
Spodbuda za delo 
in inovacije 
Prireditev Tehnogenij je rezultat povezovanja go-
spodarstva in izobraževanja. Mladi, podkovani v teh-
niki, na njej prikažejo izdelke, inovacije, računalni-
ške simulacije in modele, med katerimi je letos v 
multimedijskem centru Svet energije dobil svoje 
mesto model delovanja hladilnega stolpa NEK. V šti-
rih mesecih sta ga izdelala dijaka ŠC Krško-Sevnica. 

 Stran 3

 

7. POK v Brežicah tik pred vrati
BREŽICE - Prihajajoči vikend ZPTM Brežice organizira 7. Pod-
jetniško-obrtni in kmetijski sejem - POK Brežice 2017. V in 
pred športno dvorano Brežice bosta oba sejemska dneva, v so-
boto med 9. in 18. uro ter v nedeljo med 9. in 17. uro, preple-
tena z zanimivo sejemsko ponudbo kot tudi pestrim obsejem-
skim dogajanjem. Na stojnicah se bo predstavljalo okoli 100 
razstavljavcev, med katerimi je veliko novih ponudnikov, se-
jemska vinska klet bo postregla z bogato ponudbo lokalnih 
vinarjev, odvijalo se bo tekmovanje v kuhanju županovega 
golaža, na prireditvenem odru se bodo zvrstili razni nastopi 
pevskih, glasbenih in plesnih skupin, najmlajšim bo name-
njena sejemska igralnica, potekali bodo tudi fitnes izziv in 
predstavitev pilatesa ter otvoritev razstave brežiških likov-
nikov … Svojo stojnico bo imel tudi Posavski obzornik, zato 
se le oglasite pri njej. Podrobnejši program letošnjega sejma 
POK najdete na str. 23.  R. R.

AKTUALNO

Milan Kšela, župnik v Brežicah in 
bodoči častni občan Brežic:

Ljudje so me sprejeli 
za svojega

 str. 4

Lojze Ogorevc, glasbenik in 
promotor zdravega načina življenja

»Narava je najboljši 
terapevt«

 str. 32

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 26. oktobra.

OCENJEVANJE UREJENOSTI   str. 5

REGIJSKI POSVET  str. 11

VELIKA OTVORITEV  str. 10

S SEJ OBČINSKIH SVETOV  str. 2

Kako v krožno gospodarstvo?

Premier Cerar odprl HE Brežice

Eno leto za »gasilski OPPN«
Po grožnji iz Ljubljane preobrat

Leseni mostovi na reki 
Krki še varni?

Lesena mostova preko reke Krke na Brodu 
pri Podbočju in Cerkljah ob Krki sta v slabem, 
nekateri menijo, da celo v kritičnem stanju. Ker 
sta vpisana v register kulturne dediščine, ju 
(zaenkrat) ni možno nadomestiti s sodobnejšima, 
denimo betonskima mostovoma. Pri prvem je v 
načrtu gradnja nadomestnega lesenega mostu, 
pri drugem nova popravila.
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OKTOBER V ZNAMENJU SKRBI ZA VEČJO VARNOST - Oktober je že vrsto let namenjen preventivnim 
akcijam na področju varnosti. Letošnja tema je namenjena ozaveščanju o pomenu prostih intervencijskih 
poti in površin, ki so pomemben dejavnik pri hitrem nudenju pomoči v primeru prometne nesreče. 
Običajno prvi prihitijo na pomoč gasilci, ki s tehničnim posegom rešujejo poškodovane osebe iz 
vozila, policisti zavarujejo kraj dogodka, reševalci nudijo prvo pomoč. Vsaka minuta je dragocena, 
zato moramo udeleženci v cestnem prometu ravnati pravilno in temu so namenjene tudi preventivne 
akcije intervencijskih služb. Eno takšnih so minulo soboto pripravili v Sevnici, kjer so med drugim 
izvedli tudi nazoren prikaz reševanja v primeru prometne nesreče. Več o tem in drugih varnostnih 
temah pa na tematskih straneh Varnost na prvem mestu.  Foto: Smilja Radi    

Časopis za pokrajino Posavje, leto XXI, št. 21, četrtek, 12. oktober 2017
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Najlepši kraji v Posavju so ...

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Okrepite telo
z vročo čokolado

ali odličnim čajem.

L

ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI 
VOŽNJE 

Z NADPOVPREČNIM USPEHOM ?

Tečaj CPP - teoretični del usposabljanja

Brežice, Trdinova 1, 19.10 ob 16.00 uri

Krško, C.K.Ž. 130, 23.10. ob 16.00 uri

Info: 041 632 793
www.prah.si

Tematske strani Posavskega obzornika, strani 13–16
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V predhodnih fazah prenove 
javne razsvetljave je bilo zame-
njanih že 2.180 svetil ali 82 % 
javne razsvetljave po občini, v 
skladu z uredbo pa je treba za-
menjati še 784 svetilk. Te bodo 
opremili z ustreznimi sijalka-
mi, nekaj svetilk, predvsem v 
blokovskih naseljih, pa bodo 
tudi zamenjali, saj so te name-
ščene na neustrezni višini 1,5 
m, minimalna višina pa zna-
ša 3 m. Kot je povedal Matjaž 
Pirc z oddelka za infrastruktu-
ro, 4. faza vključuje zamenjavo 
in ne širitve javne razsvetljave, 
občina pa za investicijo name-
nja 344.760 evrov. Dinamika fi-
nanciranja bo tako kot izvedba 
del potekala v letošnjem in pri-
hodnjem letu.

Svetniki so obravnavali in s 
sklepom potrdili razveljavitev 
sklepa iz leta 2010 o izgradnji 
manjšega, 25 x 30 m velikega 
pokritega bazena na nekdanji 
lokaciji bazena na Vidmu. Nje-
gova razveljavitev je namreč 
pogoj, da lahko začnejo s pri-
pravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) 
za potrebe Poklicne gasilske 
enote Krško, ki bo na za bazen 
predvidenem prostoru imela 
vadbeni poligon, medtem ko 
naj bi se načrtovana, a še ča-
sovno nedefinirana izgradnja 
bazena umestila južno od teni-
ških igrišč pri stadionu Matije 
Gubca. Svetnik Dušan Dornik 
je pri tem pripomnil, da lokaci-
ja za bazen sicer sodi v športni 
kompleks pri stadionu, ne pa v 
neposredno bližino pokopali-
šča, Jože Olovec pa je menil, da 
bi bila ustreznejša lokacija za 
bazen na Črnilah, to je območju 

Eno leto za »gasilski OPPN«
KRŠKO - 28. septembra je občinski svet na 25. seji potrdil 4. fazo obnove javne razsvetljave, začetek postop-
ka za pripravo podrobnega prostorskega načrta za širitev objekta PGE Krško in izgradnjo gasilskega poli-
gona ter se seznanil z izvrševanjem proračuna in problematiko odpadne plastike v Brestanici.

zemljišča pod leskovško osnov-
no šolo. Sicer pa bo za potrebe 
delovanja PGE Krško ne le ob-
novljen objekt, zgrajen v začet-
ku 80. let prejšnjega stoletja, 
temveč na 2,6 mio evrov oce-
njena investicija, ki naj bi bila 
zaključena do leta 2021, vklju-
čuje poleg izgradnje poligona 
tudi notranjo in zunanjo pre-
novo obstoječega objekta ter 
izgradnjo prizidka. OPPN, ki 
se navezuje na dotično uredit-
veno območje, naj bi bil izdelan 
in sprejet do konca septembra 
2018, nakar bodo šele lahko 
stekla tudi izvedbena dela.

Boža Venek, vodja oddelka za 
javne finance in proračun, je 
prisotne na seji seznanila z iz-
vrševanjem proračuna v prvem 
letošnjem polletju oziroma do 
26. septembra letos. Tako v pri-
hodkih kot odhodkih proraču-
na zaenkrat beležijo suficit, to 
je presežka sredstev, predvsem 
na račun obsežnejšega investi-
cijskega ciklusa, ki je stekel šele 
v drugem polletju oz. z mese-
cem septembrom. Do zadnje-
ga tedna v preteklem mesecu 
je bilo realiziranih za dobrih 
27,6 mio evrov prihodkov ali 
72,5 % planiranih sredstev v 
proračunu oz. rebalansu pro-
računa in 19,8 mio evrov od-
hodkov, kar predstavlja tre-
nutno 50-odstotno realizacijo. 
Med drugim so svetniki sogla-
šali tudi z oprostitvijo plačila 
komunalnega prispevka Pla-
ninskemu društvu Videm za le-
galizacijo Planinskega doma na 
Grmadi, saj znesek znaša okoli 
5.000 evrov, kar je več sredstev, 
kot z njimi na letni ravni razpo-
laga društvo, ki deluje v javnem 

interesu. Svetnik Boštjan Pirc 
je ob tem predlagal, naj občina 
izkaže posluh in podporo dru-
štvu tudi pri legalizaciji poho-
dne poti na Grmado. 

BRESTANIČANE SKRBIJO 
KUPI PLASTIKE

Na seji je tekla beseda tudi o 
problematiki odpadne plasti-
ke v Brestanici, ki jo je predsta-
vil vodja oddelka za urejanje 
prostora in varstvo okolja Mi-
tja Kožar. Gre za odpadno pla-

stiko in drug odpadni materi-
al, ki ga je predelovalo podjetje 
KOPLAST Evalda Vodopivca 
in je še vedno nakopičen v Sto-
lovniku, zaradi česar je spričo 
več požarov na deponijah po 
Sloveniji v letošnjem letu iz-
razilo skrb, kot je povedal sve-
tnik Vlado Bezjak, hkrati tudi 
predsednik sveta KS Bresta-
nica, več krajanov Brestani-
ce, pobudo za sanacijo obmo-
čja pa naj bi podalo tudi več 
krajevnih društev. S prostora 
podjetja je bilo že leta 2008 

na podlagi izvršbe inšpekto-
rata odstranjenih 530.000 kg 
odpadne plastike, jeseni 2011 
še dodatnih 161.100 kg od-
padkov, na odstranitev pa na 
podlagi odločbe inšpektorata 
čaka še okoli 500.000 kg odpa-
dne plastike, za kar pa 200.000 
evrov, kolikor naj bi znašala iz-
vršba, ni zagotovljenih. Zato 
bo občina ponovno pozva-
la Inšpektorat RS za okolje in 
prostor, naj čim prej zagotovi 
sredstva in skladno z izdani-
mi odločbami izvede ustrezne 
ukrepe za odstranitev odpad-
nih materialov, Evaldu Vodo-
pivcu, ki se je prav tako udele-
žil seje, pa sta Kožar in župan 
mag. Miran Stanko zagotovi-
la, da bodo v zvezi z navedeno 
problematiko ponovno sedli za 
mizo in skušali poiskati skup-
no rešitev. Vodopivc, ki je bil 
še pred ne polnim desetletjem 
uspešen podjetnik, izvoznik 
in inovator z več priznanji, je 
za naš časopis povedal, da od-
ločb inšpekcije ne more okva-
lificirati drugače kot za krajo, 
saj je imel odpeljan reproma-
terial, kakor ga imajo tudi ko-
ličine, ki se še danes nahajajo 
v Stolovniku - ceno. S predela-
vo plastike se je ukvarjal že v 
80. in 90. letih prejšnjega sto-
letja, ko je dobršen del Slove-
nije na tem področju še taval 
v temi. Prvi udarec mu je leta 
2005 zaradi nestrokovno izve-
dene sanacije struge zadal ra-
zlit potok Brestanica, ki mu je 
uničil veliko materiala, stroje 
v in izven delavnice, temu so v 
naslednjih letih sledile inšpek-
cijske odločbe in izvršbe. 

 Bojana Mavsar

Evald Vodopivc je spisal 
zgodbo o uspehu in propadu. 
Slednji se odraža tako na nje-
govem kot ženinem zdravju.

BREŽICE - Občinski svet občine Brežice bo na 21. seji, ki jo je žu-
pan sklical za 19. oktober, med 20 točkami dnevnega reda obrav-
naval tudi točki, ki sta ostali iz prejšnje septembrske seje, in sicer 
imenovanje nove Ulice Alenke Gerlovič v Brežicah ter spremembo 
odloka o varstvu javnega reda in miru v občini, pri čemer se bodo 
dotaknili tudi pijančevanja mladih na javnih mestih. Poleg tega 
bodo svetniki podali mnenje k imenovanju ravnateljice OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece in soglasje k imenovanju direktorice Knjižni-
ce Brežice, določili predstavnike Občine Brežice v volilno telo za 
volitve članov državnega sveta ter kandidata občine za člana dr-
žavnega sveta. Obravnavali bodo tudi spremembe in dopolnitve 
odlokov o preoblikovanju vseh osmih javnih vzgojno-izobraže-
valnih zavodov v občini, ki se nanašajo na neusklajenost z Zako-
nom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, pred-
vsem v delu zastopanosti delavcev in staršev posameznih enot v 
svetu zavoda ter opredelitvi celotnega postopka izvedbe volitev 
predstavnikov delavcev in staršev v svet zavoda.  R. R.

KRŠKO - Šolski center Krško-Sevnica bo jutri, 13. oktobra, obiska-
la evropska komisarka za mobilnost in promet Violeta Bulc. Po 
uvodnem pogovoru z vodstvom šole in županom občine Krško 
mag. Miranom Stankom, katerega tema bo predstavitev šole s 
poudarkom na dejavnosti ob evropskem tednu mobilnosti, se bo 
komisarka srečala z dijaki zaključnih letnikov.  P. P.

Tudi o kandidatu za državni svet

Prihaja komisarka Bulčeva

POSAVJE - 9. oktobra se je v sklopu načrtovanih obiskov po 
Sloveniji mudil v Posavju predsedniški kandidat in aktualni 
župan občine Kamnik Marjan Šarec. Obiskal je Brežice, Kr-
ško in Sevnico ter poklepetal s prebivalkami in prebivalci. 

Kandidatu za predsednika države Marjanu Šarcu so posavski 
kraji dobro znani, saj je v preteklosti kot priljubljeni imitator stal 
na marsikaterem posavskem odru. Pred sedmimi leti je oder za-
menjal za pisarno župana, letos pa se je odločil za predsedniško 
kandidaturo, ker meni, da je prišel čas, da se politiki, ki vodijo dr-
žavo že več kot 26 let, umaknejo in dajo prostor mlajšemu rodu. 
»Čas je, da začnemo delati nekoliko drugače. Ob morebitni izvo-
litvi ne bom predsednik, ki bo samo neka slika, ki bo vsem všeč. 
Predsednik mora imeti svojo hrbtenico. Če bodo volivke in voliv-
ci prepoznali v meni nekoga, ki zna kaj narediti, ki ima voljo, po-
tem je izbira logična. Ekipe še nimam izbrane, vedno grem korak 
za korakom,« je dejal med drugim ter kasneje odgovoril v lepem 
slovenskem jeziku tudi na vprašanja hrvaške novinarke, ki se je 
ravno v času njegovega prihoda mudila v Sevnici. Jasno je izrazil 
svoja stališča in na vprašanje, ali bi kot slovenski predsednik iz-
koristil priložnost, da prihaja prva dama ZDA iz Slovenije, odgo-
voril: »Dejstvo je, da nobenega  slovenskega predsednika že dolgo 
ni bilo v Washingtonu ali pa nismo imeli obiska iz Washingtona, 
tako da bi bilo zagotovo potrebno delati v to smer.«  S. R.

Marjan Šarec tudi v Posavju

Predsedniški kandidat Marjan Šarec je obiskal Posavje ter 
poklepetal z občankami in občani.

KRŠKO - Manj kot v mesecu dni bo krški občinski svet 19. oktobra 
že drugič zasedal. Relativno hitremu sklicu kot ena izmed osmih 
točk predlaganega dnevnega reda botruje izvedba postopkov za 
izvolitev kandidata za predstavnika lokalnih interesov v Državni 
svet RS, in sicer izvolitev elektorjev v volilno telo 20. volilne eno-
te (občine Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki) ter iz-
volitev kandidata občine Krško za člana Državnega sveta. Liste s 
predstavniki (elektorji) v volilno telo za volitve in kandidata za 
državnega svetnika morajo namreč lokalne skupnosti predložiti 
pristojni volilni komisiji do 22. oktobra. Volitve članov Državne-
ga sveta bodo potekale 22. in 23. novembra, glede na več kot 25 
tisoč prebivalcev v občini Krško pa se bo izvolilo šest elektorjev 
in enega člana državnega sveta za petletno mandatno obdobje 
2017-2022. Že v dveh zaporednih mandatih to funkcijo opravlja 
Jože Slivšek z Zdol. Poleg navedene točke bodo svetniki potrje-
vali tudi premoženjsko-pravne zadeve, spremembe in dopolnitve 
kategorizacije občinskih, javnih cest in drugih javnih površin ter 
imenovali predstavnike občine v svete javnih zavodov. B. M. 

Tudi v Krškem o volitvah v DS

Na sejo so tokrat prišli tudi čla-
ni t. i. svetniške skupine (z izje-
mo vodje skupine Andreja Ra-
jarja in županskega kandidata 
na zadnjih volitvah Andreja 
Kerina), ki je sejo že večkrat 
obstruirala, skupaj pa je bilo 
na seji osem od desetih svetni-
kov. Predloga obeh proračunov 
je predstavila vodja občinskih 
financ Karla Gašpar. Proračun 
2017 vsebuje dobre 3 milijone 
evrov prihodkov in 3,3 milijo-
na evrov odhodkov, vanj pa so 
bila na zahtevo svetniške sku-
pine vključena tudi sredstva za 
nakup in obnovo t. i. Bučarje-
ve hiše (nekdanje restavraci-
je) v višini 120 tisočakov. Ker 
proračun ni bil sprejet pravo-
časno, je občina zamudila vse 
roke za prijavo energetske sa-
nacije osnovne šole, ocenjene 
na 1,4 milijona evrov, na raz-
pis Ministrstva za infrastruk-
turo za sofinanciranje celovitih 

Po grožnji iz Ljubljane preobrat
KOSTANJEVICA NA KRKI - Dober teden dni po sklepu Državnega zbora, da bo razpustil kostanjeviški občin-
ski svet, v kolikor ta v 30 dneh ne sprejme občinskih proračunov za letošnje in naslednje leto, so bili kosta-
njeviški svetniki na že osmem sklicu 13. redne seje kostanjeviškega občinskega sveta, ki se vleče že od de-
cembra lani (!), končno sklepčni in predloga obeh proračunov poslali v 15-dnevno javno obravnavo.

energetskih sanacij objektov v 
lasti občin. Proračun 2018 zna-
ša 2,4 milijona evrov na obeh 
straneh in je uravnotežen, kot 
najpomembnejši projekti pa 
so predvideni dokončna ure-
ditev postajališč za avtodo-
me in zbirnega centra za loče-
no zbrane odpadke, prenova 
Grajske ceste s komunalno in-
frastrukturo, ureditev kurilni-
ce v zdravstveni postaji in lese-
nega objekta na kopališču Otok 
ter sanacija cestnega usada na 
Oštrcu. 

Oba predloga so svetniki potr-
dili brez razprave, s sedmimi 
glasovi za in brez glasu proti, 
tako da je bila seja končana v 
zgolj pol ure. Svetnik in podžu-

pan Aleš Kegljevič se ni prija-
vil h glasovanju, saj, kot nam 
je pojasnil, ne verjame v kon-
struktivno sodelovanje svetni-
ške skupine z županom, ampak 
gre po njegovem mnenju le za 
manever za podaljšanje svetni-
škega statusa do rednih volitev 
naslednje leto. Člani svetniške 
skupine po seji niso bili na vo-
ljo za pojasnila, čemu pripisati 
tak preobrat, saj sta bila pov-
sem enaka predloga proraču-
nov pripravljena že januarja 
letos.

