškem špor-
tnem domu sta se našla nek-
danja sošolca, znan posavski 
televizijski obraz Bernarda 
Žarn ter ravnatelj Srednje 
poklicne in strokovne šole Kr-
ško Jože Pavlovič. Oba skupaj 
štejeta 80 let, sta v šali pripo-
mnila, mnogi pa bi jima pri-
sodili skupnih 40 let. (S. R.)  

Lokal Bubka 
Bar iz Dečnega 
sela je obiskal 
sloviti ukrajin-
ski atlet Ser-
gej Bubka, do-
bitnik številnih 
odličij in še 
vedno svetov-
ni rekorder v 
skoku s palico, 
po katerem lo-
kal nosi ime. 

Lastnik Bubke Gianni Kostevc, tudi sam nekdanji skakalec s 
palico, je bil ob obisku svojega športega vzornika vidno prese-
nečen in je povedal, da so se uresničile njegove sanje, saj je bil 
Bubka njegov športni vzornik v času aktivne kariere. Z njim se 
je spoznal pred leti na atletskem kongresu in takrat je Bubka 
prvič slišal, da obstaja v majhni vasici Dečno selo gostinski lo-
kal, ki nosi njegovo ime, posvečen pa je vsem njegovim dosež-
kom. Obljubil je, da bo, ko se vrne v Slovenijo, zagotovo obi-
skal Bubka bar, svojo obljubo pa je izpolnil. (Vir: Bubka bar)
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KRŠKO - Na sprehodu po ulicah starega mestnega jedra je moč 
najti odmev ameriških volitev, ki so v začetku novembra od-
mevale tudi pri nas. V vitrinah Ambiente, ki že 10 let v Krškem 
zastopa Steklarno Rogaško, smo zasledili izdelke, ki jih je ste-
klarna izdelala za Donalda Trumpa. Na sosednji polici pa na-
pis opozarja, da je ravno tako steklenico in kozarce Bakhos v 
Ljubljani pred leti kupil Bill Clinton. Ti izdelki imajo še veli-
ko prestižnih sosedov, kot so vaška situla, mašni kelih, ki je bil 
izdelan za papeža Janeza Pavla … V Ambienti boste našli tudi 
druge všečne izdelke, ki jih lahko podarite namesto kave in 
bonbonov ali pa z njimi olepšate praznična domovanja. 
 S. M.

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Anamarija Požgaj, Mala 

Dolina – dečka,
• Mateja Klakočar, Krško – 

dečka,
• Tanja Weixl, Krško – 

dečka,
• Ankica Čižmek, Trogir 

(Hrvaška) – dečka,
• Maja Šantl, Brežice – 

dečka,
• Tea Rostohar, Bukošek – 

dečka,
• Anja Krajšek, Boštanj– 

dečka,
• Tina Stanko, Drnovo – 

dečka,
• Andreja Budna, Dolenji 

Leskovec – dečka,
• Ruda Buršič Sršan, 

Sevnica – deklico,
• Simona Pleterski, Zdole – 

dečka,
• Katja Vide, Gorenja 

Brezovica – deklico,

rojstva

poroke

• David Deržič iz Ponikev 
in Natalija Grdovič iz 
Spodnje Pohance,

• Daniel De La Rosa iz San 
Antonia (ZDA) in Gordana 
Wist iz Brežic.

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

Hanna Abram in Rene Ribič, oba s Senovega, 11. septem-
ber 2016, Podčetrtek (foto: Katja Žagar)

• Nina Rabzelj, Veniše – 
deklico,

• Lidija Marzel, Rakovec – 
deklico,

• Vanja Vučajnk, Loče – 
dečka,

• Tanja Balas, Pleterje – 
dečka,

• Barbara Krnulc, Bojsno – 
dečka,

• Anja Režun, Dobova – 
deklico,

• Esmeralda Hudorovac, 
Krško – deklico.

ČESTITAMO!

"Sončni vzhod prebuja naravo, 
branje knjig razsvetljuje glavo." 

Mongolski pregovor

Naročila in informacije: 040 302 809 / zalozba@posavje.info

Knjiga je vedno 

pravo darilo!

• velika izbira kristalnih izdelkov
• popravilo izdelkov iz kristala
• ročna gravura po naročilu
• v novembru in decembru pestra           
 izbira novoletnih daril za podjetja

Odpiralni čas:
od ponedeljka do petka med 9. in 13.uro 
in med 16. in 18.uro
ob sobotah med 8. in 12.uro

e-mail: info@galerijaambienta.com 
tel: 041-637-640

Ambienta, Cesta krških žrtev 44.

SPOMINI NA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA – 
pogovor

• četrtek, 8. december, ob 18. uri –  
Osrednja knjižica v Krškem 

 
Ob Rostoharjevem letu, ki ga skupaj pripravljamo Valva-
sorjeva knjižnica Krško, Kulturni dom Krško, enota Me-
stni muzej Krško in Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja 
Krško, se bomo o Dr. Mihajlu Rostoharju, psihologu, pisa-
telju, politiku in učitelju pogovarjali z otroki, ki bodo z 
nami delili svoje spomine na očeta. Pogovor bo vodil bi-
bliotekar Vilko Planinc.

»RITEM MISLI« – literarni večer

• petek, 9. december, ob 19. uri. – Dvorana v parku

Malce drugačna - multimedijska - predstavitev pesni-
ških zbirk avtorjev Ljubice Ribić in Milana Novaka. Ve-
čer bosta z glasbo in plesom obogatila Mia Frangeš in 
Paula Puđak.

TRK PROSTOROV – pogovor 

• sobota, 10. december, ob 18. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Pogovor z Robertom Simoniškom, doktorjem umetno-
stne zgodovine, pisateljem in pesnikom, ki je letos pre-
jel Rožančevo nagrado za najboljši esej, bo vodil Goran 
Milovanović. 

BRATI GORE – pogovor

• ponedeljek, 12. december, ob 19. uri –  
Knjižnica Senovo

Knjižnica Senovo se ob svetovnem dnevu gora pridružu-
je mednarodni pobudi Brati gore.
V goste prihaja rojak iz Brestanice - novinar, pesnik, pisa-
telj in scenarist - Željko Kozinc, ki bo spregovoril o hri-
bih, gorah, branju, pisanju pa tudi o spominih na doma-
če kraje in še čem. Dogodek pripravljamo v sodelovanju 
s Planinsko zvezo Slovenije in PD Bohor. 

ODŠLA SEM – predavanje, pogovor

• sreda, 14. december, ob 18. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

V sodelovanju s Centrom za socialno delo Krško vabimo 
ob mednarodnih dnevih akcij proti nasilju nad ženskami 
na pogovor in predstavitev delovanja varne hiše.

PRAVLJIČNI BAUNET

• od 20. do 22. decembra - Galerija Božidar Jakac

Valvasorjeva knjižnica Krško, Enota Kostanjevica na Krki 
in Galerija Božidarja jakca skupaj pripravljata pravljično 
ustvarjalne zimske popoldneve za vse generacije v Ga-
leriji Božidar Jakac ob razstavi Baunet. V torek ob 17. 
uri bo Kostanjev Škrat pripovedoval pravljice, v sredo ob 
17. uri bomo ustvarjali in v četrtek ob 18. uri nas bodo 
pripovedovalci KD Fabularij popeljali v čarobni svet pra-
vljic za odrasle. 

SREČEVANJA S KNJIGAMI – bralna srečanja

• vsako sredo, ob 10. uri -   
Osrednja knjižnica v Krškem 

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE

• Od 19. do 31. decembra vam  
v vseh enotah knjižnice omogočamo brezplačen vpis.

Lepo vabljeni!

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE 
V DECEMBRU

PIŠECE - Pred kratkim je visok jubilej, 90 let, praznovala Tere-
zija Ogorevc iz Pišec. Zadnji dve leti je stanovalka doma starej-
ših na Bregani. Za njen rojstni dan so ji prišle čestitat in ji s sti-
skom roke zaželele še veliko zdravja aktivistke KO RK Pišece. 
Gospa Terezija je naša četrta najstarejša krajanka, ki je še vedno 

zgovorna ženica. Zelo vesela je 
bila našega obiska. Še posebej 
vesela pa je, ko jo obiščeta nje-
na sinova z družinama, vnuki 
in pravnuki.
 Eva Jagrič

90 let Terezije Ogorevc

Jubilantka z obiskovalkami iz Pišec

"Trump" v starem Krškem

 

Predstavite 
svojo dejavnost 

v Posavskem obzorniku.

Ponujamo vam več 
zanimivih možnosti 

oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.
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Melania Trump že pred vselitvijo v Belo hišo dobila 
himno, Fantje izpod Lisce po vseh štirih. Tokrat pre-
berite:

Tudi v naši rubriki ne moremo mimo dejstva, da bo pri-
hodnja prva dama ZDA Slovenka, Sevničanka, če smo na-
tančnejši, Melania Trump, nekoč znana kot Melanija 
Knavs. Po dokaj presenetljivi zmagi njenega moža Donal-
da v predsedniški bitki seveda ne preseneča, da se bodo 
pojavili tudi glasbeni slavospevi v čast ameriški lepotici 
slovenskih korenin. No, skupina Slavček (na fotografiji) je 
že poleti posnela skladbo oz. kar himno z naslovom Mela-

nija. Pesem sicer na za-
četku ni doživela veli-
kega uspeha, a je sedaj 
postala še kako aktual-
na. Skupina Slavček si-
cer pravi, da je bila ide-
ja za pesem Melanija 
zamišljena že v začet-
ku tega leta, na bese-
dilo tekstopisca Igorja 
Pirkoviča pa so nato 

sami naredili melodijo in aranžma. Slavčki so prepričani, 
da bo hudomušno besedilo za poslušalce zanimivo in da 
bodo skladbi radi prisluhnili ter se ob njej zabavali. Skupi-
no sestavljajo: Robi Kerin iz Brežic, Robi Fuks in Simon 
Škoda iz Krškega ter Janez Šiška iz Straže pri Novem mes-
tu. In še delček besedila: »Melanija je našla tržno nišo, prek 
Trumpa bi prišla v Belo hišo, iz Sevnice direkt na vrh sve-
ta, ker nos ima za pravega moža.« 

Narodno-zabavni ansambel Fantje izpod Lisce (na foto-
grafiji) se predstavlja z novo hudomušno polko, ki nosi po-
menljiv naslov Ob štirih po štirih. Za skladbo, za katero še 
ni znano, ali je nastala po resničnih ljubezenskih dogodkih, 
so fantje posneli tudi videospot, v katerem so se kot igralci 
odlično vživeli. Besedilo zanjo je tokrat napisala Darinka 
Kovač, melodijo je delo Marjana Turka. Spomnimo: an-
sambel Fantje izpod Lisce je petčlanska zasedba, ki priha-
ja izpod Lisce, hriba blizu dandanes izredno popularnega 
mesta Sevnica. Fantje sicer delujejo že osmo leto v sestavi: 

Alen Zabasu, Januš Prašnikar, Milan Volavšek, Gašper 
Štrus in Robi Sitar. V lem letu so izdali tudi prvi glasbeni 
projekt, ki so ga naslovili po uspešnici Na morje te bom pe-
ljal, ki ste jo lahko zasledili na radijskih valovih.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Dobrodelnost v znamenju presenečenj

Razveselil jih je s podarjenimi 
glasbili - električno in akustič-
no kitaro, cajoni ter ojačeval-
cem zvoka. Vse našteto jim je v 
sklopu svojega projekta »20 za 
20« podaril, kar so otroci poz-
dravili s huronskim navduše-
njem. Gre za dobrodelni pro-
jekt, ki ga je Soršak začel pred 
petimi leti, ko je praznoval 20 
let svoje bobnarske kariere. 
Odločil se je, da bo 20 šol po 
Sloveniji obdaril z novimi glas-
bili. Takrat se mu niti sanjalo ni 
o takih razsežnostih projekta v 
prihajajočem obdobju. Dobo-
vska šola je bila namreč že 29. 
šola, ki jo je obdaril, naslednji 
dan pa je v Štorah obiskal že 
30. po vrsti. Po brežiški in ar-
tiški je dobovska tako že tretja 
šola v Posavju, ki ji je Soršakov 
projekt omogočil pridobitev 
novih šolskih glasbil. Da pa 
bodo dobovski učenci odslej 
lahko igrali na nova glasbila, 
pa ima ogromno zaslug tudi 
Društvo študentov Brežice, 
ki je v nizu letošnjih poletnih 
koncertov organiziralo tudi 
dobrodelni DŠB Unplugged 
koncert, na katerem je nasto-

Soki razveselil dobovske učence
DOBOVA - Marko Soršak - Soki, bobnar slovenske glasbene skupine Elvis Jackson, je 26. oktobra z nenapo-
vedanim obiskom presenetil učence OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

pil kantavtor Peter Dirnbek 
s skupino Vox Populi. Na tem 
koncertu so zbirali sredstva za 
nakup glasbil učencem OŠ dr. 
Jožeta Toporišiča Dobova in, 
kot je dejala Valentina Vegelj 
Strašek iz DŠB (spremljal jo je 
njen društveni kolega Patrik 

Marčetič), uspeli zbrati do-
volj sredstev, da se dobovska 
šola lahko veseli novih glasbil.
Na začetku malce drugačne 
razredne ure v šolski jedilni-
ci so učenci pripravili različne 
glasbene točke, nova glasbi-
la pa so ob predaji učenci tudi 

preizkusili, med drugim so 
devetošolec Nik Urek na novi 
akustični kitari, svetovalna de-
lavka Nina Berger za mikrofo-
nom, Soršak na cajonih in Dir-
nbek na kitari predstavili svojo 
verzijo znane slovenske pesmi 
Hvala za vijolice. R. R.

Marko Soršak - Soki, obdan z veselimi dobovskimi učenci

ARTIČE - 6. novembra je Žup-
nijska Karitas Artiče in Sromlje 
pripravila že 7. dobrodelni kon-
cert. Voditeljici Janji Rostohar 
se je na odru pridružila hčerka 
Zala in šlo jima je odlično. Kon-
cert so odprli artiški glasbeniki 
iz skupine TMNMNŠ pod tak-
tirko učiteljice Ele Verstovšek 
Tanšek. Pod njenim mentor-
stvom se je predstavilo tudi 22 
deklet mladinskega pevskega 
zbora OŠ Artiče. Vokalna sku-
pina Aria iz Dobove je navduši-

la s svojimi angelskimi glasovi. 
Nato so na vrsto prišli doma-
čini – Ansambel bratov Žerjav, 
sledilo je prvo presenečenje 
– na oder je stopila Nuša De-
renda in nas navdušila s svo-
jim petjem. Spet so bili z nami 
člani Ansambla Azalea, sledilo 
je naslednje presenečenje – vo-
diteljica je prebrala pismo Mi-
mice Kolan s Sromelj, v kate-
rem se nam je zahvalila za vso 
pomoč, kajti pred štirimi leti je 
na pobudo naše Karitas dobi-

la mobilno hiško, v kateri z ve-
seljem prebiva. Zraven je prilo-
žila še 150 evrov kot dar, kajti 
koncerta se žal ni mogla ude-
ležiti. Ne le solzne oči, tudi ve-
lik aplavz v dvorani si je zaslu-
žila. Z lučkami v rokah so se 
v dvorani pojavile oriental-
ske plesalke Shalila, zaključ-
ni nastop pa je pripadel Brigi-
ti Šuler, ki sodeluje pri Anini 
zvezdici. Veliko pozitivne ener-
gije in besed hvale je bilo sliša-
ti tudi iz ust obeh govornikov, 