Javna obravnava predlogov 
proračunov se zaključi 23. 
oktobra, nato se mora župan 
opredeliti do morebitnih pri-
pomb in vloženih amandma-

jev ter dopolnjena predloga 
še enkrat dati na sejo občin-
skega sveta, pri čemer mora 
biti gradivo za sejo poslano te-
den dni prej. Tako je jasno, da 
bo 30-dnevni rok DZ, ki poteče 
30. oktobra, težko ujeti.

Glede »izvirnega greha« kosta-
njeviškega političnega zastoja, 
zahteve svetniške skupine po 
reviziji vračila vlaganj v jav-
no telekomunikacijsko omrež-
je oz. razdelitvi sredstev, ki jih 
je zadržala občina, neposred-
no občanom, pa je župan še 
enkrat ponovil, da je zadeva 
zanj zaključena. »Vsi roki pri 
telefoniji so zapadli, vključno 
z roki za pritožbe. Rekel sem 
jim, naj vložijo tožbo proti ob-
čini in če jo bodo dobili, mora 
občina spoštovati sodbo. Tako 
pa so vsi postopki zaključeni,« 
je dejal.
 Peter Pavlovič

Lešnjakova odstopila
Občinska svetnica Jožica Lešnjak je z 9. oktobrom zaradi spre-
membe bivališča v drugo občino odstopila s svetniške funkcije.
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Kot je uvodoma poudaril rav-
natelj gimnazije Uroš Škof, v 
zadnjih desetih letih, pa tudi 
že prej, opažajo, da se na bre-
žiško gimnazijo vpisuje vse več 
dijakov, ki so vključeni v resne 
trenažne procese v klubih. Za-
radi boljše organiziranosti po-
uka, boljših trenažnih procesov 
in zmanjšanja stresa dijakov se 
na šoli zavzemajo, da bi prido-
bili športni oddelek. Njegov 
predmetnik vsebuje vse te-
meljne zahteve gimnazijskega 
predmetnika, le da imajo di-
jaki povečano število ur špor-
tne vzgoje, zanje pa so na voljo 
individualne ure in pomoč, saj 
zaradi tekmovanj in priprav ve-
liko izostajajo pri pouku. »Po-
tem ko smo v zadnjih letih na 
ministrstvu neuspešno posku-
šali pridobiti program špor-
tnega oddelka, smo se odločili, 
da vseeno oblikujemo poseb-
no športno skupino. V njej di-
jakom s pomočjo srednješol-
ske zakonodaje in pridobitve 
statusa športnika poskušamo 
uskladiti njihove treninge in 
tekmovanja ter šolske obve-
znosti, vse v okviru gimnazij-
skega programa,« je pojasnil 
in dodal, da je bil lanski odgo-
vor ministrstva, da če jim omo-
gočijo športni oddelek, potem 

Športni oddelek je nujen
BREŽICE – 2. oktobra je na Gimnaziji Brežice (GiB) potekala okrogla miza na temo »Športni oddelek pro-
grama gimnazije v naši šoli«, na kateri so spregovorili o možnosti pridobitve športnega oddelka, ki si ga gi-
mnazija želi že kar nekaj časa.

sosednje regije ne bodo ime-
le zapolnjenih programov. Po 
njegovem mnenju nedopusten 
visok delež, tj. vsaj polovica 
posavskih srednješolcev, se 
izobražuje zunaj regije. »To je 
tudi eden od razlogov, da bomo 
še ta mesec na ministrstvo pos-
lali vso dokumentacijo za pri-
dobitev športnega oddelka. Ne 
bomo obupali. Če smo že dvak-
rat poskušali, bomo pa še tret-
jič oz. toliko časa, da na mini-
strstvu sprevidijo in nam uspe 
pridobiti ta program,« je odlo-
čen ravnatelj GiB.

Profesor športne vzgoje na GiB 
Sandi Rašović je v nadaljeva-
nju podrobneje predstavil pri-
lagoditev gimnazijskega pro-
grama s športnimi vsebinami, 
s čimer so začeli pred štirimi 
leti. Poudaril je, da taka obli-
ka programa ni ravno poceni, 
saj mora gimnazija sama zago-
toviti dodatna sredstva. Prek 
Skypa se je povezal z bivšo di-
jakinjo Laro Omerzu, ki šola-
nje nadaljuje v ZDA na univerzi 
v Nebraski. Zelo perspektivna 
skakalka v višino je med dru-
gim zaupala, da se je morala 
v gimnazijskem obdobju nau-
čiti dobro usklajevati svoj čas, 
profesorji so ji priskočili na po-

moč, kolikor je bilo mogoče, za 
kar jim je hvaležna. Pozdravila 
je zahtevo gimnazije po špor-
tnem oddelku, saj si po njenem 
mnenju vsi posavski dijaki, ki 
se resno ukvarjajo s športom, 
zaslužijo najboljše pogoje tako 
za trening kot v šoli. Rašović je 
zaključil, da bi gimnazija špor-
tni oddelek morala pridobiti 
že zaradi dejstva, da je Posavje 
regija z največ registriranimi 
športniki na število prebival-
cev v Sloveniji. »Imamo sodob-
ne športne površine, usposo-
bljene strokovnjake, športne 
uspehe v individualnih in ko-
lektivnih športih, športnega 
oddelka pa nimamo,« je dejal 
in dodal, da je zdaj skrajni čas, 
da pritisnejo na vse vzvode, da 
Posavje pridobi ta program. 

V razpravi so spregovorili špor-
tni pedagog Henrik Omerzu, 
ki je bil v času gimnazijskega iz-
obraževanja svoje hčere Lare v 
dvojni vlogi, tako starša kot tre-
nerja, nekdanji dijak brežiške 
gimnazije Rok Deržanič, rav-
nateljica cerkljanske šole in 
občinska svetnica dr. Stanka 
Preskar, predsednik Športne 
zveze Brežice in občinski sve-
tnik Stane Tomše ter posla-
nec v DZ in občinski svetnik 

Igor Zorčič. Vsi so se strinjali, 
da je športni oddelek v Posav-
ju nujno potreben in da bodo 
naredili vse, kar je v njihovih 
močeh, da bo ministrstvo usli-
šalo željo gimnazije. Deržanič, 
včasih vrhunski atlet, je spom-
nil, da se je, ker kot športnik 
ni našel prave komunikacije s 
profesorji, na začetku druge-
ga letnika iz brežiške gimna-
zije prepisal v krško. »Športni 
oddelek je nujno potreben kot 
tudi izobraževanje tistih pro-
fesorjev, ki ne razumejo, da sta 
kultura in šport tudi neke vrste 
izobraževanje ter koliko časa in 
energije morajo športniki vla-
gati, da se lahko resno ukvar-
jajo s športom. Da leta 2017, 
ko tehnologija omogoča prak-
tično vse, v Posavju nimamo 
športnega oddelka, je, milo re-
čeno, smešno,« ni izbiral be-
sed. Poslanec Zorčič je dodal: 
»Glede na zgodovino brežiške-
ga športa, na katero smo lahko 
vsi ponosni, verjamem, da lah-
ko brez težav utemeljimo željo 
po dopolnitvi programa gim-
nazije s športnim oddelkom.« 
Pismo podpore so že ali pa še 
bodo podpisali tudi vsi posa-
vski župani in evropski posla-
nec Franc Bogovič.
 Rok Retelj

KRŠKO - 3. oktobra sta filozof in pisatelj Vinko Ošlak ter pro-
testantski duhovnik mag. Benjamin Hlastan v Valvasorjevi 
knjižnici predstavila posodobljeno izdajo Novega testamen-
ta iz Dalmatinove Biblije. Prevajalca načrtujeta, da bosta v 
roku treh let dokončala prevod celotne Biblije.

Z dogodkom sta  knji-
žnica in Združenje 
Trubarjev forum iz 
Slovenj Gradca, v ka-
terem si prizadeva-
jo za ohranjanje in 
nadaljevanje refor-
macijsko evangelij-
ske ter protestantske 
dediščine, obeleži-
la 500-letnico prote-
stantizma. Z obdob-

jem reformacije je mesto Krško namreč tesno povezano, saj je 
bilo domovanje in kraj plodovitega ustvarjanja dveh vidnih oseb-
nosti tega obdobja, Adama Bohoriča (ok. 1520-1598), ki je spi-
sal prvo slovensko slovnico Zimske urice, in njegovega učenca 
Jurija Dalmatina (ok. 1547-1589), prevajalca celotne Biblije v 
slovenščino.
Kot sta povedala prevajalca Vinko Ošlak in Benjamin Hlastan 
v zaključku predstavitve, sta na prevajanju Novega testamen-
ta iz Dalmatinove Biblije iz leta 1584 delala kar okoli devet let, 
v roku treh let pa naj bi dokončala s prevodom celotne Biblije. 
Izid knjige, ki je bila sicer tiskana na Madžarskem, je omogočil 
Eastern European Mission z Dunaja v nakladi 50.000 izvodov. Te 
na tovrstnih predstavitvah in podobnih dogodkih zainteresira-
nim slušateljem in udeležencem podarjajo brezplačno kot darilo 
evangelijskih cerkva ob 500-letnici protestantizma, poleg tega, 
sta poudarila pisca, gre za neprecenljiv dokument, ki sta ga pre-
vedla iz izvirnega Dalmatinovega prevoda v sodobno, a vsake-
mu bralcu razumljivo slovenščino. Poudarila sta namreč: »Sve-
to pismo ni obredna knjiga, dana cerkvam, ampak ljudem!« Pri 
tem sta sledila zavezi in cilju, da s tekstovno sintakso in sinta-
gmo ohranita čim več Dalmatina v polnem pomenu. 
Sicer se je od začetka leta do sedaj z namenom obeležitve 500-le-
tnice protestantizma v soorganizaciji krške knjižnice in več usta-
nov ter društev zvrstilo že okoli 20 vsebinsko vezanih dogod-
kov,  ki jih bodo 26. v tem mesecu zaokrožili z osrednjo regijsko 
proslavo v Kulturnem domu Krško. 
 B. Mavsar

Novi testament darilo ljudem

Prevajalca Vinko Ošlak in Benjamin 
Hlastan v krški osrednji knjižnici

BREŽICE - V sklopu dogajanja ob Brežiškem oktobru sta 7. 
oktobra na dvorišču gradu Brežice prvič združeno poteka-
la sejem rokodelskih znanj, namenjen prikazu tradicional-
ne obrti ter predstavitvi in prodaji rokodelskih izdelkov, in 
grajska tržnica starin, namenjena predstavitvi, prodaji in 
izmenjavi zbirateljskih predmetov - starin.

Sejem in tržnica sta se pričela z glasbenim uvodom, nastopil je 
Gasilski pihalni orkester Loče z dirigentko Anito Kiralj, ki je bil 
30. junija letos zaradi več kot 90-letnega neprekinjenega delo-
vanja vpisan v Register nesnovne kulturne dediščine pod enoto 
Godbeništvo, o čemer je spregovorila tudi etnologinja dr. Ivanka 
Počkar. »V našem delu posavskega območja je kontinuirano de-
lovanje ločkih godbenikov neprecenljiva nesnovna dediščina, ki 
širšo družbeno skupnost razveseljuje, bodri in kulturno krepi,« 
je dejala Počkarjeva in dodala, da je Posavski muzej zaradi tega 
aprila letos poslal pobudo za vpis KD GPO Loče v omenjeni regi-
ster in s sklepom ministrstva za kulturo se je to na zadnji junijski 
dan tudi zgodilo. Stojnice so zaživele pa tudi obiskovalci so pri-
hajali v vedno večjem številu.
Poleg prikazov rokodelskih veščin - med drugim vezenja in kvač-
kanja, loščenja čevljev ter izdelovanja belokranjskih drsank -, de-
lavnic za otroke - igrali so se rimske namizne igre ali pa zapisali 
misel na savski prodnik - je potekala tudi delavnica rezbarjenja 
v lesu pod vodstvom akademskega restavratorja Aleša Veneta, 
ki je prikazal še pozlatarsko tehniko na lesu, v grajskih prostorih 
je potekalo še vodstvo po razstavi Štirje elementi: 1 - VODA z v. 
d. direktorice Posavskega muzeja Brežice Alenko Černelič Kro-
šelj.  R. Retelj

Sejem in tržnica prvič združena

Potekal je tudi prikaz rezbarjenja in zlatenja pod vodstvom 
akademskega restavratorja Aleša Veneta (v ozadju).

Kot je v pozdravnem nago-
voru dejal generalni direk-
tor GEN energije Martin Nov-
šak, je poslanstvo skupine 
družbe zagotavljanje zanes-
ljive oskrbe z električno ener-
gijo iz trajnostnih in obno-
vljivih virov. Navezujoč se na 
samo prireditev je izposta-
vil, da je na njihovem podro-
čju ključnega pomena izobra-
žen kader, ki tako danes kot v 
bodoče pomembno prispeva k 
razvoju in konkurenčnosti go-
spodarskih družb. Direktorica 
ŠC Krško-Sevnica Erna Župan 
Pirkovič je dejala, da je tovr-
stna prireditev, ki že tradicio-
nalno poteka v prvem tednu 
meseca oktobra, priložnost, 
da dijaki njihovega centra iz-
ven šolskih zidov širši javno-
sti predstavijo svoje znanje in 
dosežke. Tako je bilo v sedmih 
letih ob podpori GEN energi-
je na šoli izdelanih vrsta izdel-
kov in računalniških simula-
cij, in sicer gokart v letu 2011, 
zatem pa so v naslednjih letih 
sledili: model parne turbine, 
modeli hidroelektrarn, model 
regulacije in moči jedrskega 
reaktorja, računalniška simu-
lacija delovanja HE na spodnji 
Savi, model energetske meša-
nice s predstavitvenim zaslo-
nom, model HE Arto-Blanca, 
računalniška simulacija de-
lovanja tlačnika jedrske elek-

Tehnogenij znova z inovacijami 
KRŠKO - 7. oktobra je sedmo leto zapored v sodelovanju Šolskega centra Krško-Sevnica in družbe GEN 
energija v Vrbini potekala prireditev Tehnogenij, namenjena promociji tehniškega in naravoslovnega zna-
nja ter mladim, ki jih navdušuje tehnika. Prireditve se je udeležilo več sto obiskovalcev.

trarne in kot osrednji izdelek 
v letošnjem letu  model delo-
vanja hladilnega stolpa NEK. Z 
navedenim izzivom sta se pod 
mentorstvom Matjaž Cerarja 
in Andreja Kozinca spopad-
la dijaka Gašper Naraglav in 
Žan Imperl, ki sta model na 
prireditvi tudi predstavila obi-
skovalcem.

Med predstavitvami na letoš-
njem Tehnogeniju so med dru-
gim še izstopali: solarni avto, 
ki so ga izdelali dijaki Srednje 
poklicne in strokovne šole Kr-
ško in z njim zmagali na 4. in 
5. mednarodni dirki solarnih 
avtomobilov v hrvaškem Si-

sku; dve študentski formu-
li, med katerimi je največ po-
zornosti zbudila formula Feri 
na električni pogon, ki je nas-
tala na podlagi sodelovanja 
študentov dveh fakultet mari-
borske Univerze, Fakultete za 
računalništvo, elektrotehniko 
in informatiko in Fakultete za 
strojništvo; učenci iz OŠ Jurija 
Dalmatina Krško so pod men-
torstvom Urške Erjavšek iz-
vajali kemijske delavnice, 
osnovnošolci iz OŠ Sava Klad-
nika Sevnica so se  z učiteljem 
Janezom Virtičem predsta-
vili s tehničnimi izdelki, ki so 
jih izdelali pri izbirnem pred-
metu tehnike in tehnologije, 

osnovnošolke iz OŠ Brežice 
so z učiteljico Vesno Babnik 
na ogled postavile lično izde-
lane in pobarvane stole iz le-
penke, ki jih bodo v nadaljeva-
nju dobili v uporabo prvošolci 
iz njihove šole; člani Modelar-
skega kluba Krško so prikaza-
li delovanje simulatorja lete-
nja, predstavili modele letal in 
helikopterjev, radiokluba Kr-
ško in Elektron iz Brežic sta na 
ogled postavila radioamater-
sko opremo za frekvenčna KV 
ion UKV območja ter vzpostav-
ljali zveze v digitalnem načinu 
dela ... Skupno je na priredi-
tvi sodelovalo 12 organizacij, 
istočasno pa je v neposredni 
soseščini, v zgradbi Inštituta 
za energetiko ZEL-EN, pote-
kala mednarodna konferenca 
Droni v vsakdanjem življenju. 
Na njej so predstavniki ŠC Kr-
ško-Sevnica s še štirimi sode-
lujočimi partnerji v projektu 
Erasmus+ razpravljali o na-
črtovanju in izdelavi igrače 
dron skozi multidisciplinarno 
timsko delo - Drone team. Si-
cer pa so tudi na Inštitutu za 
energetiko za obiskovalce Teh-
nogenija pripravili več delav-
nic in predstavitev, in sicer de-
lovanja dizel motorja, uporabe 
sončne energije za ogrevanje 
stavb ter  uporabe kvadrokop-
terja v energetiki. 
 Bojana Mavsar 

Dijaka Žan Imperl (levo) in Gašper Naraglav z mentorjema 
Matjažem Cerarjem in Andrejem Kozincem ob modelu   delo-
vanja hladilnega stolpa NEK (foto: GEN energija) 
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VLOMA V HIŠI  - V zadnjih dneh septembra so policisti obrav-
navali dva vloma, in sicer v stanovanjsko hišo v okolici Krške-
ga in v Brežicah, v obeh primerih pa je bilo vlomljeno skozi 
okno. V primeru prvega vloma se je vlomilec okoristil s kar 
prek 7.000 evri gotovine, v Brežicah pa je iz hiše odnesel mo-
bilni telefon in ročno uro v vrednosti 700 evrov. 

ROP BREŽIŠKE ZLATARNE - 5. 10. dopoldne sta moška, oble-
čena v modre hlače in temnejša zgornja oblačila, oropala Zla-
tarno Omerzo, ki se nahaja nasproti NC Spar na Pleteršniko-
vi ulici v Brežicah. V prodajalni sta trgovko najprej zamotila 
s pogovorom, zatem pa jo zaklenila v pomožne prostore pro-
dajalne. Tatova sicer nista bila oborožena niti nista poškodo-
vala prodajalke, a sta uspela domala povsem izprazniti zlatar-
no, saj naj bi vrednost nakradenega zlatega nakita znašala več 
kot 100 tisoč evrov. Zatem sta moška pobegnila, kljub postav-
ljenim cestnim zaporam tako v mestu Brežice kot širši okoli-
ci pa policistom roparjev ni uspelo izslediti.

TRKI IN PROMILI - 4. 10. se je okoli 5.30 na Cesti 4. julija 
v Krškem pripetila prometna nesreča z udeležbo kolesarja 
in voznice osebnega avtomobila. Slednja je ob zavijanju levo 
odvzela prednost kolesarju, ki je pravilno pripeljal iz naspro-
tne smeri. Po trčenju je kolesar padel in se lažje poškodoval. 
Voznica ni bila vinjena, kar pa ne velja za spodaj navedene 
primere.  V noči na 30. 9. so policisti v Sevnici odredili preiz-
kus 47-letnemu vozniku osebnega vozila, ki je vozil brez ve-
ljavnega vozniškega dovoljenja in napihal 0,82 mg alkohola. 
6. 10.  je 49-letni voznik osebnega avtomobila okoli 19.30 za-
radi neprilagojene hitrosti z osebnim vozilom zapeljal s ces-
te Brežice - Bizeljsko v jarek. V litru izdihanega zraka je imel 
0,94 mg alkohola. V  noči na 10.10. so bili brežiški policisti 
opozorjeni na nevarno vožnjo voznika kombiniranega  vozi-
la. Na podlagi opisa so ga izsledili in ustavljali, a se voznik za-
nje ni zmenil, temveč pospešil in pri Borštu zapeljal s ceste 
na njivo, kjer je zapustil vozilo in se spustil v dir. Po prijetju 
je alkotest pokazal 0,85mg alkohola v izdihanem zraku, med 
postopkom pa so še ugotovili, da nima veljavnega vozniške-
ga dovoljenja, vozilo Hyundai H100 pa je bilo neregistrirano 
in nezavarovano, zaradi česar so ga zasegli.

 Zbrala: B. M.

Nataša Jenuš, Mostec: Sama se znam pravil-
no umakniti, ali skrajno levo ali skrajno des-
no. Opazila pa sem že, da se marsikdo ne zna 
umakniti, na žalost so tudi taki, ki se sploh no-
čejo umakniti. Upam, da bo tega čim manj in bo 
vedno varna možna pot v primeru nesreče. Lju-
di bi bilo treba opozarjati in ozaveščati, le tako 

bodo intervencijske enote nemoteno prišle do ponesrečencev.

Darja Lekše, Sevnica: Ljudje se v prometu ob-
našamo zelo netolerantno, kar se najbolj poka-
že v primeru prometne nesreče. Vozniki svojih 
vozil ne umaknejo tako, da bi lahko šla interven-
tna vozila mimo. Večina zelo rada pase »firbec« 
in s tem včasih ogroža celo sebe. Žalostno je, ker 
redko kdo razmišlja, da nekdo potrebuje pomoč. 

Na tem področju bo potrebnega še več osveščanja.

Špela Županc, Dobrava: Vsi, ki imajo manj iz-
kušenj na cesti, morda težje odreagirajo v situ-
aciji, kot tisti, ki jih imajo več, sploh ko svetijo 
luči in »tulijo« sirene, to lahko človeka zmede. 
Do sedaj sem imela eno izkušnjo. Bila je tema, 
ustavila sem ob desnem robu vozišča in prižgala 
vse štiri luči, da je reševalno vozilo lahko neovi-

rano peljalo mimo, takrat ni bilo nobenih problemov.

Katarina Vodeb, Sromlje: Osveščanja o tem, 
kako ravnati, kadar se približuje intervencijsko 
vozilo na nujni vožnji, ni nikoli dovolj. V takšnih 
primerih, še posebej na avtocesti, lahko hitro 
nastane panika. Bila sem že v takšni situaciji, 
da sem se umaknila. Vedno sem pozorna, ko za 
sabo zagledam utripajočo luč. Zavedam se, da se 

lahko nekomu reši življenje, če je pomoč pravočasna. 

Tema letošnjega meseca varstva pred požari je posvečena 
intervencijskim potem in površinam za gasilce. Se znamo 
udeleženci v prometu, kadar je treba, primerno umakni-
ti, da gredo lahko intervencijske enote mimo? Kaj opaža-
te in ali imate kakšno izkušnjo glede tega?

anketa

Se znamo umakniti nujni vožnji?

Do zlate maše vam manjka-
ta še dve leti, v Brežicah pa 
ste duhovnik že 36 let. Ima-
te najdaljši staž v zgodovini 
brežiških duhovnikov?
Moram povedati, da so se reci-
mo 200 let nazaj župniki v Bre-
žicah v povprečju menjavali na 
sedem do deset let, pred 100 
leti na 20 let, meni pa teče že 
37. leto, odkar sem prišel v 
Brežice, to je bilo na zadnji ju-
lijski dan leta 1981. Ob priho-
du se mi je 30 let zdelo cela 
večnost, a so leta hitro minila. 
Najdlje je župnijo vodil Ignacij 
Fuks, 32 let, med letoma 1816 
in 1848. Od moje nove maše 
je minilo že 48 let, čez dve leti 
bom pel zlato mašo, če bo bož-
ja volja. 

Kakšen je župnijski utrip v 
Brežicah?
V mejah slovenskega povpre-
čja. Poleg rednega nedeljske-
ga bogoslužja, ko imamo tri 
maše, in maš med tednom, je 
že več kot 25 let zelo aktivna 
Župnijska Karitas, ki jo vodi 
Zinka Žnideršič, delujejo tudi 
biblična – voditelj je Franc Ra-
taj – in molitvena skupina – 
voditelj Roman Travar – ter 
cerkveni pevski zbor pod vod-
stvom Jelke Žnideršič. Verouk 
povprečno obiskuje okoli 200 
otrok, ki jih poučujejo tri ka-
tehetinje in katehet. Zelo de-
javni so tudi mladi animator-
ji, ki so lani že 25. leto po vrsti 
v navezi z Dobovo, Artičami in 
Kapelami organizirali oratorij. 
Vse do zdaj so bili aktivni tudi 
skavti. Imamo tudi okoli deset 
ministrantov, zelo aktiven ŽPS, 
cerkvene ključarje, bralce bož-
je besede, tri izredne delivce 
svetega obhajila in redovnico 
s. Karlo. Mašujemo vsak torek 
v kapeli brežiške bolnišnice in 
vsak petek v DU Brežice. Deset 
let sem brez kaplana, zato po-
magajo duhovniki iz sosednjih 
župnij.
Do leta 2007 smo upravlja-
li tudi župnijo Kapele, zdaj jo 
upravlja župnija Bizeljsko. Na 
območju naše župnije, pod 
okrilje katere sodijo župnijska 
cerkev sv. Lovrenca, romarska 
cerkev sv. Roka in podružnična 
cerkev sv. Lenarta v Šentlenar-
tu, živi okoli 6500 prebivalcev, 
od tega je približno 4000 vpi-
sanih v krstno knjigo, od teh je 
10 % t. i. nedeljnikov, kar po-
meni, da jih 400, 450 prihaja k 
nedeljskim mašam.

Kako župnija sodeluje v živ-
ljenju mesta in kako se po-
vezuje z drugimi ustanova-
mi, društvi?
Z občino smo vedno v dobrih 
odnosih, župan letno organizi-
ra srečanje z duhovniki, redov-
niki in redovnicami, na kate-
rem se pogovorimo o aktualnih 
stvareh, vsako leto poskuša-
mo pridobiti tudi sredstva za 
obnovo sakralnih objektov, 
čeprav je denarja vedno manj. 

Župnija tesno sodeluje z Dru-
štvom 1824, ki ga vodijo mladi 
ljudje, zdaj Mojca Strašek Do-
dig, pred njo Filip Ferenčak, 
veliko vlogo imajo tudi Alen-
ka Černelič Krošelj, Davor Li-
pej in še nekateri drugi. Dobro 
sodelujemo z MePZ Viva Bre-
žice, JSKD OI Brežice – v sklo-

pu tega je vsako leto v cerkvi 
sv. Roka revija Pesem Posav-
ja –, MePZ KUD Brežice, Glas-
beno šolo Brežice, UE Brežice, 
gasilskimi društvi in še s kom.

Ste kdaj doživeli, da je imel 
kdo zadržke do sodelova-
nja z vami, ker ste ’cerkve-
na’ ustanova?
Ne spomnim se, da bi nekdo di-
rektno nasprotoval kakšni za-
devi oz. imel zadržke pri tem. 
Na splošno pa se mi zdi, da je 
v naših časih klima oz. odnos 
družbe do Cerkve malo čuden, 
da ne uporabim še kakšne dru-
ge besede. Stanje duha, kot bi 
temu rekli, je popolnoma dru-
gačno kot včasih, ko je bilo veli-
ko več notranje moralne moči. 
Navkljub revščini, ki je še pri-
sotna, za njeno reševanje sta 
zadolžena npr. Karitas in Rde-
či križ, nam gre danes materi-
alno dobro, zato bi morali biti 

ljudje bolj zadovoljni. Je pa 
tako, da človek vedno hrepe-
ni po nečem boljšem, ko pa to 
dobi, spet ni zadovoljen. Kdor 
je materialno dobro stoječ, žal, 
rad pozabi na Boga. Nič od tega 
sveta ne bomo odnesli s seboj v 
večnost. Zato se mi bogataši po 
svoje ’smilijo’.

Gotovo je vloga župnika dru-
gačna v okolju, kjer je večina 
prebivalstva vsaj deklarativ-
no verna, kot v okolju, kjer je 
vernih manjši delež. Kako se 
soočate z naraščajočim dele-
žem pripadnikov drugih re-
ligij?
V letopisu slovenskih ško-
fij piše, da je na uradu za ver-
ske skupnosti prijavljenih več 
kot 50 verskih skupnosti, kar 
je za našo malo Slovenijo zelo 
veliko. Seveda gre tukaj za ve-
liko manjših skupnosti, ki so 
bolj sekte kot kaj drugega. 
Problem vidim v enakovred-
nem razumevanju oz. odnosu 
teh sekt v primerjavi s krščan-
skimi skupnostmi, ki obstaja-
jo že več kot dve tisočletji. Kot 
mi je znano, je bilo v lanskem 
šolskem letu v OŠ Brežice od 
približno 800 šoloobveznih že 
blizu 100 otrok muslimanske 
vere, nekaj tudi pravoslavnih in 

evangeličanov. Če to število pri-
merjam z našimi veroučenci, ki 
jih je, kot že rečeno, nekje 200, 
se tu pojavi velika razlika glede 
na stanje pred 20, 30 leti, saj je 
bilo takrat veroučencev obču-
tno več, do 400. Število prvo-
obhajancev in birmancev se je 
v zadnjem obdobju prepolovi-
lo. Letno imamo v župniji 30 
do 40 krstov, a se nato četrti-
na krščenih ’izgubi’, saj starši 
svojega otroka ne prijavijo k 
verouku. 

Kako so se Brežice spreme-
nile v teh 36 letih? Kaj bi oce-
nili kot spremembe na bolje, 
kaj na slabše?
Mestno jedro se je po eni stra-
ni posodobilo, če pogledam na 
samo urejenost, infrastruktu-
ro in ureditev prometa, po dru-
gi pa se je izpraznilo, saj so se 
skozi leta predvsem manjše tr-
govine zapirale. Nekaj se dela 
na tem, da bi mestno jedro na-
črtno oživljali, npr. Brežice, 
moje mesto in druge ulične pri-
reditve. Sprašujem pa se, kaj se 
sploh še da rešiti glede na to, 
da je središče mesta v primer-
javi s preteklostjo že toliko iz-
gubilo. Nekaj pa vendarle ima-
mo: od gradu, v katerem deluje 
Posavski muzej in nudi izred-
no veliko kvalitetnih prireditev, 
do Rokove cerkve je pet bank, 
deset bifejev, dve gostilni, obči-
na, glasbena šola, upravna eno-
ta, prodajalna kruha, papirnica, 
kakšna trgovina s čevlji, cvet-
lični butik, mesnica in je počasi 
že konec, po špecerijo pa smo 
prisiljeni iti v trgovske centre. 
Stalnih prebivalcev, če šteje-
mo še Ulico stare pravde, nas 
je mogoče še 40. Da bi mestno 
jedro zaživelo, bi morali vanj 
naseliti mlade družine in oži-
viti prazne male trgovine. Kljub 
temu primanjkljaju pa župni-
ja živi in župnik se popolnoma 
nič ne počuti osamljenega, saj 
imamo dnevno redne stranke, 
razne obiske in srečanja raznih 
župnijskih skupin. 

Bili ste eden izmed glav-
nih pobudnikov, da se stari 
osnovni šoli v Brežicah, kjer 
je zdaj Slomškov dom, dá 
novo življenje, kajne?
Že ob prihodu sem si želel, 
da se končno enkrat reši sta-
tus te stavbe, vendar je mora-
lo preteči veliko Save in Krke, 
da smo lahko začeli z obnovo. 
V času županovanja mag. An-
dreja Vizjaka, nekje 15 let na-
zaj, so se aktivnosti le pričele, 
naredili smo menjalno pogod-
bo med občino in župnijo, da 
smo stavbo, ki je župniji v zgo-
dovini že pripadala, spet do-
bili nazaj. Postopna obnova 
se je začela leta 2006, in sicer 
pod nadzorom spomeniškega 
varstva in zelo aktivnega grad-
benega odbora, ki ga vodi Jože 
Kelhar. Načrte, kaj vse bi bilo v 
stavbi, ki smo jo poimenova-
li po bl. Antonu Martinu Slom-

Milan Kšela, župnik v Brežicah in bodoči častni občan Brežic:

BREŽICE – Občina Brežice bo konec meseca dobila dva nova častna občana, eden od njiju je župnik Milan 
Kšela, ki župnijo Brežice, ki spada pod celjsko škofijo, vodi že več kot 36 let. O delovanju župnije, njenem 
sodelovanju v javnem življenju, cerkvenih aferah, papežu, odnosu mladih do cerkve, drugih religijah, po-
menu naziva častnega občana in še marsičem drugem je spregovoril v tokratnem pogovoru.

Ljudje so me sprejeli za svojega

Milan Kšela, letnik 1944, se je rodil v Čakovcu. Njegova original-
na rojstni in krstni list sta madžarska, saj je bilo takrat Međi-
murje pod madžarsko okupacijo. Ima se za Ljutomerčana, Prle-
ka, saj njegova starša izhajata iz tistih koncev. V šolo je hodil v 
Ljutomeru, leta 1963 maturiral v Mariboru, nato se je odločil za 
duhovniški poklic, ki je v njem zorel že od desetega leta starosti, 
ko je v domači župniji postal ministrant. Vpisal se je na teološko 
fakulteto v Ljubljani, vmes je 15 mesecev na Ohridu služil tudi 
vojaški rok. Leta 1969 je bil v Mariboru posvečen v duhovnika, 
novo mašo pa je pel v Ljutomeru. Začel je kot duhovni pomočnik 
na Zgornji Polskavi, nadaljeval kot kaplan v Trbovljah in kasne-
je župnijski upravitelj pri sv. Venčeslavu na Zgornji Ložnici, dok-
ler ni leta 1981 prišel v Brežice, kjer je bil prva tri leta prav tako 
župnijski upravitelj, nato imenovan za župnika in do leta 2007 
tudi soupravitelj župnije Kapele. Med letoma 1996 in 2006 je bil 
dekan Videmske dekanije, že prej pet let prodekan, 2006–2016 
naddekan Savskega naddekanata, od 2007 do 2010 pa član zbo-
ra svetovalcev celjske škofije, od katere je za vse naštete cerkve-
ne službe lani prejel plaketo Celjski kristogram.
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šku, je izvedlo podjetje CRP iz 
Brežic. V pritličju so veroučni 
prostori, predavalnica, zimska 
kapela in prostori Župnijske 
Karitas. V prvem nadstropju pa 
načrtujemo dvorano, priročno 
kuhinjo, knjižnico in mladin-
sko sobo, podstrešni prosto-
ri pa bi lahko služili kot man-
sardna stanovanja. Pri obnovi 
se nič ne zadolžujemo. Do zdaj 
je bilo v 15 letih vloženih prib-
ližno pol milijona evrov v raz-
merju 30 % družbena sredstva 
in 70 % ’dar uboge vdove’. To 
so darovi naših vernikov, s ka-
terimi bomo nadaljevali obno-
vo v prvem nadstropju. Država 
je zadnji dve leti za nas zaprla 
svoj mošnjiček.

Kaj porečete o raznih aferah, 
ki zadnja leta mečejo slabo 
luč na Cerkev kot institucijo?
Vsekakor obžalujem vso to za-
devo in mi ni vseeno. Ne mo-
rem razumeti, kako so lahko v 
Mariboru šli v tako ’pustolov-
ščino’. Premalo poznam po-
drobnosti, da bi sodil, pa ven-
dar gre za veliko škodo tako v 
finančnem kot tudi moralnem 
smislu. Mogoče je tudi zara-
di vseh teh peripetij marsikdo 
Cerkev zapustil in šel v neko 
drugo skupnost. Ni mi všeč, da 
se to posplošuje, češ, saj smo 
vsi župniki taki, kar seveda 
ne drži. Tudi izstopi duhovni-
kov na primer odražajo stanje 
duha, ki je prisotno v današnjih 
časih. Pedofilija pa je nezasliša-
na in težek smrtni greh.

Kaj menite o papežu Franči-
šku, ki je z nekaterimi svoji-
mi dejanji in izjavami, kot je 

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Obiščite nas, presenečeni boste nad našo ponudbo!

LONČNE KRIZANTEME
IN REZANO CVETJE

AKCIJA!!!  

Nagrobni pesek 
in vaze Nagrobni aranžmaji 

in sveče

Ob svetovnem dnevu turiz-
ma, ki je letos poudarjal po-
men trajnostnega turizma in 
spoštljiv odnos turista do iz-
brane destinacije, kot je iz-
postavila predsednica OTZ 
Brežice Branka Stergar, so 
bila podeljena tudi priznanja 
na regijski ravni. Na priredi-
tvi so zavrteli film o letošnjih 
nagrajencih na občinski ravni. 
Predstavile so se vasi Sromlje, 
Krška vas, Pišece, Črešnjice, 
Nova vas pri Mokricah, Mo-
stec, Globoko, Cerina in Pečice. 
Najprej so priznanja podeli-
li osnovnim šolam. Za najlep-
še urejeno šolo so razglasili OŠ 
Globoko, 2. mesto je pripadlo 
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, 
3. mesto sta si razdelili OŠ Ar-
tiče in PŠ Kapele, ki deluje pod 
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobo-
va. Za skrbno in vzorno ureje-
no vaško jedro je priznanje za 
1. mesto prejelo Globoko, na 2. 
mesto se je uvrstila Cerina, 3. 
mesto so zasedle Pečice. V ka-
tegoriji vasi je vrstni red sle-
deč: Črešnjice pred Novo vas-
jo pri Mokricah in Mostecem. 
Med izletniškimi kraji so zma-
gale Sromlje pred drugo Krško 

Najlepši kraji v Posavju so 
Brežice, Sevnica in Brestanica
BREŽICE – 26. septembra, na predvečer svetovnega dneva turizma, je Občinska turistična zveza Brežice v 
Mestni hiši pripravila prireditev s podelitvijo priznanj najlepše urejenim vasem, krajem in osnovnim šo-
lam v občini Brežice v okviru projekta »Moja dežela - lepa in gostoljubna«. 

vasjo in tretjimi Pišecami.