Mateja Pirnata iz Celja in do-
mačega župnika Franca Rata-
ja. Sodelavci artiške Karitas se 
zahvaljujemo Frenku Derendi 
za ozvočenje, gospodinjam za 
pogostitev nastopajočih, KS Ar-
tiče, ki odpre vrata Prosvetne-
ga doma za naše koncerte, OŠ 
Artiče za sodelovanje, vsem žu-
pljanom, ki nas podpirate, ter 
vsem, ki ste s prostovoljnimi 
prispevki poskrbeli, da je bil 
dan res popoln.  
 ŽK Artiče in Sromlje

CERKLJE OB KRKI - Vokalna skupina Sovice (na fotografiji), ki 
jo sestavlja deset učiteljic in vzgojiteljic, večinoma zaposlenih 
na OŠ Cerklje ob Krki, je 13. novembra v dvorani cerkljanske-
ga gasilskega doma pripravila svoj prvi samostojni koncert. 
»Sovice«, ki delujejo sedmo leto, od tega tri leta kot sekcija 
KD Ivan Kobal Krška vas, sedaj eno leto vodi umetniški vodja 
Jernej Fabijan iz Novega mesta. Na koncertu so se predstavi-
le s pesmimi v različnih jezikih in različno tematiko, saj pre-
pevajo slovenske, hrvaške in angleške pesmi, naj bodo to lju-
bezenske, domovinske ali pa svetovne uspešnice. Kot gostje 
so na koncertu nastopili člani Klape Parangal, ki prav tako 
deluje kot sekcija KD Ivan Kobal. »Parangalovci« in »Sovice« 
so tudi skupaj zapeli. Več na www.PosavskiObzornik.si. R. R.
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka 
do petka med 8. in 15. uro
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, od ponedeljka do pet-
ka (razen srede) med 9. in 12. uro
v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 
ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

osmrtnice, zahvale, spomin

OBVESTILA

FRANCI PAVKOVIČ

SPOMIN

23. novembra je minilo 10 let,
odkar nas je nenadoma zapustil naš

Vsi njegovi

Hvala vsem, ki se ga spominjate, obiskujete njegov grob in 
prižgete svečko. Pogrešamo ga.

iz Sevnice.

Težko je razumeti
in težko je sprejeti,

da ostal je le spomin.

MARIJA BERIBAK

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je po hudi bolezni 
zapustila naša mama, stara mama, 

prababica, tašča, sestra, teta in botra

Žalujoči: vsi njeni

Iskrena hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem 
KUD Anton Kreč s Čateža za zapete žalostinke, pogrebni službi 
Žičkar za organizacijo pogreba, praporščakom, dr. Milenkoviču za 
zdravljenje in intenzivnemu oddelku bolnišnice Brežice za nego v 
zadnjih dneh. Posebej hvala vaščanom Sobenje vasi, prijateljem, 
sodelavcem in sorodnikom za darovano cvetje, sveče in denarno 
pomoč ter vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnji poti.

iz Sobenje vasi.

Vsaka mama je prava mama, 
dana za srečo in na veselje, 

prava in ena sama 
za vse življenje.

dr. CVETKA
KNAPIČ KRHEN

V SLOVO
Poslovila se je naša sorodnica

Družine: Knapič iz Prebolda, Čeh iz Hoč, Frolov iz Ljubljane, 
Vrabič iz Celja, Knapič iz Lizbone, Mathias iz Nemčije

in Krhen iz Sevnice

Pokopana je ob svojem soprogu

MIRKU KRHENU
(28. 7. 1927 – 17. 4. 2016)

na Bizeljskem.

Ohranili ju bomo v lepem spominu.

z Bizeljskega (22. 8. 1930 – 2. 11. 2016).

NEVENKE KOS

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame, sestre, sestrične in sosede

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, 
ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali 
cvetje, sveče in svete maše ter našo drago mamo pospremili na 
njeni zadnji poti.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

iz Prežihove ulice 10, Brežice

MIHAELA JALOVCA

ZAHVALA

V 90. letu starosti smo se v sredo, 
9. novembra, na brežiškem pokopališču 
poslovili od našega dragega moža, očeta, 

starega očeta, pradedka, brata, strica in tasta

Iskreno se zahvaljujemo vsem najbližjim sorodnikom, sosedom, 
sodelavcem ter prijateljem, ki ste nam stali ob strani, izrekali tople 
besede sožalja, darovali sveče, denarno pomoč in svete maše. 

Zahvala tudi pogrebni službi Komunale Brežice, izvajalcema 
Tišine Petelinc, pevcem KUD Anton Kreč s Čateža ob Savi za zapete 
žalostinke, govorniku Ivanu Ureku za besede slovesa in župniku 
Francu Rataju za lepo opravljen obred. 

Hvala vsem in vsakomur posebej, ki ste našega dragega Mihaela 
spoštovali, imeli radi in ga skupaj z nami pospremili na zadnjo pot.

Vsa toplina tvojega srca in vsa ljubezen, ki si nam jo nudil, 
ostajata z nami.

iz Brežic.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo pogrešali

OLGE KRNC

ZAHVALA
Ob boleči in nenadni izgubi 

drage žene in mame

se iskreno zahvaljujemo vsem za pomoč in izrečene besede tolažbe. 
Iskrena hvala PD Lisca Sevnica, pevski skupini Encijan, cvetličarni 
VCT Fric & Ramovš, Štefki Vidrih za poslovilne besede in župniku 
Vinku Štruclju za opravljen obred ter vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

iz Sevnice

Žalujoči: vsi njeni

POSAVJE - Prihaja zima in z njo nizke temperature, zato ne bo 
odveč dobrohoten nasvet, da v času mrzlih dni in noči poskrbite 
za živali, predvsem za tiste, ki bivajo zunaj. Tako kot človek pot-
rebujejo tudi živali zavetje pred mrazom. Društvo za zaščito ži-
vali Posavje svetuje, naj bodo pasje hišice, ki varujejo štironožce 
pred neposrednim vetrom, dežjem, snegom in mrazom,  dvopro-
storske in dvignjene od tal, da vlaga ne vdira vanje. »Neposreden 
vdor vetra v hiško lahko preprečite s kakšno zaveso iz blaga, va-
njo pa dajte kakšno toplo odejo ali jo napolnite s slamo. Zlasti 
verigarjem omogočite zavetje pred mrazom in jih ne pustite iz-
postavljene nizkim temperaturam brez zavetja, saj lahko to res-
no vpliva na njihovo zdravje,« dodajajo. Podobno je z mačkami. 
Če imate mačke samo zunaj, jim v zavetje kakšne lope, ute ali 
drvarnice namestite suhe izolirane zaboje, napolnjene s slamo, 
v katere se lahko zatečejo v najhujšem mrazu. Najbolje pa je, če 
jim dovolite noč prespati v garaži. Tako kot psi in mačke tudi ko-
nji, krave in ostale živali slabo prenašajo hud mraz, zato jih pozi-
mi namestite v topel, suh in čist hlev. V zimskem času poskrbite 
tudi za ustrezno prehrano, saj živali, zlasti tiste, ki zimo preživ-
ljajo zunaj, potrebujejo močnejše in bolj kalorične obroke. Pozimi 
jim je treba zagotoviti dva topla obroka dnevno ter svežo vodo. 