V nadaljevanju so podelili 
priznanja še na regijski rav-
ni. Med srednjimi mesti so se 
Brežice uvrstile pred Krško. 
V kategoriji manjših mest sta 
prvo in drugo mesto zasedla 
Sevnica – priznanje je prev-
zel tudi župan Srečko Ocvirk 
– in Senovo. Najlepši izletni-
ški kraji v Posavju pa so Bre-

stanica, Sromlje in Šmarčna. 
Priznanja na občinski ravni 
so podeljevali brežiški župan 
Ivan Molan, predsednik oce-
njevalne komisije Jože Love-
njak in Stergarjeva, medtem 
ko so bile podeljevalke pri-
znanj na regijski ravni poleg 
predsednice OTZ Brežice še 
predsednica regijske ocenje-
valne komisije Maja Šušteršič 
in članica UO Turistične zve-

ze Slovenije Milena Vranetič. 
Kot je zbranim dejal brežiški 
župan, letos sprejeta strategija 
turizma v občini med drugim 
določa, naj bo v prihodnosti 
še več poudarka na zelenem 
in športnem turizmu ter da 
se začnejo turistični subjekti 
bolj povezovati v skupni pro-
dukt, ne samo znotraj občine, 
temveč tudi širše v Posavju. 
Lovenjak ugotavlja, da v bre-
žiški občini zelo cenijo rezul-
tate dela komisije, v sevniški 
so v zadnjih letih naredili velik 
napredek, krška po njegovem 
sicer malo stagnira, a verjame, 
da bodo v prihodnje znali mo-
tivirati turistična društva in 
šole, da poskrbijo za še lepšo 
urejenost krajev in posledič-
no boljše počutje prebivalcev. 
Dodal je, da so na regijski rav-
ni kategorije ocenjevanja pre-
cej nepoštene, saj je nekatere 
kraje težko uvrstiti v isto ka-
tegorijo, pri čemer je navedel 
primer Brestanice in Šmarčne, 
ki sta po velikosti zelo različ-
ni naselji. Kot glasbena gosta 
sta se predstavila zakonca Eli-
zabeta in Dragutin Križanić. 
 Rok Retelj

Priznanje za najlepši izletniški kraj v regiji sta prevzela pred-
sednica TD Brestanica Vesna Butkovič in predsednik sveta KS 
Brestanica Vlado Bezjak.

BREŽICE – Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je 27. 
septembra, ob svetovnem dnevu turizma, organizirala prvi 
posavski Regionalni turistični forum. Posveta, ki je potekal 
v Mestni hiši Brežice, so se udeležili predstavniki posavskih 
občin in javnih zavodov, ki upravljajo s področjem turizma. 

Osrednja tema je bila nova turistična regionalizacija države, ki 
je predvidena v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 
2017-2021. Strategija predvideva, da se iz dosedanjih 14 turi-
stičnih regij oblikujejo štiri makro regije, Posavje pa se umesti v 
termalno-panonsko regijo. Znotraj te regije je predvidenih pet 
top doživetij, med katere sodijo zdravje in wellness, zdravilne 
vode, odkrivanje zgodovine, avtentična kulinarika in aktivni ze-
leni oddih. Posavje je v turistični ponudbi zastopano predvsem 
s ponudbo Term Čatež, zato se kot ena izmed vodilnih destina-
cij makro regije omenja Posavje – Čatež. 
Ker je organiziranost samih regij in s tem tudi možnost prido-
bivanja sredstev na razpisih s področja turizma prepuščena su-
bjektom v regijah, je izredno pomembno, da Posavje kot regija 
deluje povezano ter je enakovreden del termalno-panonske re-
gije. Udeleženci foruma so se strinjali, da Posavje – Čatež kot ena 
izmed vodilnih destinacij regije potrebuje močno organizacijo, ki 
bo nosilec oziroma koordinator destinacije. Na forumu so zato 
nadaljevali z razpravo, kakšne naj bodo naloge te nosilne orga-
nizacije. Izpostavili so predvsem vloge koordinacije med vsemi 
partnerji v Posavju, na ravni regije, države in širše. Pomemb-
na naloga je tudi komuniciranje in obveščanje partnerjev. Sledi 
promocija destinacije, ki mora slediti sodobnim digitalnim tren-
dom. Ena izmed bistvenih nalog je razvoj zanimivih turističnih 
produktov v sodelovanju s ponudniki, izobraževanje in svetova-
nje pri oblikovanju produktov ter skrb za kakovost turistične po-
nudbe. Zbrani so se strinjali, da je to delo za poln delovni čas, za 
več oseb, ki bodo uživali zaupanje celotne regije. Razprava se bo 
nadaljevala na prihodnjih posvetih.
 Vir: FT Brežice

Prvi Regionalni turistični forum

’bolje biti ateist kot hinavski 
katolik’, razburkal tako cer-
kveno kot ostalo javnost?
Njegova pojava je zame že od 
vsega začetka presenečenje, in 
to pozitivno. Svojo pot je začr-
tal že z izbiro svojega imena, sv. 
Frančišek Asiški je v duhovnem 
pomenu zapustil ta svet in šel 
za Kristusom ter imel nalogo 
prenoviti cerkev, ne samo kot 
stavbo, ampak tudi kot struk-
turo, ljudi v njej. In ravno sled-
nje se papež trudi narediti. Na 
svoji poti venomer naleti na ra-
zne prepreke, zamere, obtože-
vanja. Je človek, ki mu prestre-
žejo vsako besedo in je veliko 
bolj medijsko izpostavljen kot 
prejšnji papeži. Če bo malce 
’prevetril’ vatikanske sobane, 
ne bo popolnoma nič slabega.

Mlade je danes predvsem po 
birmi težko spraviti še kdaj 
v cerkev. Kaj je po vaše glav-
ni razlog za to?
Gre za vsesplošni pojav. Če 
mladi nimajo prave opore in 
spodbude v starših, potem raz-
mišljajo čisto po svoje in pride 
do tega problema. Med seboj se 
pogovarjajo v smislu ’samo še 
birmo dam čez in to je to’, in če 
je kateri izmed njih tak, ki ome-
ni, da bo tudi po birmi še nap-
rej hodil v cerkev in sodeloval 
v župniji, je za ostale že malo 
čuden in ga imajo za neko črno 
ovco. V brežiški župniji je prib-
ližno 10 % takih, ki se tudi po 
birmi kljub vsemu vključujejo v 
župnijsko skupnost, od anima-
torjev, skavtov do drugih mla-
dinskih skupin. Veseli smo so-
delovanja mladih v župniji.

Ljudje pogosto opažajo pre-
cej različne prakse po žu-
pnijah glede podeljevanja 
zakramentov, nekje so bolj, 
drugje manj strogi – zakaj ni-
mate duhovniki enotnejših 
pravil glede tega ali pa ima-
jo ljudje samo tak občutek?
To je stalni problem, saj se ved-
no najde nekdo, ki nima skoraj 
nobenih zahtev in posledič-
no poruši pravila oz. določe-
ne pogoje. Priprava na krst je 
že tak primer, saj nekateri žu-
pniki pred krstom zahtevajo 
več srečanj, drugi pa se samo 
na kratko pogovorijo s starši 
in botri, kar je zanje dovolj za 
podelitev krsta. Velik problem 
so tisti, ki živijo v izvenzakon-
skih skupnostih. Župniki smo 
se navadili, da jim otroke krsti-
mo, medtem ko botri ne more-
jo biti. Ob vpisu otroka h krstu 
lahko na vprašanje, ali se imajo 
namen poročiti, pričakujem tri 
različne odgovore – eni oblju-
bijo, da se bodo poročili, dru-
gi pravijo, da se sicer bi, am-
pak da ni denarja, tretji pa se 
o poroki sploh ne želijo pogo-
varjati, enkrat mi je celo en oče 
’zagrozil’, da če ne mislim krsti-
ti otroka, bodo šli drugam, ’saj 
se drugje vse uredi’. Duhovniki 
pa ne smemo pogojevati krsta s 
poroko, ne nazadnje naj bi bila 
poroka še pred rojstvom otrok. 
Urejen zakon je velika vredno-
ta, to je dejstvo, samo spoznati 
to resnico je težko.

Vse več ljudi išče duhovnost 
bodisi v vzhodnjaških bodisi 
v t. i. new age tradicijah, česa 
menite, da ne najdejo v tradi-
cionalni religioznosti?

Ljudje so postali individualisti. 
Vedno več je izobraženih, kar je 
sicer prav, vprašanje pa je, ali 
so ti ljudje boljši po srcu oz. ali 
je njihov odnos do bližnjega na 
višji ravni. Spet lahko govorimo 
o stanju duha, tudi v katoliški 
Cerkvi. Nikoli v zgodovini nis-
mo imeli toliko škofij kot zdaj 
z namenom, da bi bilo ljudstvo 
bolj duhovno oskrbljeno. Žal 
so s tem nastali tudi novi pro-
blemi. Da pa ljudje gredo svojo 
pot, je zagotovo kriva situacija 
z raznimi aferami v Cerkvi, ki 
so mnoge odvrnile od krščan-
ske vere. Ker ljudje potrebu-
jejo duhovnost, je logično, da 
potem iščejo druge možnosti 
in svoje poti.

Prejeli boste naziv častne-
ga občana Brežic. Kaj vam to 
pomeni?
Naziva sem seveda vesel, kot 
kaže, so me ljudje sprejeli za 
svojega ne glede na to, ali hodi-
jo v cerkev ali ne. Z vsakim člo-
vekom sem se poskušal razu-
meti, ga sprejeti, nikoli nisem 
delal nobene razlike. Nekoli-
ko pa sem bil vseeno začuden, 
ko sem slišal za to priznanje, 
saj sem samo duhovnik, pred-
stavnik Cerkve, ki v Sloveniji 
družbeno gledano nima ureje-
nega pravnega statusa. Biti ča-
stni občan je zagotovo prizna-
nje, ki ima svojo težo in prinaša 
tudi odgovornost, česar se za-
vedam. Gospodu županu, dru-
gim predlagateljem, občinske-
mu svetu kakor vsem občanom 
občine Brežice čestitam za pra-
znik in se veselim sodelovanja 
v prihodnosti.
 Rok Retelj

pa zapojmo eno po ... 
vodeniško

vas vabi na koncert

v nedeljo, 15. oktobra 2017, 
ob 15. uri 

pri Ramutovi zidanici
Male Vodenice

Dobrodošli.

Program bodo sooblikovali vaščani 
Velikih Vodenic, Malih Vodenic, Kočarije, Ržišč, Ivanjš in Podstrma.
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Konec junija so izvedli ZTK na 
otoku Pašman, na kateri je bilo 
12 otrok s cerebralno parali-
zo in ostalimi motnjami v ra-
zvoju ter njihovi starši in so-
rojenci. V času sedemdnevne 
kolonije so imeli otroci v do-
poldanskem času nevrofizio-
terapijo, delovno terapijo in 
masažo, za starše pa so prip-
ravili razna predavanja. »S ko-
lonijo na Pašmanu smo druži-
ne razbremenili vsakodnevnih 
skrbi oz. delovnih in družin-
skih obveznosti in jim omo-
gočili, da se posvetijo sebi in 
svojemu otroku ter sorojen-
cem. Poskušali smo vzposta-
viti pravilno interakcijo med 
otrokom in starši ter obra-
tno in s pomočjo le-te pravil-
no in sproščeno komunikacijo 
v družini,« pojasnjuje predse-
dnica Društva Sonček Posavje 
Nataša Solomun. Dodaja, da 
jim je zelo dobro uspelo na-
vezati trajne prijateljske sti-
ke med družinami, ki jih dru-
ži skupni problem – otrok z 
drugačnostjo – ter jih priteg-
niti k delu društva. Udeležen-
ci kolonije so se poleg vsako-
dnevnih terapij vozili z barko 
po otoku Pašmanu in okolici, 
veslali s kanuji in t. i. supi (za 
težje gibalno ovirane so nanj 
namestili poseben voziček), 
plavali, se žogali v vodi, vozi-

V kolonijah za več samostojnosti
KRŠKO - Med aktivnostmi Društva za cerebralno paralizo Sonček Posavje je organizacija zdravstveno tera-
pevtskih kolonij (skrajšano ZTK), katerih cilj je integracija otrok z drugačnostjo v »normalno« družbo in 
priprava na čimbolj samostojno življenje.

li z vodnim skuterjem, tubo 
in banano, s štirikolesniki pa 
po gozdovih in ob morju. »Vse 
te vodne aktivnosti so za naše 
člane terapevtskega pomena, 
saj pri vseh aktivnostih neho-
te vključujejo možgane za pri-
dobivanje ravnotežja, giba-
nje, prenos teže in pri tem še 
uživajo,« pravi Solomunova. 
Pripravili so tudi program za 
sorojence, ki so prav tako uži-
vali v vodnih radostih. Sončk-
ova predsednica je prepriča-
na, da so jim ponudili veliko 
novih izkušenj in nepozabnih 
trenutkov. 

Konec avgusta so za starejše 
člane društva na Pašmanu iz-
vedli še t. i. obnovitveno kolo-
nijo. Na njej so s skupino de-
vetih mladostnikov oziroma 
odraslih oseb s cerebralno pa-

ralizo in ostalimi motnjami v 
razvoju vsak dan skupaj prip-
ravljali zajtrk, kosilo in večer-
jo, pri čemer so se učili samo-
stojnega življenja. V program 
so dodali tudi novo aktivnost: 
v morju so pod strokovnim 
vodstvom izvajali potapljanje 
s prilagojenimi maskami in 
prilagoditvami, ki jih posame-
znik potrebuje, s čimer bodo 
nadaljevali tudi v bodoče. 

V letošnjem letu so šoloob-
vezne otroke prvič odpelja-
li tudi v samostojno kolonijo 
na kmetijo Zevnik na Čatežu 
ob Savi. Vsakodnevno so izva-
jali hipoterapijo (terapevtsko 
jahanje), skrbeli za konje, po-
skušali otrokom z motnjami v 
razvoju čim bolj približati ži-
vali, jih vzpodbuditi še k os-
talim aktivnostim, vključili 

pa so jih tudi v pripravo obro-
kov. »Učili smo se skrbeti sami 
zase - oblačenje, slačenje, umi-
vanje, česanje, pospravljanje 
sobe, skrb zase, kako se znajti 
v prostoru, kako se sam odlo-
čiti, kaj želiš in kaj hočeš, kajti 
tu vidimo ogromen problem, 
saj se ne znajo odločiti sami, 
ker smo starši preveč zaščitni-
ški in vse naredimo namesto 
njih,« pojasnjuje Solomunova. 
V program je bilo vključenih 
12 otrok s cerebralno parali-
zo in spremljevalci, ki so se po-
leg tega tudi tukaj vozili s čol-
ni in supi, se kopali v bližnjih 
toplicah, igrali družabne igre, 
se sprehajali v naravi ipd. Ker 
se je tovrstna kolonija izkaza-
la za kvalitetno, jo bodo izved-
li tudi  naslednje leto.
 Peter Pavlovič, 
 foto: Društvo Sonček

Na Pašmanu so uživali v aktivnostih na vodi, na kmetiji Zevnik pa v terapevtskem jahanju konj.

Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili z »da«, Vas vabimo, da se pridružite 
članicam in članom Društva Modra sova Univerza za tretje življenjsko 
obdobje (UTŽO) Brežice.

DRUŠTVO MODRA SOVA UTŽO BREŽICE JE
namenjeno izobraževanju in razvoju starejših odraslih za osebno rast, 
medgeneracijsko sodelovanje in dejavno državljanstvo. Vanjo se vključujejo 
starejši odrasli, ki si želijo novih izzivov in priložnosti, novih znanj in spoznanj, 
izražanja neuresničenih želja in talentov. Tako jim je omogočeno ustvarjalno 
delovanje na različnih področjih, ki so zajeti v obliki krožkov, delavnic in 
predavanj.

KAKO POTEKA ŠTUDIJSKO LETO?
UTŽO razvija izključno izobraževanje, ki ima obeležje študijskih dejavnosti.  
Študij na UTŽO je usmerjen k doseganju akcijskih ciljev (razstave, raziskave, 
prevodi, svetovanje, boljšanje lokalnega okolja, spodbujanje kulturne, 
ekonomske in socialne dejavnosti v lokalnem okolju).
Enkrat tedensko oz. v dogovoru z mentorjem boste znanje lahko poglabljali v 
študijskih krožkih, v majhnih skupinah.

Vabim Vas na našo spletno stran www.modrasova-utzo.si, kjer lahko bolj 
podrobno spoznate naše delo, ter se morda vključite v aktivnosti društva.

TEČAJI V ŠTUDIJSKEM LETU 2017-2018
• Šivanje (15 ur)
• Tečaj 10-prstnega tipkanja (15 ur)
• Uporaba pametnih telefonov in tablic (15 ur)

KROŽKI V ŠTUDIJSKEM LETU 2017-2018
Tuji jeziki na začetni stopnji:

• Angleški jezik; začetni in nadaljevalni
• Nemški jezik; začetni in nadaljevalni
• Italijanski jezik; začetni
• Francoski jezik; začetni

Splošno izobraževanje:
• Foto krožek (digitalna fotografija in računalniška obdelava)
• Zdravilna zelišča in začimbe v kulinariki in kozmetiki 
• Permakulturno vrtnarjenje
• Rodoslovje in etnologija

CENA
Večina krožkov oz. tečajev je v obsegu 30 ur in znašajo 90 € (3 €/h).

Ob zadostnem številu prijav bomo organizirali
učenje NEMŠKEGA JEZIKA (začetni) in krožek Zdravilna zelišča …

v KS BIZELJSKO.

V PROGRAME BOMO VPISOVALI
Vsak četrtek do 15. 10. 2017, od 15. do 17. ure, oz. do zapolnitve posameznih 
krožkov, v 3. nadstropju Doma upokojencev Brežice, Dobovska cesta 8.

Članarina za študijsko leto znaša za redne člane 15 € in za podporne člane 20 €. 
S članstvom pridobite pravico do vpisa v programe in obveščanje o dogodkih.

Toplo povabljeni!

Kontaktna oseba: Lilijana Žiroš, predsednica društva | GSM: 041 79 13 79 | E-mail: drustvomodrasova@gmail.com | Spletna stran: www.modrasova-utzo.si

UNIVERZA ZA TRETJE 
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Želite preživeti svoj prosti čas 
ustvarjalno in ob prijetnem 
druženju?

Želite del svoje energije nameniti 
izobraževanju in ostati umsko in 
telesno aktivni?

Želite življenju dodati novo 
vrednost s pridobljenim znanjem 
in medsebojnim sodelovanjem?

PODSREDA - V Kozjanskem parku v Podsredi so pripravili 
že 18. Praznik kozjanskega jabolka, ki je tudi letos privabil 
okoli 16 tisoč obiskovalcev.