Hladnejši dnevi in živali

BOŠTANJ – 28. oktobra so se v posebni sobi TVD Partizana Bo-
štanj zbrali nekdanji sošolci in sošolke, ki so zapustili osnovno-
šolske klopi 26. junija 1966. Srečanja ob letošnji 50-letnici se je 
udeležilo 19 nekdanjih učenk in učencev, s katerimi je obujala 
spomine tudi njihova nekdanja učiteljica Marika Haler. Sprošče-
no druženje je minevalo v prijetnem klepetu, s katerim so se pri-
sotni vrnili v čase, ko so obiskovali šolsko stavbo pri farni cerkvi 
v Boštanju. To je bil poseben čas, čas mladosti, ki je pustil mno-
go dragocenih spominov na nepozabna doživetja in druženja, ki 
so vodila tudi k razvijanju trajnejšega prijateljstva. Nekateri so 
se še posebej radi spominjali šolskih ur glasbene vzgoje in šol-
skega pevskega zbora, ki ga je vodila njihova razredničarka; ne-
kateri so obudili spomin na šolske ure telovadbe v boštanjskem 
TVD Partizanu. »Luštno je bilo,« je zaključila ena izmed udele-
ženk srečanja.  S. R., foto: J. Železnik 

50 let zaključka osnovne šole

Nekdanji sošolci in sošolke so skupaj z razredničarko obujali 
spomine pred nekdanjo šolsko stavbo v Boštanju.

STANE KRNC

ZAHVALA

V 52. letu starosti se je mnogo prezgodaj
poslovil naš dragi

Ob nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
prijateljem, sosedom, znancem, sodelavcem in sošolcem, ki ste ga 
imeli radi in ga tako spoštljivo pospremili na zadnjo pot.
Hvala g. Zdravku Mastnaku in Društvu salamarjev Sevnica, g. 
Slavku Podboju in dr. Dubravku Viduču za ganljive besede slovesa, 
ge. Ireni Zupančič in g. Dejanu Brečku, Obrtni zbornici Sevnica, 
Društvu Zlatna šajba Samobor, družinam Weiss, posebej dr. Mihi 
Weissu in Maji Weiss, družinam Brečko, Gnidica, Jerše, Trbovc, 
Gostišču Dolinšek in Gostilni Vrtovšek ter vsem, ki nam stojite ob 
strani v najtežjih trenutkih. Hvala za tisoče sveč in velikodušno 
vsakršno pomoč, ki nam jo nudite.

Ko ga bomo najbolj pogrešali, ga bomo poiskali v spominih.

iz Sevnice.

Mar prav zares odšel je tja, v neznano?
Kako je mogel, ko smo mi še tu ...?

Nositi moramo vsak svojo rano
molče, da mu ne zmotimo miru.

                                                      (S. Makarovič)

Žalujoči: vsi njegovi

Pri založbi Neviodunum bo v za-
četku decembra izšel Almanah 
občine Krško 2016, tradiconalni 
projekt, ki ga pripravljamo že od 
leta 2003, torej bo letošnji alma-
nah že štirinajsti po vrsti. Kot vsi 
dosedanji tudi letošnji almanah 
prinaša podroben pregled poli-
tičnega, gospodarskega, kultur-
nega, družabnega, športnega in 
drugega dogajanja v občini. V 
dodatku bodo objavljeni znova 
osveženi podatki o občini Krško, 
v posebnem razdelku Krško in Krčani - skozi čas pa se bomo 
spomnili predsednika Skupščine občine Krško v letih 1969-
1974 Jožeta Radeja.  Ur.

Spoštovani!
Leto, v katerem smo se pogosteje spominjali dogodkov 
ob začetku samostojne poti svoje države Slovenije, se 
hitro izteka. Sodobnejša sredstva komuniciranja so 
pripomogla, da je iz časa pred četrt stoletja ohranje-
nih spodobno število dokumentov in pričevanj. Neko-
liko manj kot na nacionalni ravni jih je na razpolago 
v lokalnem prostoru, saj takrat še ni bilo publikacije, 
kot je ta, ki jo imate pred sabo.

V letu 2003 smo v sodelovanju z upravo občine Krško 
v Zavodu Neviodunum prvič pripravili letni pregled 
dogodkov, v katerega vsakič umestimo veliko večino 
dogodkov iz politike, gospodarstva, kulture, športa in 
drugih zanimivosti. Verjamemo, da bo branje leto-
šnjega zbornika zanimivo tako za občane kot za vse 
tiste, ki ste v različnih vlogah skrbeli, da nam skozi 
leto 2016 ni bilo dolg čas, predvsem pa, da so se pogoji 
za življenje v teh krajih vendarle nekoliko izboljšali.

V rubriki Krško se jih spominja, ki se nahaja ob kon-
cu publikacije, nadaljujemo predstavljanje nekdanjih 
prvih mož občine Krško. Iz zanimivih prispevkov 
naše sodelavke Polone Brenčič nastaja vse bolj obse-
žna zbirka informacij o možeh, ki so s sodelavci in 
sodelavkami pred desetletji krojili družbeni in politič-
ni utrip te lokalne skupnosti. Tokrat avtorica odstira 
kopreno pozabe s podobe in družbenega angažiranja 
Jožeta Radeja, ki je vodil občino v letih 1969-1974.

Želim vam prijeten zaključek letošnjega leta in vse 
dobro v letu 2017!

 V Krškem, 25. novembra 2016
 Silvester Silvo Mavsar

Spoštovane bralke in bralci,
leto 2016, ki ga je uredniška ekipa zabeležila v tokra-
tnem pregledu, so v občini Krško zaznamovali številni 
dogodki, ki so rezultat dela in sodelovanja posame-
znikov v naši lokalni skupnosti, organizacij, društev, 
brez katerih bi težko gradili uspešno lokalno skupnost. 

V letošnjem letu smo v občini Krško dočakali enega 
od zgodovinskih dogodkov, saj je bila podpisana po-
godba za nadaljevanje izgradnje krške obvoznice s 
tretjim mostom čez Savo. Nov korak k cilju, da raz-
bremenimo mesto Krško tranzitnega prometa, ki je 
tudi plod sodelovanja lokalne skupnosti z državo.

Naša naloga je uravnotežen, trajnostni razvoj celo-
tnega območja občine, posameznih krajevnih skupno-
sti, pri čemer smo v letu 2016 še posebno pozornost 
namenili obnovi osnovnih šol in vrtcev, pripravam na 
dograditev osrednje knjižnice, rednemu vzdrževanju 
in obnovi občinskih in lokalnih cest, gradnji novih 
odsekov kolesarskih poti ter celostnemu načrtovanju 
prometa nasploh, razvoju turizma, nadaljevali z iz-
gradnjo širokopasovnih povezav, komunalne infra-
strukture ter agromelioracijami in komasacijami. 

Številne cilje, ki smo si jih zadali, smo dosegli, mnoge 
naloge so bile izpeljane. Iz leta v leto se kakovost ži-
vljenja v naši občini dviga, zato zahvala vsem, ki ste 
s konstruktivnimi predlogi in sodelovanjem na vseh 
področjih, tako gospodarskem, kulturnem, izobra-
ževalnem, športnem in drugih prispevali k razvoju 
naše lokalne skupnosti. Prepričan sem, da bomo tudi 
v prihodnjem letu preudarno, odločno in odgovorno 
uresničili zastavljene cilje.