Lepo obiskani so bili že dogodki, ki so se odvijali preko tedna, 
denimo pohoda po kozjanskih sadovnjakih, peti Aškerčev večer, 
ki je bil letos posvečen Svetlani Makarovič, ter otvoritev raz-
stav Stare sorte jabolk in Metulji Kozjanskega. Minuli konec te-
dna pa se je na trgu v Podsredi trlo ljudi. Sejemsko dogajanje je 
odprl minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. De-
jan Židan. Na več kot 140 stojnicah se je predstavilo prek 170 
razstavljavcev, dogajanje je popestrilo še 300 nastopajočih. Na-
ziv »carjevič« je letos prejel Franc Stegenšek iz Dobležič, ki so 
ga ustoličili na sadjarskem tronu, delu Francija Černelča iz Bi-
strice ob Sotli. Blagovno znamko Sožitje-Kozjanski park vsako 
leto ob Prazniku kozjanskega jabolka podelijo trem upravičen-
cem, letos so to OŠ Bistrica ob Sotli, Darilna embalaža Kunej, Ma-
rinka Lesjak s.p., in Kmetija Ivanc. Pekli so tudi 'štrudl' za naziv 
»štrudlmojstr/ca«, ki sta ga letos osvojili dijakinji Srednje šole 
za gostinstvo in turizem Celje Tatjana Terbovc in Tjaša Rakef, 
pa tudi drugo in tretje mesto so osvojili dijaki iz Maribora in Ce-
lja. Na tekmovanju v najdaljšem olupku iz jabolka je znova zma-
gal Martin Magdalenc, ki mu je uspelo narediti 393 cm dolg 
olupek. Njegov rekord iz leta 2013 sicer znaša 540 cm. Na raz-
stavi gob, ki jo je pripravilo Gobarsko društvo Kozjansko-Kozje, 
je bilo 141 različnih gob. Rekreacijskega teka na grad Podsreda 
se je udeležilo devet tekačev, družabno kolesarjenje »Z jabko na 
kolo« pa je privabilo 19 kolesarjev.
 P. P./vir: Kozjanski park

18. Praznik Kozjanskega jabolka

Tekmovanje v peki 'štrudla'
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IZPOSOJA ORODJA, 
STROJEV in OSTALEGA

V KRŠKEM NA CKŽ 134a 
(pri Megadomu levo)

www.najamemo.si
041-784-797

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

Mešalnica JUB
Naj bodo jesenski dnevi obarvani v tople barve.

ki bo potekalo v nedeljo, 29. oktobra 2017, na Turistični kmetiji Balon Bela gorca na Pišeški cesti 2, Bizeljsko.
K sodelovanju vabimo članice društev, posameznike in gostince. Svoj še topel bizeljski ajdov kolač  

prinesite na ocenjevanje ta dan med 10. in 11. uro na kraj ocenjevanja.
Navodila o izdelavi in razpis najdete na www.bizeljsko.si.  

Slovesna podelitev priznanj s kulturnim programom bo na TK Balon ob 15. uri. Vljudno vabljeni!

Prijave in dodatne informacije na tel. 07 49 61 165 (Marija), 041 230 825 (Zdravka).

Društvo kmetic Brežice vabi na tekmovanje in razstavo 11. Bizeljski ajdov kolač 

LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM - Na razširje-
nem stanovanjskem 
območju Grebenče-
ve ceste v Leskovcu 
pri Krškem, poime-
novanem »Na gmaj-
ni«, so aktivnosti za 
izgradnjo prve hiše 
stekle v letu 2013. 
Dve leti kasneje se 
je vanjo vselila prva 
družina, v roku nekaj mesecev pa načrtuje selitev v novogradnjo 
že četrta. Ob izgradnji stanovanjskih hiš je bila v ulici urejena ko-
munalna infrastruktura zemljišč, vključno s petimi parcelami, 
ki so zaenkrat še nepozidane. V zadnjih dneh meseca avgusta je 
bil 180 m dolg odsek ulice, ki se navezuje na obstoječo Greben-
čevo cesto, še asfaltiran, kar je bil tudi razlog, da so zaključek 
opremljanja nove soseske stanovalci, povabljeni krajani in go-
stje zadnjega septembrskega dne obeležili s formalno otvoritvi-
jo in družabnim srečanjem. Na ulici so zapeli in zaplesali otroci, 
otvoritveni trak odseka ulice so prerezali krška podžupanja Ana 
Somrak, ki je ob tem poudarila pomen vračanja mladih družin 
nazaj v Leskovec, predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem Jože 
Olovec ter v imenu stanovalcev Slavko Hotko.
  B. M., foto: Sv. M.

Leskovška Grebenčeva se polni

Med rezanjem otvoritvenega traku Slav-
ko Hotko, Ana Somrak in Jože Olovec

Prejemnik plakete KS Cerklje 
ob Krki za leto 2017 je Janez 
Hribar iz Bušeče vasi, ki se 
je kot mlad fant zapisal pet-
ju in glasbi. Pri KD Planina je 
prepeval kar 35 let, bil je po-
budnik in ustanovitelj skupi-
ne Koledniki iz Bušeče vasi, ki 
prav letos praznuje 20 let de-
lovanja, kasneje pa ob ustano-
vitvi KD Koledniki postal taj-
nik in gonilna sila delovanja. 
Prav tako že 40 let aktivno so-
deluje pri cerkvenem pevskem 
zboru, v cerkvi v Bušeči vasi 
je tudi organist. Je tudi član 
VTKD Cerklje ob Krki, s svoji-
mi vini in penino redno sode-
luje na raznih ocenjevanjih vin, 
na katerih je prejel številna 
priznanja. Dobitniki priznanja 
KS za to leto so Anica Lopa-
tič z Boršta, Alfonz Duhanič z 
Gazic in VTKD Gadova peč. Lo-
patičeva, ki je članica KO DIS 
Cerklje ob Krki od leta 1996, 
že več kot deset let vestno in 
strokovno opravlja funkcijo 
blagajničarke, pomembno vlo-
go ima tudi pri rednih občnih 
zborih organizacije. Duhanič 
je član PGD Cerklje ob Krki od 
leta 1993, 11 let je podpred-
sednik društva in član uprav-
nega odbora, tri leta opravlja 
tudi delo tajnika. Veliko časa je 
v društvu namenil izobraževa-
nju mladih gasilcev, aktivno je 

Štirje nagrajenci v Cerkljah
CERKLJE OB KRKI - KS Cerklje ob Krki svoj praznik obeležuje 8. oktobra, ko so pred 95 leti slavnostno od-
prli lesen most v Cerkljah, ki je povezal prebivalce levega in desnega brega Krke. Na predvečer praznika je 
na osrednji prireditvi predsednica sveta KS Cerklje Jelena Ilišević Gramc podelila plaketo in tri priznanja.

vključen tudi v pripravo in iz-
vedbo prireditve Korajža ve-
lja. VTKD Gadova peč (prizna-
nje je prevzel podpredsednik 
Boštjan Sintič), ki ima že več 
kot 200 članov, je letos obele-
žilo deset let aktivnega delova-
nja. Želja društva je, da se Ga-
dovi peči vrne nekdanja slava. 
Organizirajo številne vsakole-
tne prireditve, predvsem na 
prireditvenem prostoru v Ga-
dovi peči.

Predsednica sveta KS Jele-
na Ilišević Gramc je v svo-
jem nagovoru poudarila, da so 
želje krajevnih svetnikov več-
je od realnih zmožnosti, a se, 
kolikor je v njihovi moči, vsa-
kodnevno trudijo za dobrobit 

svojega kraja. Omenila je naj-
večjo pridobitev v vseh teh le-
tih, novo osnovno šolo in vrtec. 
Ob tej priložnosti se je zahva-
lila Občini Brežice in vsem, 
ki so sodelovali pri nastanku 
šole. Dodala je, da je svoje pri-
stavila tudi KS, saj je šoli po-
darila nekaj sredstev za nakup 
novih igral. Na področju cestne 
infrastrukture je KS v zadnjem 
letu med drugim modernizira-
la del poti na Gazicah, dokon-
čala odvodnjavanje v Župe-
či vasi, urejala makadamske 
poti. Poleg tega je poskrbela 
za novo vitrino pred vhodom 
v prostore KS ter oglasni de-
ski v Bušeči vasi in na Dole-
nji Pirošici. Prireditve se je le-
tos udeležil tudi župan občine 

Brežice Ivan Molan, ki je iz-
postavil, da je bilo v zadnjem 
desetletju v cerkljanski KS za 
več kot deset milijonov inve-
sticij, čeprav marsikdo na to 
niti ni pozoren. Pred leti, ko 
je MORS še sofinanciral inve-
sticije v KS Cerklje, so se ure-
dile marsikatere ceste, npr. na 
Gazicah in Črešnjicah, in mo-
stovi, ki pa jih bo treba po žu-
panovih besedah ponovno v 
celoti sanirati. Ključna naloga 
župana in občine je bila, da bi 
prišli do nove šole v Cerkljah, 
kar se je tudi zgodilo. Po nje-
govih besedah bo treba v KS v 
naslednjih letih obnoviti neka-
tere ceste, ki so v slabem sta-
nju, pa oba lesena mostova, 
zgraditi kanalizacijo in še kaj.

Kulturni program prireditve, 
ki je bila slabše obiskana, kar 
kaže na nezainteresiranost 
krajanov za takšne dogod-
ke, so oblikovale učenke OŠ 
Cerklje ob Krki Zea Pavlovič, 
Blažka Kodrič in Hajdi Ha-
ler (mentorici Asja Omerzu in 
Tatjana Špan), citrarski duet 
Zala Jakhel in Julija Laznik 
iz Glasbene šole Krško (men-
torica Branka Žičkar) ter an-
sambel Posavski veseljaki. Po-
vezovala je Ana Marija Žerjav.

 Rok Retelj

Letošnji krajevni nagrajenci - z leve: VTKD Gadova peč (zanj 
podpredsednik Sintič), Hribar, Lopatičeva in Duhanič - s pred-
sednico sveta KS Jeleno Ilišević Gramc

PODBOČJE - V Osnovni šoli Podbočje so 27. septembra odprli 
prenovljeno razstavo o Podbočju z naslovom »Pod Bočjem smo 
doma«. Razstavo so pripravile dr. Ivanka Počkar, Jana Puhar 
in Andreja Matijevc iz Posavskega muzeja Brežice, prikazuje 
pa življenje in delo ljudi, poplavo leta 1937 ter križe in zname-
nja v Podbočju in okolici. Gre za prenovljeno razstavo, ki je bila 
v šolski avli postavljena že od leta 1995. »Izbrali smo nekaj naj-
značilnejših etnoloških tem iz načinov življenja Krževcev, stav-
barstvo, stanovanjsko dediščino, žetev in mlačev, rokodelstvo 
in obrt, poročne šege, cerkev, križe in znamenja ter šolo,« je o 
prenovi razstave povedala dr. Počkarjeva.« 8-metrsko razstavo 
so odkrili ravnatelj Branko Strgar, v. d. direktorice Posavskega 
muzeja Alenka Černelič Krošelj ter predstavnici šolske skup-
nosti, s kulturnim programom pa so dogodek popestrili učenci 
in učenke podboške šole. Odprtje je bilo del Tedna kulturne de-
diščine in Dnevov evropske kulturne dediščine, ki potekajo na 
temo »Voda - od mita do arhitekture«.  P. P.

Pod Bočjem smo doma

Ogled 8-metrskega razstavnega panoja na šolskem hodniku KRŠKO – Zadnji septembrski konec tedna je v starem mestnem 
jedru Krškega potekal Mladinski kulturni festival, ki sta ga ob so-
delovanju več organizacij pripravila Klub posavskih študentov in 
Mladinski center Krško. Petkov otvoritveni večer so z akustični-
mi melodijam najznamenitejših slovenskih in tujih popevk obar-
vala dekleta iz Vokalne skupine Aria, za razvajanje brbončic pa 
je z vrhunskimi vini poskrbela Klet Krško. Sobotno dogajanje se 
je pričelo že v dopoldanskih urah, ko so KPŠ-jevci obiskovalcem 
postregli z brezplačnim zajtrkom na ulici, zaradi pestrega doga-
janja pa je bilo veselo cel dan. Glasbeni program na letošnjem fe-
stivalu sta sklenili glasbeni skupini Uranium Pills Project in Bal-
kan Boys. V Klubu posavskih študentov so z organizacijo festivala 
zadovoljni. »V prihodnjem letu si želimo, da bo na festivalu so-
delovalo še več mladinskih organizacij iz Krškega in okolice, saj 
želimo, da festival postane prostor, kjer se srečajo vsi mladi in 
mladi po srcu, predstavijo dobre prakse svojih organizacij in se 
v večernih urah podružijo ob kakovostni glasbi slovenskih izva-
jalcev,« je dodala vodja festivala Tina Šoln.  Vir: KPŠ

Mladinski kulturni festival 

RAKA - 15. septembra je na gradu na Raki potekalo že 13. sre-
čanje upokojencev iz bližnje in daljne okolice pod naslovom 
Vesela jesen. Nagovoru predsednika Pokrajinske zveze upoko-
jenskih društev Posavje Jožefa Žnidariča je na dvorišču obno-
vljenega gradu sledil bogat kulturni program. Z recitali, ske-
či, glasbo so se predstavili kulturniki iz Kapel, Brežic, Dobove, 
Krškega, Brestanice, Senovega, Šentjanža, Sevnice in seveda 
Rake. V času prireditve sta bili na ogled razstava sekcije roč-
nih del Društva upokojencev Raka, ki jo vodi Polonca Ulčnik, 
in razstava slik Jožeta Šterka. Kot je dejala predsednica ra-
škega društva upokojencev Fanika Metelko, tako množičnega 
srečanja, ki se ga je udeležilo prek 250 članov iz devetih upo-
kojenskih društev, sama ne bi mogla izpeljati, če ne bi imela 
pomoči svojih članov, KS Raka in njenega predsednika Silva 
Krošlja ter lastnika gradu Roka Mejaka. Prireditev je povezo-
vala Sonja Povhe Pajk. A. H.
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Zmagala »labodja družina«

SEVNICA - Folklorna skupina Spomin Društva upokojencev 
Sevnica je 15. septembra v domači kulturni dvorani obele-
žila 15 let delovanja. Na slavnostni večer so povabili tudi 
Otroško folklorno skupino Breznica iz Žirov ter Folklorno 
skupino DKD Senovo. 

Na plesnem večeru, ki ga je povezoval Ciril Dolinšek, je župan 
občine Sevnica Srečko Ocvirk podelil folklornicam in folklorni-
kom ob jubileju Listino Občine Sevnica, predsednik Zveze kul-
turnih društev Sevnica Jože Novak priznanje Zveze kulturnih 
društev Sevnica, vodja Območne izpostave Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti Sevnica Katja Pibernik pa je posameznim 
članicam in članom folklorne skupine Spomin DU Sevnica po-
delila Maroltove značke za dolgoletno udejstvovanje na podro-
čju folklorne dejavnosti. Bronasto Maroltovo značko za več kot 
5-letno udejstvovanje v folklori so prejeli: Marta Bregar, Mar-
jan Tegelj, Jožica in Alojz Keber, Marica in Jože Knez, Melhi-
jor Hercog, Majda in Jože Radej, Ivan Vovk, Marjana Štojs, 
Janko Pinosa in Hermina Kozole. Srebrno Maroltovo značko 
za več kot 10-letno udejstvovanje v folklori je prejela vodja sku-
pine Majda Hriberšek. Zlato Maroltovo značko za več kot 15-le-
tno udejstvovanje na folklornem področju so prejeli: Anica Kos-
mač, Jože Košar in Stanko Marolt. 
 Vir: JSKD OI Sevnica, foto: M. Štojs

Plešejo že 15 let

FS Spomin DU Sevnica je s folklornim večerom obeležila 15-le-
tnico delovanja.

Svetovni dan turizma, ki ga vsako leto obeležujemo 27. septembra, 
je letos potekal pod geslom Trajnostni turizem – orodje za razvoj. 
Ozaveščanje o odgovornem razvoju turizma je danes ne samo do-
brodošlo, temveč nujno potrebno. Le ustrezno ravnotežje med eko-
nomskimi, družbenimi ter okoljskimi pogledi na ta razvoj prinaša 
namreč dolgoročne koristi, pri lokalnem prebivalstvu pa ohranja 
kulturno vez s krajem. 

Eden izmed po-
membnih vidikov 
trajnosti je zagotovo 
spoštljivo ravnanje z 
dediščino, ki nas ob-
daja. S Svetovnim 
dnevom turizma 
smo v Radečah le-
tos počastili spomin 
na zapuščino Jožeta 
Plečnika, tako obe-
ležili tudi Plečnikovo 
leto in hkrati 15-le-
tnico intenzivnega 
delovanja zavoda 
KTRC na področju 
turizma. Da je Pleč-
nik, ta veliki arhitekt 
malih detajlov, ne-
izbrisen pečat pustil 
tudi v našem mestu, 
ve pravzaprav ma-
lokdo. S prireditvijo, 
ki jo je organiziral za-

vod KTRC, smo spoznali zgodbo o nastanku spomenika na Trgu. To 
Plečnikovo delo ohranja spomin na padle borce iz 2. svetovne vojne, 
hkrati pa že 65 let vsakodnevno nemo spremlja utrip našega kraja. 

Prireditev Svetovni dan turizma in priložnostna razstava Plečniko-
vo leto in Plečnik v Radečah je potekala na Radeški tržnici, pove-
zovala jo je Duška Kalin iz zavoda KTRC. Slavnostni govornik Blaž 
Kravogel, predsednik KO ZZB in udeležencev NOB, je gradnjo spo-
menika umestil v podroben zgodovinsko-politični kontekst, ob tem 
pa še enkrat poudaril, kako pomemben je bil Plečnikov doprinos za 

nadaljnje oblikovanje radeške kulturne identitete. Opozoril je tudi 
na delo akademskega kiparja Vladimirja Štovička, ki je avtor brona-
stih portretov in plamenice na spomeniku, ter na pomenljive Kaju-
hove verze, ki tiho opominjajo na pravo vrednost miru in svobode. 
V kulturnem delu prireditve so nastopili Godalni orkester Struni-
kat ter otroci Podružnične šole Svibno pod vodstvom mentoric Jo-
lande Mohar in Darje Žonte Kozinc. Otroci so med številne obisko-
valce razdelili tudi skromna darilca, ki so jih izdelali sami, in tako na 
simpatičen način pravzaprav pokazali na bistvo turizma – gostoljub-
nost, ki se skriva v ljudeh samih. Prireditev smo sklenili z otvoritvi-
jo razstave Plečnikovo leto in Plečnik v Radečah. S številnimi doku-
menti, skicami, računi, izdajnicami ter fotografijami smo zabeležili 
rojstvo spomenika, ki še danes krasi naše mestno središče in hkra-
ti pomembno bogati turistično ponudbo Radeč. 

Svetovni dan turizma v Radečah 
obeležili s spominom na Plečnika

www.radece.si

SEVNICA - 8. septembra se je v atriju sevniškega gradu odvijal 
3. Grajski festival Kraft piva, ki je privabil lepo število pivovarjev 
ter obiskovalk in obiskovalcev. Sproščeno druženje se je priče-
lo z uvodnim pevskim nastopom mlade boštanjske pevke Sare 
Praznik, ki jo je na klavirju spremljal njen sokrajan Tine Bec. 
V nadaljevanju bogatega programa so sledile v grajskem parku 
grajske igre za otroke v družbi društva Sevniški graščaki, prikaz 
varjenja piva in predstavitev pivovarjev pa je potekal v atriju sev-
niškega gradu. Ob degustaciji različnih vrst piva je bilo poskrblje-
no tudi za razvajanje brbončic. Družaben dogodek se je zaklju-
čil z odličnim hrvaškim duetom Maryjane ter s skupino Mlade 
žurerke iz Tržišča. 
Dogodek je prvič organizirala kavarna Graščakova hči oziroma 
dve mladi dami, ki sta se odločili, da bosta dogajanje v kavarni 
dopolnili še s pestrimi vsebinami. »Vzdušje je bilo odlično. Zahva-
ljujemo se vsem obiskovalcem, ki so nas podprli v lepem številu. 
Vidimo se prihodnje leto, ko bomo organizirali že četrti Grajski 
festival piva,« sporočata Marja Kocbek in Janja Šašek.
  S. R., foto: J. Teraž

Grajski festival piva

Na sevniškem gradu se je odvijal festival piva, na katerem so 
se predstavile predvsem manjše pivovarne.

»Ravno na današnji sep-
tembrski dan je potekala se-
litev knjižničnega gradiva iz 
stare knjižnice, ki je imela 300 
kvadratnih metrov, v to stavbo, 
kjer smo danes. Novim prosto-
rom smo vdahnili življenje in 
poslanstvo, ki ga skrbno negu-
jemo in razvijamo tukaj že eno 
desetletje. V novih prostorih 
smo seveda lahko tudi razši-
rili področja našega delovanja. 
Tako že dolgo več ne govorimo 
o knjižnici kot samo o prosto-
ru za izposojo knjig, ampak o 
knjižnici kot prostoru navdiha, 
učenja ter srečevanja,« je deja-
la v uvodnem pozdravu direk-
torica knjižnice Anita Šiško in 
besedo predala gostoma.

Pater dr. Karel Gržan je v na-
daljevanju predstavil vsebino 

Krematizem izrinil ekonomijo?
SEVNICA - V Knjižnici Sevnica, ki v letošnjem letu obeležuje prvo desetletje delovanja v sedanjih, večjih 
in svetlejših prostorih, sta bila v začetku septembra literarna gosta pater dr. Karel Gržan in vsestranska 
ustvarjalka Desa Muck. 

svoje najnovejše trilogije »Vs-
tanimo, v suženjstvo zakleti« 
(dva dela sta že izšla, tretji del 
še čaka na izid). K pisanju so ga 
spodbudili dogodki v Parizu, 
ko so neznanci izvedli krvav 

napad na uredništvo časnika 
Charlie Hebdo, ki se je zgodil 
7. januarja 2015 zaradi kari-
kature. Takrat je začel razmi-
šljati o vzrokih in posledicah, 
ki so dobili skoraj nemogoče 
razsežnosti. »Nihče se ne vpra-
ša, kdo je naredil ta velik ne-
mir na Vzhodu. To je storil Za-
hod zaradi lastnih interesov,« 
meni Gržan, ki išče odgovo-
re na podobna vprašanja tudi 
v novi obliki ekonomije, ime-
novani krematizem. Ta je po 
njegovem mnenju »model ko-
pičenja materiala za redke po-
sameznike« in po tem mode-
lu mora biti 23 % prebivalstva 
pod pragom revščine, da bo 
manipulacija s strahom in z že-
ljo po preživetju čim bolj uspe-
šna. »Stari modreci so razliko-
vali med pojmoma politika in 
ekonomija. Prva skrbi za bla-
gor ljudi, druga skrbi za dom, 
a danes vlada sistem krema-
tizma, ki se je razglasil za eko-
nomijo. To je temeljna preva-

ra, ki jo je treba razkrinkati 
in v nadaljevanju onemogo-
čiti. Od tukaj izhaja tudi ime-
ti ali biti. Našo misel usmer-
jajo na imeti - v medsebojnih 
odnosih, v sočutju do narave, 
do živali. Človek je samo še v 
službi krematistike,« je pojas-
njeval pater. »Od krematistike, 
ki je dejansko krematorij za ta 
naš svet, se moramo vrniti na-
zaj k tisti pravični ekonomiji, ki 
je skrb. Ne samo za elito, am-
pak za vse. Mora biti temeljna 
pravičnost. Tako do rastlin kot 
do živali kot do matere Zem-
lje. Nihče nima pravice matere 
Zemlje izkoriščati za to, da bo 
iz nje vlekel dobiček,« je pou-
daril in vprašal, ali bomo rav-
nali tako, kot nam bodo sugeri-
rali. »Potrebujemo voditelje, ki 
bodo znali raznolikost poveza-
ti v harmonijo skupnih ciljev,« 
je zaključil in se zahvalil Desi 
Muck, ki je »mehčala« njego-
ve besede s svojimi rahlo hu-
domušnimi vprašanji. Svoje 
misli, svoja mnenja so z gosto-
ma ob zaključku dogodka deli-
li tudi nekateri obiskovalci, ki 
so izrazili predvsem zaskrblje-
nost nad dogajanjem v svetu, 
v katerem bi vsak posameznik 
lahko živel »človeka dostojno 
življenje«, a žal temu ni tako. 

Ob desetletnici delovanja v 
novih prostorih na Prešerno-
vi ulici so v Knjižnici Sevni-
ca pripravili tudi pregledno 
razstavo dejavnosti, ki jih izva-
jajo v knjižnici in ki se jih mno-
gi z veseljem udeležujejo
  Smilja Radi

Direktorica sevniške knjižnice Anita Šiško, pater dr. Karel Gr-
žan in Desa Muck (od leve proti desni)

OREŠJE NAD SEVNICO - 
30. septembra je na lič-
no urejenem prostoru 
vrtnarije Terraplant tret-
je leto zapored potekalo 
odprtje razstave zanimi-
vih bučnih dekoracij. Na 
ogled so bili postavljeni 
tudi izdelki, ki so jih dan 
pred otvoritvijo ustvarjali učenke in učenci 1. razredov OŠ Sava 
Kladnika Sevnica. »Otroci so uživali v naravi, v izdelovanju buč-
nih aranžmajev, hkrati pa so izvedeli tudi marsikaj o življenju 
rastlin,« je dejal Jože Šturbej, ki skupaj z ženo Renato uspešno 
vodi vrtnarijo, v sklopu katere deluje tudi cvetličarna. Tako kot 
pretekli dve leti so tudi letos izbrali najzanimivejšo dekoracijo 
iz buč - tokrat je za labodjo družino (na fotografiji) osvojila prvo 
mesto Štefka Vidrih z Blance. Otvoritev so z domačimi dobro-
tami obogatile članice Aktiva kmečkih žena Zabukovje, najmlaj-
ši pa so lahko sodelovali tudi v ustvarjalni delavnici.  S. R.
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Titova cesta 75, SI-8281 Senovo
e-mail: joze.pozun@kabelnet.net

Tel.: 07 48 81 960 
Fax: 07 48 81 967
GSM: 041 739 485

SVETUJEMO IN IZVAJAMO GRADBENA DELA:

-  izgradnja, urejanje in vzdrževanje cest
-  zunanje ureditve, urejanje vrtov, dvorišč in okolice
-  zemeljska dela (izkopi, nasipi, utrjevanje)

BREŽICE - Občina Brežice v sodelovanju z Društvom Modra sova 
UTŽO Brežice in Mladinskim centrom Brežice v oktobru nada-
ljuje z računalniškimi  tečaji, ki so namenjeni starejšim občanom 
občine Brežice. Pripravljajo 45-urni začetni in 27,5-urni nadalje-
valni računalniški tečaj, potekala pa bosta ob ponedeljkih in sre-
dah (začetni) ter ob torkih in četrtkih (nadaljevalni), dopoldan-
ska skupina od 8. do 11. ure in popoldanska skupina od 17. do 20. 
ure, v Mladinskem centru Brežice in na drugih izbranih lokacijah. 
Z delom v novih skupinah bodo začeli v sredo, 25. oktobra, pri-
jave pa zbirajo od ponedeljka do petka med 12. in 14. uro na tel. 
št.:  041 79 13 79 ali na e-pošto: drustvomodrasova@gmail.com 
(kontaktna oseba: Lilijana Žiroš). Tečaji so za udeležence 
brezplačni.

V »Evropski dan civilnega prava« se v zadnjih letih vključujejo 
tudi slovenski notarji, ki bodo danes, 26. oktobra, v času uradnih 
ur (od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00) na voljo za odgovore 
na vprašanja v zvezi z dedovanjem, oporokami, nepremičnina-
mi in ostalimi zadevami, ki se nanašajo na premoženje. Vabijo, 
da jih obiščete v eni od najbližjih notarskih pisarn. 

Računalniški tečaji za odrasle

Notarji vabijo

Pred desetimi leti, ko je Kosta-
njevica na Krki šla na samos-
tojno pot, je bila regionalna 
cesta do meje z občino Šen-
tjernej videti skoraj kot zgo-
dovinski eksponat, regionalna 
ceste od Malenc do Koprivnika 
pa je bila še celo makadamska 
in z lesenim mostom čez potok 
Lokavec, je pred odprtjem po-
vedal župan Ladko Petretič. 
»Danes lahko s ponosom ugo-
tavljamo popolnoma drugač-
no stanje. Ministrstvo za infra-
strukturo in v njenem imenu 
Direkcija RS za infrastruktu-
ro kot investitor ter Občina 
Kostanjevica na Krki kot sofi-
nancer smo v minulih desetih 
letih, ki jih je zaznamovala ve-
lika gospodarska in finančna 
kriza, z odličnim sodelovanjem 
našli moči, da smo odpravi-
li uvodoma prikazano neugo-
dno stanje regionalne ceste 
in infrastrukture v naši obči-
ni,« je dejal. Omenjena cesta 
do Koprivnika je bila asfaltira-
na že leta 2007, pred kratkim 
pa je bila dokončana gradnja 
novega betonskega mostu čez 
potok Lokavec. Na regional-
ni cesti od Kostanjevice pro-
ti Šentjerneju je bila v letih 

Prekopa zdaj varnejša in lepša
DOLNJA PREKOPA - 29. septembra so župan občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič, minister za infra-
strukturo dr. Peter Gašperšič, direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko in vodja projekta Bo-
jan Papler uradno predali v uporabo prenovljeno cesto skozi Prekopo s spremljajočo infrastrukturo.

2007-2010 zgrajena obvozni-
ca z novim betonskim mostom 
čez reko Krko, v več etapah pa 
so preplastili cesto od krožišča 
Dobe do Dobrave. Zdaj so od-
prli še obnovljeno cesto skozi 
naselja Dolnja in Gornja Preko-
pa ter Dobrava v dolžini 2 km. 

Obnova, ki je bila načrtovana 
že vsaj dve desetletji prej, je 
potekala v treh etapah: v letih 
2010-2011 prva, v letih 2012-
2013 druga, v lanskem in le-
tošnjem letu pa tretja, v kate-
ri so obnovili še zadnjih 700 m 

ceste. Skupno je bilo v projekt 
vloženih 2,295 milijona evrov, 
od tega je bil občinski delež 
860 tisoč evrov, delež DRSI pa 
1,435 milijona evrov. »Z inve-
sticijo smo pridobili sodobno, 
varno cesto z obojestranskima 
kolesarskima stezama, pločni-
ki, javno razsvetljavo in štiri-
mi postajališči za avtobuse ter 
vso komunalno in telekomu-
nikacijsko infrastrukturo, s 
tem pa se je bistveno izboljša-
la tudi urejenost in izgled na-
selij ob njej,« je še povedal žu-
pan. Zahvalil se je sodelujočim 

pri drugi največji investiciji v 
zgodovini občine, vključno z 
izvajalcema, podjetjema Kos-
tak Krško in CGP Novo mes-
to, še posebej pa domačinom 
s Prekope in Dobrave za ra-
zumevanje in potrpežljivost v 
času gradnje.  

Minister dr. Peter Gašperšič je 
povedal, da je obnova ceste res 
trajala celih »sedem laških let«, 
vendar zadovoljstvo ob za-
ključku zato ni nič manjše. »In-
frastruktura predstavlja ožilje 
vsakega gospodarstva, pri oži-
lju pa so pomembne tako aor-
te kot kapilare. Za vaš kraj je 
to ključnega pomena, tako za 
razvoj turizma, za ohranjanje 
delovnih mest, ne nazadnje pa 
tudi za prometno varnost,« je 
dejal in poudaril, da je vlada v 
tem mandatu znatno povečala 
sredstva za vlaganja v cestno 
infrastrukturo. 

Odprtje ceste je povezovala 
Lea-Marija Colarič-Jakše, z 
glasbo pa popestrila Pihalni 
orkester Kostanjevica na Krki 
in harmonikar Blaž Kovačič.

 Peter Pavlovič

Župan in minister (v sredini) sta si čestitala ob svečanem od-
prtju obnovljene ceste, ob njima še Topolko (levo) in Papler.

POSAVJE - V času od 27. do 29. septembra so v Sloveniji in v Po-
savju potekali tradicionalni Dnevi svetovalnih središč, katerih 
glavni namen je promocija formalnih in neformalnih izobraže-
valnih programov v lokalnih okoljih in predstavitev svetovalne 
podpore odraslim v svetovalnih središčih. Svetovalno središče 
Posavje, ki že 13. leto deluje na Ljudski univerzi Krško, je v ta na-
men pripravilo različne brezplačne aktivnosti za vse, ki se želijo 
izobraževati in učiti. Skupaj s partnerjema, Ekonomsko in trgo-
vsko šolo Brežice ter Šolskim centrom Krško-Sevnica, je predsta-
vilo svoje delovanje na Stojnicah znanja v Qlandii Krško. Obisko-
valci so se lahko seznanili z izobraževalno ponudbo v lokalnem 
okolju. Za brezposelne je bila na voljo zanimiva brezplačna in-
teraktivna delavnica Kako se pozitivno predstavim delodajalcu, 
kjer je skupina 15 udeležencev spoznala nekaj odličnih komu-
nikacijskih orodij, s pomočjo katerih se bodo lahko bolj učinko-
vito in samozavestno predstavili delodajalcu. Organiziran je bil 
tudi sestanek strokovnih in strateških partnerjev Svetovalnega 
središča Posavje, kjer so udeležencem predstavili preteklo delo 
ter možne načine povezovanja. V tem času je vseskozi potekala 
promocija vseživljenjskega učenja. Posavci so lahko obiskali Sve-
tovalno središče Posavje v okviru Dneva odprtih vrat ter se in-
formirali glede možnosti pridobivanja novih znanj in spretnos-
ti. Svoje znanje jezika pa so lahko preizkusili tudi s preprostim 
testom angleškega in nemškega jezika. Vabljeni, da se aktivno-
stim pridružite tudi vi in spoznate nove poti do znanj v lokal-
nem okolju. 
 Vir: LU Krško

Dnevi svetovalnih središč 

S sestanka partnerjev Svetovalnega središča Posavje

RAKA - Pred tremi tedni je 
»padla« raška mrliška ve-
žica, ki jo je skozi desetle-
tja dodobra načel zob časa, 
zaradi česar so se že pred 
poldrugim desetletjem v 
KS Raka odločili za gradnjo 
nove. 

Slednja je pred nekaj dne-
vi dobila betonske temelje in 
kot je ob tem povedal predse-
dnik sveta KS Raka Silvo Kro-
šelj, bo na njih zgrajen sodo-
ben poslovilni objekt velikosti 
145 m2. Vežica bo imela stalen 
in pomožen poslovilni prostor, 
ob tem pa bodo urejeni tudi 
spremljajoči prostori, in sicer 
avla kot skupni prostor, čajna 
kuhinja, garderoba, sanitarije 

Podrli raško mrliško vežico 

in prostor za duhovnika. Zu-
nanja ureditev bo vključevala 
urejen plato za izvajanje pos-

lovilnih obredov, uporne zido-
ve med pokopališčem in vežico 
ter cesto in platojem, klančino 

za prevoz pokojnika na po-
kopališče in novourejen uvoz 
z državne ceste k poslovilne-
mu objektu. Investicija znaša 
375.000 evrov, od tega bo KS 
Raka iz krajevnega proračuna 
prispevala 90.000 evrov, pre-
ostanek sredstev pa bo zago-
tovila Občina Krško. Poslovilni 
objekt bo predvidoma dokon-
čan do konca marca prihod-
nje leto, do prevzema objekta 
pa se bo od pokojnih mogoče 
posloviti v nadomestnih pro-
storih, in sicer v kapeli župni-
šča Raka, v mrliški vežici v Le-
skovcu pri Krškem ali na domu 
pokojnika. Slovesu na zadnjih 
navedenih lokacijah bo sledil 
pokop na raškem pokopališču. 
 B. M. 

Na novih temeljih bo zgrajen sodoben poslovilni objekt.
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LJUBLJANA, POSAVJE - Vlada RS je 28. septembra, dan po 
urad nem odprtju HE Brežice, sprejela nekaj sklepov, po-
vezanih z izgradnjo spodnjesavske verige hidroelektrarn, 
vključno s spremembo zakona o pogojih koncesije za izko-
riščanje energetskega potenciala Spodnje Save. 

S slednjo se, glede na realno stanje pri gradnji verige, podaljša-
jo roki za izgradnjo cele verige HE in pridobitev uporabnega do-
voljenja. Rok za izgradnjo cele verige HE je po predlogu zakona 
konec leta 2022, nov rok za pridobitev uporabnega dovoljenja 
pa konec leta 2023. Novela se nanaša tudi na možnosti in vire 
sredstev, ki se lahko uporabijo za financiranje vodne oziroma dr-
žavne infrastrukture, kot na primer protipoplavne ureditve, aku-
mulacijski bazen in ostale državne ureditve za delovanje ener-
getskega objekta HE, ki pa ga financira koncesionar. Zakon daje 
eno od podlag za pričetek zelo konkretnih aktivnosti pri postop-
kih izvedbe HE Mokrice od leta 2018 dalje.

Vlada RS je sprejela tudi Program izvedbe objektov vodne, dr-
žavne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energet-
ske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokri-
ce, ki ga vlada sprejme na podlagi koncesijske pogodbe za vsako 
HE posebej. Skladno z Uredbo o DPN za HE Mokrice so predvide-
ne ureditve in aktivnosti izgradnje akumulacijskega bazena HE 
Mokrice ter ukrepi in ureditve poplavne varnosti, tudi pred vi-
sokimi vodami reke Sotle v naseljih Dobova in Rigonce z izgra-
dnjo poplavno varnostnih nasipov ter reguliranjem zalednih in 
talnih voda. Za izvedbo je predvidena tudi izgradnja priključne-
ga daljnovoda 110 kV za vključitev hidroelektrarne Mokrice v 
elektro energetsko omrežje. 

Še tretji sklep iz tega »paketa« pa je rebalans poslovnega načr-
ta javnega podjetja Infra d.o.o. za leto 2017, s katerim se dodat-
no zagotavljajo sredstva za naložbe v vodno, državno in lokalno 
infrastrukturo HE Brežice v višini 3.825.599 evrov. Pri investici-
ji je prišlo do več del in dodatnih del, tako da se je tudi povečala 
vrednost glavne gradbene pogodbe z izvajalcem akumulacijske-
ga bazena HE Brežice, in sicer predvsem z vidika dodatnih ukre-
pov za zaščito pred poplavami. Dodatno zagotovljena sredstva 
so namenjena za izgradnjo nedokončanih ureditev poplavne var-
nosti v zaledju akumulacijskega bazena HE Brežice, konkretno v 
naseljih Krška vas in Velike Malence. 
 P. P./vir: MOP

Vladni sklepi za nadaljevanje 
verige na spodnji Savi

Kot je poudaril premier dr. 
Miro Cerar, gre za največ-
ji energetsko-infrastruktur-
ni objekt v Sloveniji in enega 
večjih celo na ravni EU, sama 
izgradnja pa pomeni »uresni-
čitev dobre gospodarske ide-
je in sporočilo, da je energet-
ske cilje slovenske politike 
možno uresničevati«. Poleg 
predsednika vlade so se od-
prtja udeležili tudi minister 
za infrastrukturo dr. Peter 
Gašperšič, ministrica za oko-
lje in prostor Irena Majcen, 
predstavniki ministrstev, po-
slanci, župani posavskih ob-
čin, predstavniki koncesionar-

ja, izvajalcev del, projektantov, 
dobaviteljev ter številni dru-
gi povabljeni gostje. Cerar je 
v slavnostnem nagovoru po-
udaril, da gradnja HE Breži-
ce dokazuje, da imamo v Slo-
veniji dovolj domačega znanja 
in sposobnih podjetij, da lah-
ko izpeljemo tudi tako velike 
projekte. »Vizija naše države 
je, da jo kljub infrastruktur-
nim projektom, gradnji in ra-
zvoju tehnologije ohranjamo 
zeleno. Zato se zavzemamo 
za izrabo zelene, obnovljive 
energije, kajti to je naša priho-
dnost. Da bomo te cilje lahko 
dosegli, moramo nadaljevati z 
gradnjo zadnje v verigi HE na 
spodnji Savi, HE Mokrice,« je 
povedal Cerar in dodal, da na 
vladi zapirajo finančno kon-
strukcijo za HE Mokrice, kar 
pomeni začetek pridobiva-
nja okoljevarstvenega soglas-
ja. »Nadaljujemo tudi z vsemi 
projekti, ki bodo v korist dr-
žavljanov, kot je npr. poplavna 
varnost,« je dejal. Omenil je še, 
da je gradnja HE Brežice prav-
zaprav večnamenski projekt, 
saj se bodo uredili tudi vodo-
toki in z dvigom podtalnice oh-
ranila pitna voda. »Izgradnja 
te HE pa tudi ostalih v verigi 
je prispevek prejšnjih in seda-
nje vlade, lokalne skupnosti in 
številnih deležnikov, ki so so-
delovali v tem projektu, in to je 
tisto, kar je najpomembneje – 
da iz dneva v dan bolj dokazu-
jemo, da znamo sodelovati,« je 
dejal in dodal, da se zavzema-
jo, da postane gradnja verige 

HE na spodnji Savi zgled traj-
nostnega, gospodarskega in 
družbenega razvoja. Na kon-
cu je pohvalil tudi idejo svo-
jega poslanca Igorja Zorčiča, 
da bi se akumulacijsko jezero 
poimenovalo Brežiško jezero, 
kar je bilo predlagano na zad-
nji občinski seji v Brežicah.