Vse dobro v letu 2017!
 mag. Miran Stanko, 
 župan občine Krško2016
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Tudi letos bo izšel Almanah 
občine Krško

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
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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.

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 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. 

MARIJE MINKE BOGOLIN

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, denarne prispevke, 
svete maše ter vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani.
Posebna zahvala ge. Jožici Stajič za besede slovesa, MoPZ Sromlje 
za zapete pesmi, praporščakom Združenja borcev za vrednote NOB 
Brežice. Hvala pogrebni službi in cvetličarni Žičkar, g. župniku za 
lepo opravljen obred, g. Staniču za zaigrano Tišino. Hvala Nevenki 
in Tatjani za vsestransko pomoč. Hvala vsem, ki vas nismo posebej 
imenovali in ste našo drago mamo pospremili k večnemu počitku. 

Žalujoči: vsi njeni

s Silovca

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate, mama,
spomin bo večno ostal.

FRANCI ŽIČKAR

ZAHVALA

Odšel je naš dragi

Iskrena hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
zadnjo pot. Čutili smo, da ste ga imeli radi, in to nam je v veliko 
tolažbo.

Prisrčna hvala SB Brežice, gospodu kaplanu, pogrebni službi Žičkar, 
PGD Veliki Podlog, KS Veliki Podlog, Koronarnemu klubu Veliki 
Podlog, KO DIS Leskovec, DIS Ljubljana, Zavarovalnici Triglav, oktetu 
iz Brestanice, prijateljem iz 5.a, vsem trem govornikom in vsem, ki 
ste nam stali ob strani.

Ohranimo ga v lepem spominu!

Žalujoči: žena Zdenka, hči Mojca in sin Bojan z družinama

iz Velikega Podloga 62.

Veliko smo izgubili,
ker smo veliko imeli ...

PERO DVORANČIĆ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Zapustil nas je naš dragi mož, oče, dedi,
brat, stric, boter, tast in dobri sosed

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani in nam kakor koli pomagali, nam izrekli ustno ali 
pisno sožalje, podarili cvetje, sveče, denarno pomoč in besede 
tolažbe.
Prav tako se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti k večnemu počitku.

Usoda kruta je posegla v raj,
iztrgala te nam za vekomaj,

življenje res velja kot počen groš,
a vemo, da ti iz nebes na nas pazil boš.

s Pristave pri Leskovcu.

MARTINA HODNIKA

ZAHVALA

Žalujoči: hčerka Mateja in sin Martin z družinama

Ob boleči in nenadni izgubi dragega očeta, dedija, strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani. Hvala vsem za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 

Zahvala vsem njegovim društvom za besede ob slovesu, pevcem, 
pogrebnemu zavodu in g. župniku.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in s tem pokazali, da 
ste ga spoštovali in imeli radi.

Zložil je krila,
se skril vanje

in se naslonil na rob neba.
Zdaj sanja angelske sanje.

Nanj pada zlata tema.

iz Kostanjevice na Krki

Žalujoči: vsi njegovi

BORIS BLAŽIČ

ZAHVALA

V 65. letu starosti je za vedno zaspal naš 
dragi mož, ati, ata Boris, brat, tast in stric

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče, svete maše in denarno 
pomoč. Zahvaljujemo se PGD Bizeljsko za organizacijo pogreba in 
govor, g. župniku Vladu za opravljen obred, pevcem z Bizeljskega, 
trobentaču za igranje Tišine, g. Žičkarju in gostišču Kocjan. 

Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, in tistim, 
ki vas nismo posebej imenovali.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin bo vedno ostal.

iz Nove vasi na Bizeljskem.

ANDREJA ŠITNIKA

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi
dragega moža, očeta, starega očeta,

brata, tasta in svaka

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani in kakor koli pomagali, nam izrekli ustno in pisno 
sožalje, podarili sveče, darovali sv. maše in denarno pomoč. 
Zahvalo izrekamo osebju negovalnega oddelka Splošne bolnišnice 
Brežice, gasilcem iz Kapel za organizacijo pogreba ter ostalim 
gasilskim društvom, pevcem za zapete pesmi slovesa, društvu 
kmetic in turističnemu društvu. Posebna zahvala gospodu Francu 
Ureku in Miciki Kernulc za poslovilne besede in zapete pesmi, 
gospodu Staniču za zaigrano Tišino, Sandiju in Mileni Krošelj, Jožici 
Vogrinc, Gostilni Erban, praporščakom, pogrebni službi Žičkar in 
gospodu župniku Vladu za sočutno opravljen pogreb in besede 
slovesa. Vsem, ki ste se v tako velikem številu od njega poslovili ter 
ga pospremili na zadnji poti, ISKRENA HVALA.
Ohranite ga v lepem spominu.

iz Kapel

Je čas, ki ti da, je čas, ki ti vzame,
pravijo, da je čas, ki celi rane,

in čas, ki nikoli ne mine,
čas, ko zasanjaš se v lepe spomine.

Vsi njegovi

NEŽE KUHAR

ZAHVALA

Ob boleči in nenadni izgubi naše
drage mame

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo za vso pomoč, podarjeno cvetje, izrečene 
besede tolažbe in darovane svete maše. Hvala gospodu župniku, 
pogrebni službi Žičkar, pevcem in govornici Boži za lepe besede 
slovesa.
Iz srca se zahvaljujemo prav vsem in vsakomur posebej, ki ste našo 
mamo Nežo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti 
k večnemu počitku.

iz Brezja pri Podbočju

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

in jokala, ker tebe več ni.

IVO ČAMERNIK

ZAHVALA

Angela in sin Matjaž z družino

Odšel je naš ljubi

Najtopleje in iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate-
ljem, sosedom, znancem za sočutne besede in dejanja, za podar-
jeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala Komunali Sevnica za lepo 
opravljen obred, gospodu župniku za poslednje slovo, pevcem za 
lepo zapete pesmi, trobentaču za milo glasbo in vsem, ki ste se pok-
lonili njegovi tišini v tako velikem številu.

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

So vezi močnejše,
brez pomena zanje so

razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

iz Sevnice.

MARIJE JELENKO

ZAHVALA

Ob bolečem slovesu najdražje mame in babice

Pogrešamo jo, sin Marjan z družino

ki je v prvih novembrskih dneh odšla na prostrana pota.
Zahvaljujemo se sorodnikom ter dragim sosedom in prijateljem, 
ki ste z njo delili radosti bogatega in srčnega življenja, se od nje 
poslovili in nam v tolažbo namenili toplo besedo. Ne bo je več na 
njenem vrtu in v hiši, kot lučka pa bo vedno svetila v naših srcih.

z Dovškega pri Senovem,

Oj, lipov cvet, znanilec rajskih gred,
imam te rada!