BARBIČ: ELEKTRARNA JE 
DELO VEČ TISOČ LJUDI

Za govorniški pult je sicer kot 
prvi stopil Bogdan Barbič, di-
rektor družbe HESS, d.o.o., ki 
je kot koncesionar v treh le-
tih in pol zgradila energetski 

del HE Brežice. »Malo je ta-
kih projektov v svetu, še manj 
v Evropi, ki bi se gradili tako 
intenzivno v okviru predvi-
denih sredstev in terminskih 
planov, sploh na področju hi-
droenergije. Taka elektrarna 
je delo več tisoč ljudi in večina 
med vami, ki ste danes povab-
ljeni, je s svojim delčkom pri-
spevala k temu, da danes elek-
trarna obratuje,« je izjavil in 
se zahvalil upravnim organom 
za korektno sodelovanje v času 
umeščanja HE v prostor in iz-
dajo gradbenega dovoljenja, 
izvajalcem, projektantom, do-
baviteljem, ki so potem elek-
trarno tudi zgradili. Barbič je 
naštel tri ključne soinvestitor-
je tega projekta – Vlado RS oz. 
MOP in podjetje Infra, Eles ter 
NEK. »HE Brežice je zgrajena 
kvalitetno in prepričan sem, da 
bo delovala vsaj sto let. V tem 
času bo proizvedla približ-
no 16 TWh električne energi-
je, kar zadostuje za leto in pol 
porabe cele Slovenije,« je na-
vedel nekaj statističnih podat-
kov in na koncu malce hudo-
mušno zaključil: »Na srečanje 
ob 100-letnici obratovanja HE 
Brežice vas ne morem povabi-
ti, lahko pa se srečamo drugo 
leto na otvoritvi pripravljalnih 
del HE Mokrice.« Direktor jav-
nega podjetja Infra d.o.o. mag. 
Vojko Sotošek – podjetje v 
imenu države vodi 141 mili-
jonov evrov vredno gradnjo 
spremljajoče infrastrukture, 
vključno z akumulacijskim ba-
zenom z visokovodnim razbre-

menilnikom – je navedel, da je 
akumulacijsko jezero HE Bre-
žice največji vodnogospodar-
ski objekt v Sloveniji v zadnjih 
dobrih desetih letih, njegova 
površina znaša 317 hektarjev, 
akumulacija šteje slabih 20 mi-
lijonov kubičnih metrov vode, 
nasipi med Krškim in Breži-
cami so dolgi prek 13 kilome-
trov, v najširšem delu je jezero 
široko tudi 700 metrov, nasipi 
so visoki od 1,2 do 9,3 metra. 
Projekt izgradnje HE Breži-
ce prinaša učinke tudi kmetij-
stvu, je poudaril, saj omogoča 
možnost namakanja, velik po-
udarek je tudi na športu in re-
kreaciji.

OBČANI ŠE VELIKO 
PRIČAKUJEJO

»V občini Brežice se zavedamo 
pomembnosti tega državnega 
projekta, ki ima poseben vpliv 

tudi na lokalno skupnost,« 
je dejal brežiški župan Ivan 
Molan in obenem opozoril, 
da občani še vedno čakajo na 
uresničitev zavez države, ki so 
zapisane v zakonu in koncesij-
ski pogodbi. »Najprej pričaku-
jemo zaščito pred poplavami 
za naselji Krška vas in Velike 
Malence, kmalu zatem pa na-
daljevanje projekta gradnje 
HE Mokrice z vsemi ureditva-
mi, ki so ključnega pomena za 
zagotavljanje varnosti in kako-
vosti življenja naših občanov. 
Pričakujemo uresničitev pro-
tipoplavne zaščite vasi Loče in 
Mihalovec, Term Čatež, uredi-
tev struge potoka Gabernica 

Premier Cerar odprl HE Brežice
BREŽICE - S slavnostnim nagovorom predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, prerezom traku in skupnim 
ogledom je 27. septembra potekalo slovesno odprtje hidroelektrarne Brežice z akumulacijskim bazenom, 
četrte v verigi petih hidroelektrarnE na spodnji Savi.

ter nujno potrebne poglobi-
tve reke Save, zato moram na 
tem mestu opozoriti, da študi-
je kažejo, da izgradnja HE Bre-
žice brez HE Mokrice za ljudi, 
ki živijo v vaseh dolvodno, po-
meni še večjo poplavno ogro-
ženost,« je povedal Molan in 
izrazil upanje, da bodo držav-
ne inštitucije pri izvedbi uredi-
tev lokalnega pomena lokalni 
skupnosti pomagale v največ-
ji meri.

Vrednost investicije, če sešte-
jemo energetski in infrastruk-
turni del, znaša 254 milijonov 
evrov, predvidena realizirana 
vrednost vlaganj v energetski 
del izgradnje HE Brežice je 113 
milijonov evrov, ki jih je kot 
koncesionar zagotovila druž-
ba HESS. Naj omenimo, da so 
se skupna vlaganja v energet-
ski del izgradnje vseh štirih HE 
na spodnji Savi (Boštanj, Arto 

- Blanca, Krško in Brežice) do 
danes ustavila pri skoraj 370 
milijonih evrov, pri čemer je 
realizirana vrednost vlaganj v 
energetski del pri prvi v verigi, 
HE Boštanj iz leta 2006, zna-
šala slabih 67 milijonov evrov. 

Za bogat glasbeno-plesni pro-
gram ob otvoritvi so poskrbeli 
Big band Krško pod vodstvom 
Aleša Suše, plesna skupina 
Force iz Plesnega kluba Lukec 
Krško ter pevki Nuša Deren-
da in Tadeja Molan. Povezo-
valka programa je bila Ber-
narda Žarn.

 Rok Retelj

HE Brežice so začeli graditi aprila 2014 in jo dokončali julija le-
tos. Dva dni pred uradnim odprtjem se je začelo njeno enoletno 
poskusno obratovanje. Pri gradnji so porabili 82.000 m3 betona, 
5300 ton armature, premaknili 1.400.000 m3 zemeljskih mas, za 
izvedbo del in opreme so porabili tri milijone ur. HE Brežice ima 
pet prelivnih polj, kota zajezitve je pri 153 metrih n. m. v., naziv-
na moč HE je dobrih 45 MW.

Slovesna predaja namenu HE Brežice

Ogled jezovne zgradbe in turbin HE Brežice

www.PosavskiObzornik.si

POVABILO K SODELOVANJU 
Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. raste in se 
razvija. Z vsako novo zgrajeno hidroelektrarno potrebujemo 
več strokovnjakov različnih profilov. Iščemo mlade, ambiciozne 
inženirje za delo na področju avtomatike in instrumentacije 
ter sistemov vodenja.

Predvsem iščemo osebe, ki:
• poznajo delovanja regulacijskih sistemov, elektronskih 

komponent, senzorike …,
• imajo osnovno znanje iz avtomatizacije in vodenja 

postrojev (npr. SCADA sistemi),
• imajo izkušnje iz vzdrževanja instrumentacije (preverjanja, 

umerjanja, kalibracije …),
• imajo znanja na področju programiranja krmilnikov 

(zaželeno PCS7),
• želijo spoznati upravljanje in vodenje hidroelektrarn,
• znajo in jih ni strah komunicirati v angleščini, po možnosti 

še v nemščini,
• znajo komunicirati s sodelavci, so pogumni, samozavestni, 

dosledni in jih veseli delo v timu,
• se želijo dokazati, da so najboljši.

Poleg navedenega, je zaželeno tudi poznavanje računalniške 
strojne opreme (strežniki, diskovna polja) ter znanja 
specialnih računalniških orodij (EPLAN …), specialna znanja 
(izpit Edisson …).

Gre za zanesljivo zaposlitev, z dinamičnim načinom 
samostojnega in timskega dela, z možnostjo izobraževanja in 
stimulativnega nagrajevanja.

Vse zainteresirane kandidate prosimo, da pošljejo svojo 
osebno predstavitev z življenjepisom na naslov naše družbe 
ali preko elektronske pošte, na naslov info@he-ss.si, in sicer 
najkasneje do 20. 10. 2017. 

To povabilo ni javna objava razpisanega delovnega mesta, 
ampak je zgolj informativne narave, z namenom raziskave 
ponudbe na trgu dela na navedenem strokovnem področju.

www.he-ss.si
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LJUBLJANA - Že šesto leto zapored so strokovne moči zdru-
žile družbe ELES, GEN energija, Elektroinštitut Milan Vid-
mar in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter 
v okviru festivala za krepitev energetske pismenosti med 
mladimi Elektrofest slednjim približali delovanje elektro-
energetskega sistema. 

Za več kot 400 dijakov so pripravili štiri »elektro-postaje« ozi-
roma strokovne sklope na temo elektroenergetike. Strokovnjaki 
družbe ELES so za dijake pripravili predavanje, na katerem so jim 
na zanimiv in interaktiven način predstavili, kako deluje slovenski 
elektroenergetski sistem in kakšna je v njem vloga družbe ELES. 
Zaposleni na Elektroinštitutu Milan Vidmar so dijake popeljali v 
visokonapetostni laboratorij, v katerem že več kot 50 let izvaja-
jo preizkuse naprav, ki obratujejo v elektroenergetskem sistemu. 
Družba GEN energija je dijakom predstavila simulacijo delovanja 
Nuklearne elektrarne Krško, na Fakulteti za elektrotehniko UL pa 
so dijaki preko igre spoznali principe prenosa električne energije 
od elektrarn do porabnikov. Pred poslovno stavbo družbe ELES je 
Zavod 404 predstavil tri projekte dijakov, ki so nastali pod okri-
ljem zavoda – arkadno konzolo (napravo za igranje računalni-
ških igric), growbox (notranji rastlinjak) in hovercraft (vozilo, ki 
se premika na zračno blazino). Po otvoritvi dogodka so si zbrani 
ogledali razstavo z naslovom »EIMV skozi čas«, ki prikazuje de-
lovanje Elektroinštituta Milan Vidmar skozi čas, od zgodnjih za-
četkov v letu 1948 vse do današnjih dni.  Vir: ELES

Šesti festival Elektrofest

Predstavnik GEN energije Garsia Kosinac med predstavitvijo 
simulacije delovanja NEK

CPT Krško, CKŽ 46, Krško
T: 07/490 22 20, 051 655 936, E: info@cptkrsko.si

www.cptkrsko.si, www.visitkrsko.com 

AJPES je že aprila objavil letna poročila večine podjetij. Kako brati 
bilance, kaj ti izkazi razkrivajo ter kaj prikrivajo? Poslovno življenje 
je igra, v kateri dobivajo bolje informirani, zato ne prezrite 
delavnice s to tematiko. 

Vabimo vas na delavnico

Kako brati bilance ? 
ki bo v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 12. uri 
v Mladinskem centru Krško, CKŽ 105, Krško

V aprilu smo na delavnici s podobno vsebino spoznali že 
nekatere osnove, ki jih bomo nadgradili, tako v teoriji kot v 
praksi. 

Nekaj vsebin, ki se jih bomo dotaknili na tokratni delavnici: 

 9 Kako pravilno vrednotiti postavke bilanc? 
 9 Kako razkriti možne manipulacije pri bilancah? 
 9 Kaj nam povedo prihodki in kaj dobiček? 
 9 Praktični primeri 

Predavala bo davčna 
svetovalka in članica franšizne 
skupine Simič in Partnerji, ga.  
Alenka Zaman, dipl. ekon. 

Udeležba na predavanju je brezplačna. Vljudno vabljeni. 
 
Delavnica je namenjena tako potencialnim podjetnikom 

kot delujočim malim podjetjem oz. samostojnim podjetnikom 
in bo trajala približno tri ure. 

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

NOVOSTI IZ CENTRA ZA
PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO

DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

o VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

o TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

o TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

fasade

kotli na biomaso

toplotne črpalke

celovita obnova

slab zrak

hladno stanovanje

visoki stroški ogrevanja

www.ensvet.si

Krožno gospodarstvo lahko 
najbolj enostavno opišemo 
kot koncept, ki se usmerja v 
ponovno uporabo, popravila in 
recikliranje obstoječih materi-
alov in izdelkov oz. upravljanje 
z viri na način, da jih ohranja-
mo. V kmetijstvu, denimo, že 
stoletja delajo po zakonitostih 
krožnega gospodarstva, samo 
da tega izraza seveda niso upo-
rabljali, zdaj naj bi ta nače-
la prenesli tudi na druga pod-
ročja gospodarstva.

Kot je povedal državni sekre-
tar v kabinetu predsednika 
Vlade RS in vodja Partnerstva 
za zeleno gospodarstvo Slove-
nije Tadej Slapnik, je Vlada 
oktobra 2015 sprejela okvir-
ni program za prehod v zele-

Kako v krožno gospodarstvo?
BREŽICE - V tamkajšnjem Mladinskem centru je 4. oktobra potekal posvet z naslovom »Dobre prakse kro-
žnega gospodarstva v Posavski regiji in povezovanje z ostalimi akterji v Sloveniji«, ki ga je organiziralo 
Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije (deluje pod okriljem Kabineta predsednika Vlade RS) v so-
delovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje ter konzorcijem izvajalcev projekta Kažipot prehoda v 
krožno gospodarstvo Slovenije, ki ga povezuje platforma Circular Change.  

no gospodarstvo in ustanovila 
medresorsko delovno skupi-
no Partnerstvo za zeleno go-
spodarstvo Slovenije. Gre za 
odprto partnerstvo, v katere-
ga se vključujejo subjekti iz 
gospodarstva, regij in lokalnih 
skupnosti, strokovne javnosti, 
investitorji, nevladnih in dru-
gih organizacij. Organizirali 
so že številna srečanja, posvet 
v Brežicah je drugi v nizu re-
gijskih, na katerih iščejo dob-
re prakse in predloge ter jih 
vključujejo v nastajajoči kaži-
pot. So tudi v fazi vzpostavlja-
nja stičišča za krožno gospo-
darstvo, Slovenija pa je skupaj 
s Finsko in Nizozemsko »go-
nilna sila« na tem področju v 
Evropi in je tudi članica Par-
tnerstva za krožno gospodar-

stva v okviru Urbane agende 
EU. Lokalne skupnosti so po 
Slapnikovih besedah s svojimi 
posebnostmi pomemben okvir 
za zelene rešitve in uresničitev 
krožnega koncepta. 

POSAVJE IMA DOBRE 
PRIMERE

Direktor RRA Posavje Mar-
tin Bratanič je povedal, da se 

lahko Posavje pohvali z dob-
rim primerom krožnega go-
spodarstva v primeru gradnje 
hidroelektrarn na spodnji Savi 
in ureditev ob njej, ob tem je 
izpostavil tudi čezmejno sode-
lovanje s Hrvaško v okviru pi-
lotnega projekta večnamenske 
ureditve reke Save in Savske 
komisije. Poudaril je pomen 
varovanja voda, saj bo »voda v 
ospredju naslednje evropske 
finančne perspektive«, Posav-

ci pa s(m)o po njegovih bese-
dah dokazali, da smo »varuhi 
vode«. 

Primere dobre prakse krožne-
ga gospodarstva v Posavju je 
predstavil direktor območne 
gospodarske zbornice Dar-
ko Gorišek. Kot je dejal, je v 
E-katalogu podjetij z okoljski-
mi priznanji, ki ga vodi GZS, 
14 posavskih podjetij, pose-
bej pa je izpostavil tri prime-
re. Prvič: sodelovanje pod-
jetij Willy Stadler in Kostak 
Krško pri postavitvi mehan-
ske sortirne linije za ločeva-
nje odpadkov, ki daje odlične 
rezultate. »Vse surovine, ki jih 
dobijo iz te linije, se prodajo, 
odpadki pa so tako čisti, da do-
segajo bistveno večjo ceno kot 
pri ostalih komunalnih podje-
tjih,« je dejal. Drugič: podjetje 
Vipap Videm Krško, katerega 
tehnologija je nekoč temeljila 
na celulozi, danes pa na prede-
lavi starega papirja, ki je na 3. 
mestu na uvozni lestvici suro-
vin. »Če bi v Sloveniji zbrali ves 
odpadni papir, ga je za Vipap 
premalo,« je dodal. In tretjič: 
sevniško podjetje Tanin, ki v 
krogu 550 km odkupuje slabši 
les, iz katerega pridobiva razne 
ekstrakte, s katerimi posega 
ne le v usnjarstvo, ampak tudi 
na področje prehrane, teksti-
la, farmacije, veterine itd. »Se-
kance na koncu skurijo in ima-
jo dovolj energije za vse lastne 
procese, viške pa celo proda-
jo. Pepel, ki nastane pri izgore-
vanju, granulirajo in prodajajo, 
torej imajo skoraj 100-odsto-
tno zaprt krog. Njihova dodana 
vrednost je na ravni farmacev-
tov,« je zaključil Gorišek.

O zelenem malem gospodar-
stvu v krški občini je sprego-
vorila sekretarka/direktori-
ca OOZ Krško Janja Starc, ki 
je izpostavila predvsem po-
men ustrezne zakonske regu-
lacije na tem področju. Kot pri-
mer dobre prakse iz brežiške 
občine se je predstavilo Jav-
no podjetje Komunala Breži-
ce oz. v njegovem imenu Pe-
tra Grajžl, ki je povedala, da 
so v zadnjih letih naredili pre-
mik »od smetarjev do varuhov 
narave«, podjetje pa letno iz-
vede okoli 30 družbeno odgo-
vornih projektov.

V drugem delu posveta so v 
obliki delavnic zbrali seznam 
priporočil za razvoj krožnega 
gospodarstva v regiji. Na pod-
lagi teh posvetov bodo, je po-
vedala moderatorka Lade-
ja Godina Košir iz platforme 
Circular Change, konec no-
vembra oblikovali prvi osnu-
tek Kažipota prehoda v krožno 
gospodarstvo Slovenije, zasno-
vanega kot »kuharska knjiga«, 
dokončno pa naj bi bil ta doku-
ment sprejet aprila 2018.