Glej, ob tebi spet sem mlada.
S svojim grem umirjenim pogledom

na vsa pota ...
(M. Hartman)

TEREZIJE ČERNOŠ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage 
mame, stare mame, tašče, sestre in sosede

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v globoki žalosti stali 
ob strani, nam kakor koli pomagali in nam bili v oporo. Iz srca se 
zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelavcem 
Metalne Senovo za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in 
svete maše.
Posebno se zahvaljujemo osebju internega oddleka Splošne 
bolnišnice Brežice za ves trud in lajšanje bolečin v zadnjih mesecih 
njenega življenja, zahvaljujemo se tudi dr. Medvešček in patronažni 
sestri Slavici za obiske na domu.
Hvala g. župniku Janezu Turinku za lepo opravljen obred, pogrebni 
službi Kostak, cvetličarni Kerin, pevcem, trobentaču, Blažu Sotošku 
za napisan in Toniju Ašiču za prebran govor ter vsem, ki ste našo 
drago mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Srce je dalo vse, kar je imelo,
nobene bilke zase ni poželo,

odšla si sama na pot neznano,
kjer ni skrbi in bolečin,

za tabo ostal je le boleč spomin.

roj. Klakočar, iz Velikega Dola
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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

NEPREMIČNINE
Prodam hišo, odlična lokacija 
(Krško, Videm, osnovna šola). 
EI v izdelavi. Tel.: 031 220 598, 
popoldne

V Radečah, Pot na brod 4, pro-
damo zelo lepo stanovanje, 72 
m2. Odlična lokacija, EI v iz-
delavi, ugodna cena. 
Tel.: 040 882 609

V Sevnici (NHM) oddam op-
remljeno garsonjero v 5. nad-
stropju (resni in nekadilci). 
Tel.: 051 73 13 13

Prodam gradbeno parcelo 
(2184 m2) in podarim parce-
lo (388 m2) v Koprivnici blizu 
cerkve. Tel.: 041 598 577

V najem oddam garsonjero na 
Resi v Krškem. 
Tel.: 068 620 568

Oddam v najem vinograd, 300 
trt. Okolica Brežic (Cerina). 
Tel.: 07 49 61 930

Prodam vinograd in zidani-
co (400 trt) na Piroškem vrhu, 
k.o. Cerklje ob Krki. 
Tel.: 031 278 687

AVTO–MOTO
Opel Astra 1.4, letnik 1994, 
prodam. Tehnični do 06-2017. 
Tel.: 041 486 044

Prodam Nissan Juke 1.6 Acen-
ta, terensko vozilo, 104.201 
km, 1598 ccm, 86 kW (117 
KM), temno rjav, prva lastnica, 
dobro ohranjen, 7.900 €. Pro-
dam tudi betonske sadjarske 
stebre. Tel.: 031 669 810

Prodam rezervne dele za VW 
Polo Classic, l. 1999, zelen, vra-

ta komplet, zadnja havba, zad-
nji branik, zadnje luči in nekaj 
elekt. elementov. 
Tel.: 041 468 182

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

KMETIJSTVO
Kupim traktor, lahko je v 
slabšem delovnem stanju, ter 
prodam 300 kock sena. 
Tel.: 051 241 118

Prodam pajka Fahr na 4 vre-
tena in večjo količino rdečega 
vina. Tel.: 040 577 552

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

Prodam seno v kockah. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 895 748

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

Prodam drva, bukova ali 
mešana, možna dostava, trak-
torski cepilec (20 t) ter zelje za 
kisanje. Tel.: 031 594 663 

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO

Vinogradniki, pozor! Hitro, 
strokovno in ugodno vam ob-
novimo in uredimo vinograde 
čez vse leto. Tel.: 031 830 637, 
Umek Babič Robert, dopolnil-
na dejavnost na kmetiji, Vitna 
vas 23, Bizeljsko

Prodam vino šmarnica, cena 
ugodna. Tel.: 040 309 402

Prodam večjo količino vina 
cviček in frankinjo ter kravo s 
teletom. Tel.: 051 870 909

Prodam rdeče kvalitetno vino 
letnik 2015 in mlado vino 
žametna črnina. Cena ugodna (1 
€/l). Sremič. Tel.: 041 652 045

Prodam vino, belo in rdeče, 
letnik 2016. Tel.: 031 238 746

Prodam rdeče vino sremičan, 
laški rizling in modro frankin-
jo ali menjam za prašiča. Okoli-
ca Senovega. Tel.: 031 564 785

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

Prodam vino modre frankin-
je, mešano rdeče vino ter kabi-
no in lok za Zetor ali Univerzal. 
Tel.: 051 254 413

Prodam oluščene lešnike, 
lastne pridelave, po 9 €/kg. 
Tel.: 041 859 920 

Ugodno prodam jedilni 
krompir. Tel.: 041 241 537

Prodam sadje kaki, vrsta Tipo, 
ki se mora še zmediti. Cena 1 
€/kg. Okolica Krškega. 
Tel.: 041 726 606

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 ta-
koj + davek. Trgovina z živimi 
živalmi, Tadej Drofenik, s.p., 
Nezbiše 13, Pristava pri Mes-
tinju. Tel.: 040 179 780

Prodam kravo in telico simen-
talko, lahko tudi posamezno. 
Tel.: 030 662 025

Prodam bikca sivca, starega 
dva tedna. Tel.: 070 848 863

Prodam 5 mesecev brejo kravo 
LS/CHA in bikca limuzin, stare-
ga 7 mesecev. Prodam tudi 
silažne bale. Tel.: 041 664 254

Prodam teličko simentalko, 
staro 10 tednov, težko cca. 160 
kg, od velike krave. 
Tel.: 041 396 301

Prodam bikca limuzin, starega 
5 mesecev. Tel.: 041 794 475

Prodam teličko simentalko, 
staro dva meseca in pol. 
Tel.: 07 49 63 035

Prodam brejo telico LS/BBP 
in kravo po izbiri ter Golfa III. 
Tel.. 031 509 772 

Prodam dve telički, težki 150 
kg, pasme limuzin in LS. Tel.: 
07 49 56 236 ali 041 380 075

Prodam jahalno kobilo, 3 
kozice ter bikca in teličko, sta-
ra 5 mesecev. Tel.: 041 468 384

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

NA VSE OKVIRJE
-25 %
07 499 22 33

VESELI DECEMBER!

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil 
nagrado (CD ploščo) Ivanu Žibertu, Brezje pri Dobu 22, 1233  
Dob. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 17. uri. 

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

Lestvica tega tedna: 
 1. (3.) FANTJE IZPOD LISCE - Moja žena vozi kamion
 2. (1.) Ans. NEMIR & NOVI SPOMINI - Vsaka punca rada 
   ima
 3. (5.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Sonček
 4. (6.) Ans. IGOR in ZLATI ZVOKI & FANTJE S PRAPROTNA 
   Lepa si kot greh
 5. (10.) Ans. VERA IN ORIGINALI - Zame si premlad 
 6. (7.) Ans. BRATOV POLJANŠEK - Slovenski materi
 7. (2.) Ans. VIKEND - Staram se 
 8. (4.) Ans. PETRA FINKA - Če ne veš, ne boli 
 9. (8.) Ans. FRAJERKE - Tam, kjer je moje srce doma 
 10. (-.) Ans. JURČKI - Kadar štorklja prileti

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Zeme - Da srce ti zaigra za me

 
Kupon št. 338

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, 26. 11. 2016, ob 17. uri

www.birocenter.com

Cesta prvih borcev 12, Brežice
(zraven občine)

07 49 93 115
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Prodam bikca simentalca, 
starega 6 mesecev, in telički 
simental, stari 6 mesecev. 
Tel.: 031 880 657

Prodam telico simentalko, 
staro 5 mesecev, za rejo ali za-
kol in tračni obračalnik SIP, 
200 cm (novi jermeni). 
Tel.: 041 243 343

Prodam enega prašiča, 200 
kg, hranjenega z domačo hra-
no, 300 kockastih bal sena in 
ovna, starega 3 leta, mirnega, 
pasme solčavec. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 900 824

Prodam prašiča, težkega oko-
li 150 kg, hranjenega z domačo 
hrano. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 561 130

Prodam 2 prašiča, težka okoli 
180 kg. Tel.: 041 852 119

Prodam prašiče, težke 140-270 
kg, cena ob ogledu. Brezplačen 
zakol. Tel.: 07 49 79 044

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 539 710

Prodam prašiča, težkega od 180 
do 200 kg, krmljenega z domačo 
hrano. Tel.: 07 49 67 135

Prodam odojke linije 12, 
težke 20-30 kg, in prašiče, 45-
70 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam svinjo, težko okrog 
250 kg, cena po dogovoru, 
možen zakol. Tel.: 031 879 391

Prodam prašiče, težke okoli 
120 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468

Prodam celega ali polovico 
prašiča, težki so 160-180 kg, 
vino šmarnica in cviček. Okoli-
ca Brežic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam prašiče, težke okoli 
200 kg, jedilni krompir in fižol 
črešnjevec. Tel.: 07 49 67 826, 
zvečer

Prodam zajce, plemenjaka ter 
mešano belo vino po 0,99 €/l 
za količino nad 100 litrov. 
Tel.: 041 724 690

Prodam svinjo, 300 kg, 
mesnato, in prašiča, 160 kg, 
cena po dogovoru (Dobova). 
Tel.: 041 848 740

Podarimo psičke mešančke, 
stare devet tednov, nizke do 
srednje rasti. Tel.: 051 366 065

Prodam čistokrvne nemške 
ovčarje, stare 3 mesece, oba 
starša imata rodovnik. Blanca. 
Tel.: 031 751 324

Prodam psičko, cepljeno in 
čipirano, nizke rasti, in hiško 
zanjo. Tel.: 041 218 007

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam el. invalidski voziček, 
nosilnost do 150 kg, ter zračno 
posteljno blazino. Vse malo ra-
bljeno. Tel.: 041 215 828

Podarim trosed, ki se raz-
tegne v zakonsko posteljo, in 
mlade mucke, vajene čistoče v 
stanovanju. Tel.: 040 858 734

Prodam vgradni pomival-
ni stroj in steklokeramično 
ploščo, brezhibno. Vsako po 
40 €. Tel.: 041 708 294

Prodam kombiniran hladil-
nik Gorenje, odlično ohranjen. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 218 007

Prodam peč na drva, ribež za 
ribanje zelja (ugodno) in čisto 
slivovko. Tel.: 040 796 143

Prodam prašiča, težkega okrog 
140-150 kg. Tel.: 070 874 133 

Prodamo pujske, 35-65 kg. 
Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam prašiča, težkega 160 
kg, hranjenega s kuhano hra-
no, in teličko belgijko, staro 
štiri tedne. Tel.: 041 919 344

Prodam odojke in prašiče, 
težke do 60 kg, ter odstavljene 
svinje. Možen zakol. Okolica 
Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam prašiča, težkega cca. 
170 kg, hranjenega z domačo 
hrano. Okolica Blance. Tel.: 
041 727 571 ali 07 81 43 145

Prodam svinjo, staro 2 leti in 
pol, težko 250-270 kg, krmlje-
no z domačo hrano. Okolica 
Blance. Tel. 031 369 773 

Prodam prašiče, težke od 120 
do 150 kg, hranjene z domačo 
hrano (okolica Dobove). 
Tel.: 041 243 497

Prodam odojke in prašiče, 
težke 150 in 200 kg. 
Tel.: 051 483 060

Prodam svinjo, težko 350 kg, 
in odojke od 25 do 50 kg. 
Tel.: 040 628 535

Prodam prašiča, 150-170 kg, 
mesnatega, cena po dogovoru, 
možna dostava ali zakol (okoli-
ca Dobove). Tel.: 031 782 872

Prodam purane, zagorske. 
Tel.: 041 314 067 

Prodam odojke, težke okoli 25 
kg, za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 778 087 

Prodam nemško ovčarko, sta-
ro 8 mesecev. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 07 47 78 069 

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 (25/2016) bo izšla v 
četrtek, 8. decembra 2016.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 1. december 2016.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

               GRADEC 

KDAJ: 03. 12. 2016

  

031 643 338
www.avto-prah.si

CENA: 30 €

V PREDBOŽIČNEM 
         ČASU

Prodam nerabljen trajno 
žareči kamin Tobi Plamen, 
zimske gume VW Golf SDi 175-
80-14 in varilni aparat Elektra 
220-38 V. Tel.: 07 49 64 036

Prodam več smučarske op-
reme (nove in rabljene), okoli-
ca Brežic. Tel.: 070 161 112

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

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

Prodam kmečke starine (vse 
skupaj), ročno oblikovane ok-
rogle stenske ure, 10 a njive in 
1 ha gozda (1 €/m2). 
Tel.: 041 961 293 

Prodam gramofon in starejše 
gramofonske plošče z narodno 
glasbo, velike in male. Tel.: 040 
439 233, popoldan

Iščem pomoč v gospodinjstvu. 
Tel.: 07 49 70 226

Prodam polnilec za klobase, 
7-litrski Inoks, pištolo za živali, 
mesoreznico št. 22 in nože. 
Tel.: 031 452 800

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

Želim spoznati moškega, od 
60 do 70 let. Stara sem 62 
let, močnejše postave. Pridi k 
meni. Tel.: 070 189 291

47-letni moški, ljubitelj nara-
ve, glasbe, pohodov, športa 
želi iskreno punco za skupno 
prihodnost. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si

V podjetju Kopitarna Sevnica d.d. 
iščemo nove sodelavce in sicer za različna 

dela in naloge v proizvodnji 

(dela na stružnicah, rezkarjih, 
tračnih žagah, krožnih žagah).  

Zaposlitev bo sklenjena za določen čas treh 
oziroma šestih mesecev, z možnostjo podaljšanja 
oziroma zaposlitve za nedoločen čas. 

Svoje vloge lahko pošljete po elektronski pošti: 
zaposlitev@kopitarna.eu ali na naslov: Kopitarna 
Sevnica d.d., Kadrovska služba, Prvomajska 8, 
8290 Sevnica. Za vse dodatne informacije lahko 
pokličete kadrovsko službo: tel. 07 8163 462.
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Dr. Mihajlo Rostohar (30. 7. 
1878, Brege - 5.  8. 1966, Go-
lek) še danes velja za enega 
najbolj prepoznavnih in pro-
dornih psihologov na Sloven-
skem. Zato tudi razstava, ki so 
jo na pobudo ravnateljice kr-
ške OŠ dr. Mihajla Rostoharja 
dr. Barbare Smolej Fritz ob-
likovali v Mestnem muzeju in 
Valvasorjevi knjižnici, in jo je 
v sodelovanju z Rostoharjevi-
mi potomci, Zgodovinskim ar-
hivom in muzejem ljubljanske 
univerze ter Oddelkom za psi-
hologijo zasnovala vodja muze-
ja dr. Helena Rožman, pred-
stavlja življenjsko pot pionirja 
znanstvene psihologije. Ne le v 
Sloveniji, temveč tudi v nekda-
nji Čehoslovaški, kjer je deloval 
večino poklicne poti, saj je bil 
že leta 1909 na znameniti Ma-
sarykovi univerzi v Brnu usta-
novitelj prvega psihološkega 
laboratorija in oddelka za psi-
hologijo. Dr. Mihajlo Rostohar 
je za svoje delo prejel vrsto pri-
znanj, med drugim Spomenico 
Univerze v Brnu leta 1958, ju-
goslovanski predsednik Josip 
Broz Tito pa ga je odlikoval in 
mu leta 1961 podelil red za-
slug za narod 1. stopnje. Leta 
1989 je bil ob 70-letnici Uni-
verze v Ljubljani pred univer-
zo v njegov spomin in zahva-
lo postavljen doprsni kip, delo 
akademskega kiparja Vladi-

Mihajlu Rostoharju bo posvečeno celo leto
KRŠKO - V Mestnem muzeju Krško so 9. novembra odprli občasno razstavo o dr. Mihajlu Rostoharju, soustanovitelju Univerze v Ljubljani in ustanovitelju Oddelka 
za psihologijo na ljubljanski Filozofski fakulteti. Ob 50-letnici njegove smrti so leto, v katerem mu bo posvečeno več prireditev, poimenovali Rostoharjevo leto.

mirja Štovička, enak doprsni 
kip se od leta 1967 nahaja tudi 
v hodniku Oddelka za psiholo-
gijo Filozofske fakultete in od 
3. junija 1976 v parku zaslu-
žnih občanov v Krškem. Plake-
to z Rostoharjevim likom ima-
jo tudi v krški osnovni šoli za 
prilagojen program z nižjim iz-
obrazbenim standardom in po-
seben program, ki od leta 1976 
dalje nosi njegovo ime.

BOGATA ŽIVLJENJSKA POT

Gre za format znanstvenika, je 
na otvoritvi razstave poudaril 
doktor znanosti Valentin Bu-
cik, vodja Katedre za psiholo-
ško metodologijo na Oddelku 
za psihologijo Filozofske fakul-
tete v Ljubljani, ki je v času svo-
je bogate življenjske poti opra-
vil ključne raziskave na svetu s 
področja psihološke znanosti. 
Rostoharja je zbranim predsta-
vil kot renesančnega, inova-
tivnega, podjetnega človeka, 
odprtega duha, svetovljana, 
erudita in kritičnega misleca s 
pokončno glavo in čvrsto hrb-
tenico. Kot je med drugim de-
jal, je Rostohar, ki je odraščal 
na Bregah pri Leskovcu, na Du-
naju doktoriral s področja hi-
pnoze in pridobil docenturo na 
znameniti Karlovi univerzi na 
Češkem. To je bil, ne glede na 
to, da je bil ključen pobudnik za 

ustanovitev Univerze v Ljublja-
ni, kamen spotike pri starejših 
stanovskih kolegih »doma«, saj 
so ti njegovo akademsko delo 
in dosežke obravnavali veliko 
bolj rigorozno kot delo profe-
sorjev, ki so bili habilitirani na 
tedaj že ustanovljeni zagrebški 
univerzi. 

Napredno misleč je leta 1918 
kot vojak avstroogrske vojske 
odrekel podporo in lojalnost 
habsburški monarhiji in se 
postavil ob bok generalu Ma-
istru. Dve leti kasneje je aka-
demsko delo nadaljeval v Pra-
gi in zatem do nemške zasedbe 
Češke v letu 1938 v Brnu, kjer 
je bil tudi ustanovitelj Viso-
ke socialne šole. Leta 1941 se 
je povezal z OF in do zajetja s 

strani Nemcev v letu 1945 in 
zaprtja v Brežicah sodeloval z 
borci Kozjanskega odreda. Če-
tudi si je z ženo Jožefo ustva-
ril dom na Goleku nad Krškim 
(v zakonu so se jima rodili ot-
roci Mirko, Miha, Boris, Mar-
jan in Ana), se je po vojni vrnil 
v Brno, kjer je ostal vse do leta 
1948, ko se v času Informbiro-
ja ni bil pripravljen izreči pro-
ti jugoslovanskemu vodstvu, 
zaradi česar je moral delov-
no mesto zapustiti. Kot 70-let-
nik je leta 1949 kot profesor 
začel poučevati na ljubljanski 
filozofski fakulteti, na kateri 
je bil leto kasneje na njegovo 
pobudo ustanovljen Oddelek 
za psihologijo, dve leti kasne-
je pa še psihološki inštitut in 
poklicna svetovalnica. Upoko-

jil se je leta 1958. Bil je izred-
no plodovit publicist, razisko-
valno delo je objavil v mnogih 
člankih in knjigah v slovenšči-
ni, češčini in nemščini, opravil 
številne raziskave s področja 
spoznavanja procesov, mnoge 
teme pa so še danes aktualne. 
Ukvarjal se je z obnovo barvnih 
likov, razlikami med predstava-
mi barve in spominom nanje, 
otroško igro, učenjem branja, 
vidno predstavo, soobčute-
njem, razvojem in delom z ot-
roki s posebnimi potrebami 
idr. Kot erudit je imel med dru-
gim poglobljeno znanje in za-
nimanje tudi za filozofijo, zgo-
dovino, politiko, umetnost idr., 
prijateljeval s Cankarjem, Žu-
pančičem, Kettejem, Murnom, 
doma s Štovičkom, »vzgojil« in 
usposobil je prve asistente na 
fakulteti, ki so opravljali profe-
sure, Ivana Toličiča, Levina Še-
beka in nedavno preminulega 
Vida Pečjaka.

Dr. Valentin Bucik se je zahva-
lil vsem akterjem pri vzposta-
vitvi pričujoče razstave, ko jo je 
tudi odprl in ob tem dejal: »Ta 
osvetljuje pomembno vlogo 
profesorja Rostoharja v zgodo-
vini ne le slovenske psihologije, 
ampak tudi slovenske akadem-
ske sfere in slovenske medvoj-
ne politike.« Kot vse dosedanje 
razstave je tudi navedeno obli-

kovala Polona Zupančič, foto-
grafsko gradivo in predmete z 
razstave, ki jo je leta 1996 na 
Oddelku za psihologijo Univer-
ze leta 1996 pripravila dr. Ana 
Benedetič, je muzeju za eno-
letno obdobje odstopil Zgodo-
vinski arhiv in muzej Univerze. 

Razstavo spremlja tudi katalo-
ška brošura, za katero so bese-
dila ob dr. Buciku prispevala še 
dr. Marko Polič in dr. Helena 
Rožman, ki je ob tej priložnos-
ti številnim obiskovalcem, teh 
je bilo kar okoli sto, podrob-
neje spregovorila o psihologu 
Rostoharju. Vse prisotne sta 
uvodoma pozdravila in nago-
vorila tudi direktorica KD Kr-
ško Darja Planinc in župan 
mag. Miran Stanko, spremlja-
joči glasbeni program pa sta iz-
vedla Katarina in Tomaž Ro-
žanec na harmoniki.
 Bojana Mavsar   

Otroci ob očetovem doprsnem kipu, z leve: Mirko, Miha, Bo-
ris, Ana in Marjan 

Cvetličarna Lilija vas vabi na
DAN ODPRTIH VRAT -

BOŽIČNE 
ZVEZDE ŽE OD 

1 € DALJE!

MAČEHE
- 20 %

VSE REZANO CVETJE 
IN SOBNE RASTLINE

- 10 %

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

ob 1. obletnici poslovanja v novih prostorih
JUTRI, 25. 11. 2016, od 7.00 dalje

OB 18.00 LEPO VABLJENI, DA 
SE Z NAMI OGREJETE OB 
SPEKTAKULARNI OGNJENI 
TOČKI, KI JI KASNEJE SLEDI 
POGOSTITEV OB SPROŠČENEM 
DRUŽENJU.

VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!

CIKLAME SAMO
1,92 €

BOGATA IZBIRA 
IN RAZSTAVA
ADVENTNIH 
VENČKOV

prostorno parkirišče | bogata ponudba | prijazno osebje | prijetna izkušnja