 Peter Pavlovič

Lep primer krožnega gospodarstva pred-
stavlja kmetija Veles oz. Zavod za trajno-
stni način življenja iz naselja Svinjsko v 
sevniški občini. »Zanimivo je, da mi de-
jansko delujemo in živimo po načelih kro-
žnega gospodarstva, kar smo izvedeli šele 
od drugih. Izstopamo predvsem po narav-
ni gradnji, ki je naša profesionalna dejav-
nost. To je gradnja s slamnatimi balami, 

lesom, ilovico in apnom. Že samo s tem, da preprečujemo na-
stanek odpadkov, sodimo v krožno gospodarstvo, saj vse te 
materiale, ko odslužijo svojemu namenu, kompostiramo ali 
uporabimo v druge namene. Dajemo tudi poudarek temu, da 
je vse lokalno pridelano,« pravi soustanoviteljica kmetije Pe-
tra Jazbec. Kot je dejala, se bodo vključili v partnerstvo, v ka-
terega vabi Vlada RS, saj želijo opozoriti na zakonske omeji-
tve pri tovrstnem gospodarjenju.

Martin Bratanič
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PROIZVODNJA – SEPTEMBER 2017

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 4 ZP 0 - 73 300 5 100 - -

PB 4 KOEL 10 - 100 400 45 100 0 2

PB 5 ZP 0 - 98 300 5 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 

IN PB5
1.283.824 23 9

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH 
ODPADKOV V BREŽICAH

Sobota, 14. oktober, od 8. do 12. ure 
na prizorišču Podjetniško obrtnega in 

kmetijskega sejma 2017 Brežice.

Odpadke bo prevzemalo podjetje Kemis d.o.o.
Oddaja je brezplačna in velja 

samo za gospodinjstva!

Med nevarne odpadke odlagamo:
• odslužene akumulatorje
• baterije
• barve in topila
• kemikalije
• olja in masti
• pesticide
• pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo ne-

varne snovi
• zdravila
• neonske cevi
• oz. vse, kar je opremljeno s simboli za nevarne 

snovi, vključno z embalažo

S posvetom so želeli v obdob-
ju, ko je pravica do vode kot 
ustavna pravica zelo aktualna 
tema v slovenski družbi, pred-
vsem opozoriti na ustrezen 
odnos do vode. Organizacijski 
odbor posveta so sestavlja-
li v. d. direktorice PMB Alen-
ka Černelič Krošelj in sode-
lavec muzeja Boštjan Kolar 
ter direktor Kozjanskega par-
ka mag. Hrvoje Teo Oršanič. 
Slednji je ob pozdravu vablje-
nim gostom in ostalim udele-
žencem posveta poudaril, da je 
voda preveč pomembna snov, 
da bi si jo lastili in se z njo ig-
rali. Sledili so krajši seminar-
ji oz. predstavitve. Najprej je 
doc. dr. Katja Vintar Mally, 
namestnica predstojnika Od-
delka za geografijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, 
spregovorila o globalnih in slo-
venskih izzivih trajnostne rabe 
vodnih virov.  Med drugim je 
izpostavila, da je voda ključen 
okoljski vir in da ima 40 % pre-
bivalstva problem s pomanj-
kanjem pitne vode. Na drugi 
strani pa so države, ki imajo 
na razpolago več kot 30.000 
kubičnih metrov vode. Dejala 
je, da sta pomanjkanje vode in 
njena pretirana raba hud glo-
balni problem.

»KOMU JE V INTERESU 
RACIONALNA RABA 
ENERGIJE?«

Oršanič je nato govoril o okolj-
skih vodnih zgodbah. Po njego-
vih besedah globalna poraba 
pitne vode narašča, značilna 
je neenakomerna porazdeli-
tev vodnih virov, zaradi česar 
bo imelo svetovno prebival-
stvo v prihodnosti kar nekaj 
težav. Izpostavil je podnebne 
spremembe, predvsem močno 
povečanje izhlapevanja. Pove-

Zaradi vode smo »raj na Zemlji«
BREŽICE - Posavski muzej Brežice je ob interdisciplinarni razstavi Štirje elementi: 1 – VODA, ki so jo odpr-
li decembra lani, 15. septembra v malem avditoriju muzeja organiziral strokovni posvet z naslovom Voda – 
oda radosti. Udeleženci so med drugim poudarili, kako bogati smo, da imamo toliko voda.

dal je tudi, da se bomo morali s 
sušnimi obdobji vsako leto po-
gosteje soočati. V Posavju za-
gotavljanje pitne vode ni pro-
blematično, največja težava so 
parcialni interesi, je dejal in 
omenil tudi hidromelioracije 
oz. zniževanje nivoja podtal-
ne, površinske vode za potre-
be kmetijstva, zaradi česar na 
primer zadnjih 20 let v Kra-
kovskem gozdu sekajo sušeče 
se hraste. V zvezi z reko Savo 
je pokazal fotografijo akumu-
lacijskega jezera HE Brežice 
in ob tem pripomnil: »Tako z 
vodami gospodarimo.« Hkra-
ti je zastavil vprašanje, komu 
je v interesu racionalna raba 
energije. Po njegovem bo o tem 
vprašanju v prihodnosti tekla 
razprava, če bomo želeli ohra-
niti biotsko raznovrstnost.

VODNO ZAJETJE GLOGOV 
BROD IZREDNE KAKOVOSTI

Nato so se udeleženci posve-
ta sprehodili do v uvodu ome-
njene razstave Štirje elemen-
ti: 1 – VODA, kjer so o oskrbi 
z vodo v Posavju nekaj več po-
vedale Jana Puhar, dr. Ivan-
ka Počkar in Vlasta Dejak, 
kustosinje Posavskega muzeja 
Brežice. Po krajšem odmoru so 
prišli na vrsto še predstavniki 

vseh treh posavskih komunal-
nih podjetij. Najprej je vod-
ja gospodarskih javnih služb 
pri Javnem podjetju Komuna-
la Brežice d.o.o. Darko Ferlan 
predstavil projekt Zdravo – 
bolj zdravo – voda iz pipe, ki je 
namenjen promociji pitja vode 
iz pipe med podjetji. Poudaril 
je, da človek povprečno pora-
bi 130 litrov pitne vode na dan, 
od tega je zelo malo takšne, ki 
jo vnese vase, če se seveda drži 
priporočila, da moramo popiti 
1,5 do 3 litre tekočine na dan. 
Izpostavil je vodno zajetje Glo-
gov Brod pri Trebežu, saj je pi-
tna voda iz tega zajetja izredne 
kakovosti in je ena izmed red-
kih vod na svetu, ki ni tretira-
na (obdelana). Dodal je, da en 
liter ustekleničene vode stane 
toliko kot 1000 litrov vode iz 
pipe, biološka razgradnja plas-
tenke za vodo pa lahko traja 
tudi do tisoč let.

VEČ KOT 400 VODNIH 
DOVOLJENJ ZA LASTNO 
OSKRBO

O zaščiti vodnih virov, ki je 
ključ do kakovosti pitne vode, 
je spregovorila mag. Mihaela 
Rudar Neral, analitik poslov-
nih procesov v družbi Kostak 
d.d. Med drugim je omenila, 

da je Krška kotlina najmanjše 
vodno telo v Sloveniji in da sta 
oba vodonosnika na Krškem 
polju (Brege, Drnovo) med-
zrnska (poznamo še kraške 
vodonosnike). Poudarila je po-
men označitve vodovarstvenih 
območij s prometnimi znaki 
in dopolnilnimi tablami ter iz-
postavila zajetje Jama v kosta-
njeviški občini, kjer je bila v 
preteklosti tudi 70 % dni v 
letu pitna voda oporečna, dok-
ler niso vgradili peščenega fil-
tra in pričeli z UV dezinfekcijo. 
Kot zadnji je nastopil direktor 
Komunale Sevnica d.o.o. Mitja 
Udovč, ki je govoril o oskrbi s 
pitno vodo v Sevnici skozi čas, 
vodnih virih in širitvi sistema 
javne vodooskrbe ter izkori-
ščanju energetskega potencia-
la pitne vode na primeru MHE 
Pecelj, kjer gre za regulacijo ni-
voja vode v vodohranu Dolna. 
Naštel je, da so v sevniški obči-
ni pitno vodo pridobivali in jo 
ponekod še pridobivajo iz vo-
dnega zbiralnika na Ajdovskem 
gradcu, gradu Sevnica, vaških 
vodnjakov na trgih, vodovo-
dnega zajetja Brezje, ki so ga 
leta 1931 skopali vojni ujetni-
ki, kopanega vodnjaka črpali-
šča Stilles in drenažnega zajet-
ja Dolna pod Lisco, ki je nastalo 
leta 1981. Sevnica z okolico 
ima izrazito vodno bogastvo, 
kar priča tudi krepko čez 400 
vodnih dovoljenj za lastno os-
krbo s pitno vodo.

V zaključku posveta so neka-
teri udeleženci z ostalimi de-
lili predvsem zanimive zgod-
be v zvezi z vodo, s katerimi 
so se srečali v tujih državah, 
ter končali posvet s sporoči-
lom, da se moramo bolj zave-
dati, kako bogati smo, da ima-
mo toliko voda, da nam iz pip 
še vedno teče pitna voda in da 
je prav zaradi vsega tega Slove-
nija pravi »raj na Zemlji«.
 Rok Retelj

Kustosinje Posavskega muzeja so udeležence posveta pope-
ljale po razstavi o vodi.

KRŠKO - Dijaki prvih treh 
letnikov krške tehniške gi-
mnazije so se 3. oktobra v 
sodelovanju z družbo Kos-
tak odpravili na oba bregova 
reke Save ter v okviru čistil-
ne akcije »Očistimo Krško« 
pobirali odpadke na proble-
matičnih območjih.

Družba Kostak v prizadevanjih 
za čisto življenjsko okolje in 
odgovornem ravnanju z nara-
vo veliko pozornosti namenja 
sodelovanju s skupnostjo. Ak-
tivnosti združuje v akciji »Vsak 
en korak,« v okviru katere po-
tekajo različne ozaveščeval-
ne akcije. »Veseli smo, da se 
je za akcijo odločila Gimnazi-
ja Krško in da so sodelovali pri 
urejanju našega okolja. Te ak-
cije so pomembne tudi z vidika 
izobraževanja, saj mladi lahko 
vidijo, da kljub skrbnemu rav-

nanju z odpadki na nekaterih 
mestih ti še vedno pristanejo 
v naravi,« je ob tem povedal 
Jože Leskovar, direktor sek-
torja Komunala v družbi Kos-
tak. »Mi nismo zgolj izobra-
ževalna, ampak tudi vzgojna 
institucija, česar se zavedamo 
in zato podpiramo akcije, kot 
je bila današnja. Tako naši di-
jaki pridejo v neposredni stik 
s čiščenjem mesta, v katerem 
delujemo,« je dodala Erna Žu-
pan Pirkovič, direktorica Šol-

skega centra Krško - Sevnica. 

Krški gimnazijci so v akciji po-
birali odpadke na območjih pri 
trgovskih središčih v Žadovin-
ku, pri nekdanji tovarni Labod, 
železniški postaji, ribniku in 
trim stezi na Resi ter ob ces-
ti od tovarne Vipap proti Vrbi-
ni, očistili pa so tudi nekaj av-
tobusnih postaj. Skupaj je bilo 
v akciji Očistimo Krško zbra-
nih približno 700 kg odpadkov.  
 Vir: Kostak

Gimnazijci in Kostak čistili Krško

CELJE, PIŠECE - Na letošnjem Mednarodnem obrtnem sejmu v 
Celju se je zaključila že šesta sejemska predstavitev energijske 
hiše podjetja Megamik s sedežem v Pišecah, ki je s strani Obr-
tno-podjetniške zbornice Slovenije prejelo posebno priznanje za 
koncept energijske hiše. Omenjeno podjetje je septembra lani v 
Pišecah odprlo vzorčno energijsko hišo, katere posebnost je, da 
se ogreva le z lončeno pečjo. Zgradila sta jo zakonca Boštjan in 
Tanja Mikelj, sicer lastnika družinskega podjetja Megamik d.o.o. 
s skoraj 50-letno tradicijo v dejavnosti pečarstva.
 Vir: OOPZ Brežice

Priznanje za energijsko hišo

Dijaki s prof. Alenko Špan, ki je bila pobudnica akcije
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Most na Brodu je pred letom 
dni, natančneje 7. oktobra, do-
polnil že 150 let. Kot je ob ju-
bileju, ki je žal minil dokaj ne-
opaženo, zapisala muzejska 
svetovalka v Posavskem mu-
zeju Brežice Vlasta Dejak, je 
otvoritev mostu, na kateri se 
je zbrala velika množica lju-
di, potekala v nedeljo, 7. okto-
bra 1866. Most je bil v 150 le-
tih velikokrat obnovljen. Leta 
1991 je bil popravljen v celoti, 
delno pa leta 2006. Vpisan je v 
register nepremične kulturne 
dediščine. 

NOSILNA KONSTRUKCIJA 
SLABA

V KS Podbočje že vrsto let opo-
zarjajo na dotrajanost mostu, 
zlasti njegove nosilne kon-
strukcije, medtem ko je vozi-
šče ob nenehnih popravilih v 
dokaj solidnem stanju. Pred-
sednik sveta KS in občinski 
svetnik Jani Barbič je že sep-

tembra lani podal pobudo za 
pričetek aktivnosti glede ume-
stitve novega mostu na Brodu 
v Podbočju, Direkcija Republi-
ke Slovenije za infrastrukturo 
(DRSI) pa je v odgovoru na-
vedla, da bo v letu 2017 naro-
čila izdelavo projektne doku-
mentacije za izdelavo novega 
mostu. Barbič je na zadnji seji 
občinskega sveta ponovil lan-
sko pobudo in v dokaz izredno 
slabega stanja mostu priložil 
nekaj fotografij, ki jih je posnel 
poleti v času najnižjega vodo-
staja, ko se je Krko dalo sko-
rajda prehoditi. »Iz fotogra-
fij je razvidno, da so tramovi 
v vodi skoraj pregniti, neka-

teri so strohneli in vprašanje 
časa je, pod kakšno obreme-
nitvijo bodo popustili. Ko bo 
popustil eden, bodo verjetno 
tudi ostali, kot domine. Zave-
dajmo pa se, da vsak dan pre-
ko tega mostu vozijo avtobusi 
polni šolarjev. Sedaj, ko je bil 
vodostaj Krke tako visok, vam 
moram povedati, da me je bilo 
strah peljati se preko mostu, 
ker sem vedel oziroma videl, v 
kakšnem stanju je njegova no-
silna konstrukcija,« je dejal na 
seji in znova terjal odgovore 
direkcije glede projektne do-
kumentacije za umestitev no-
vega mostu oz. trenutnega sta-
nja mostu.

NADOMESTNI MOST 
V NAČRTU

Ali so seznanjeni s stanjem 
mostu in kdaj načrtujejo bo-
disi njegovo obnovo bodi-
si zamenjavo s sodobnej-
šim mostom, smo vprašali na 

DRSI. Kot so nam odgovorili, 
direkcija redno spremlja sta-
nje premostitvenih objektov 
na cestnem omrežju v njenem 
upravljanju. Glede na vrsto 
materiala, iz katerega so zgra-
jeni premostitveni objekti, se 
redni pregledi izvajajo na eno 
ali dve leti, vsakih pet ali šest 
let pa glavni pregledi. Na pod-
lagi ugotovitev se za objekte, 
kjer se to izkaže za potreb-
no, izdela analiza varnosti, ki 
je podlaga za morebitno na-
daljnje ukrepanje, na primer 
omejitev prometa oz. največ-
je dovoljene osne obremeni-
tve ali skupne teže vozila. Vse, 
kar smo izvedeli konkretno o 

brojanskem mostu, pa je nas-
lednje: »Leseni most na držav-
ni cesti R3-671, odsek 2237 
Križaj-Podbočje-Šutna v km 
0,485, ki je v upravljanju Di-
rekcije RS za infrastrukturo, 
je zgrajen iz lesa in jeklenih 
vzdolžnih nosilcev. Gradnja 
nadomestnega mostu je uvr-
ščena v Načrt razvojnih pro-
gramov (NRP). Kdaj bo mogo-
če nadomestni most graditi, 
pa je odvisno od zagotovljenih 
finančnih sredstev v proraču-
nih za prihodnja leta. Trenu-
tno je glede na predlagani plan 
proračuna za 2018 in 2019 v 
letu 2018 predvidena izdela-
va projektne dokumentacije.« 
Na dodatno vprašanje, ali lah-
ko zagotovijo, da je most do 
takrat varen, pa so odgovorili: 
»Trenutno je most za uporab-
nike varen, kot navedeno, se 
redno izvajajo pregledi, most 
pa se tudi redno vzdržuje.«

V CERKLJAH SLABO 
VOZIŠČE MOSTU

Ena od posebnosti Cerkelj je 
tudi leseni most čez Krko, ar-
hitekturni spomenik, ki so ga 
zgradili leta 1922, tako da bo 
8. oktobra 2022 minilo že sto 
let od njegove slavnostne otvo-
ritve. Zgrajen je iz hrastovega 
lesa, prvotni most je bil sicer 
nekoliko nižji od današnjega, 
razširili so ga kasneje, saj je bil 
po drugi svetovni vojni večkrat 
obnovljen, je zapisano v publi-
kaciji »Cerklje ob Krki nekoč 
in danes« avtorja Draga Ivan-
ška. Kot nam je povedala pred-
sednica sveta KS Cerklje ob 
Krki Jelena Ilišević Gramc, je 
cerkljanski most v zelo slabem 
stanju, o čemer so že večkrat 
razpravljali tudi na sejah sveta 
KS. »Na prvi pogled bi mogoče 
marsikdo rekel, da še ni v tako 
slabem stanju, saj je prevozen, 
vendar se je po podrobnejšem 
pregledu mostu izkazalo, da je 
predvsem njegova vozna po-
vršina zelo slaba, tako da vo-
žnja po njem ni najbolj varna,« 
je izjavila in dodala, da je KS na 
Občino Brežice že pred časom 
poslala dopis o tej problema-
tiki, vendar uradnega odgovo-
ra ni dobila. »Dokler se ne zgo-

di kaj hudega, se ne ukrepa,« 
pravi Ilišević Gramčeva, pred 
kratkim se je na mostu namreč 
zgodila nesreča s poškodova-
nim osebnim vozilom. »Na 
vsake toliko časa se nekaj dela 
na mostovih, vendar razen ka-
kšnih novih desk ni opaziti ni-
česar drugega,« še dodaja in 
opozarja tudi na slabo stanje 
lesenega mostu na Borštu, ki 
ima uničene nosilce in se ved-
no bolj poseda, poleti so z zna-
koma tudi prepovedali vožnjo 
za vsa motorna vozila, a prebi-
valci tega ravno ne upoštevajo 
in se preko mostu še vedno vo-
zijo tudi s težko kmetijsko me-
hanizacijo.

NOV BETONSKI MOST? 

Na problematiko obeh mo-
stov v KS Cerklje sta na zad-
njih dveh brežiških občinskih 
sejah opozorila tudi svetnika 
Darko Udovič in Aleksander 
Gajski. Oba sta apelirala na 
občinske službe, da se je tre-
ba v izogib nesreči odzvati ta-
koj. Udovič je še omenil, da so 
bile že pred več kot enim letom 
na mostu v Cerkljah v kratkem 
razmiku tudi tri nesreče, most 
so nekaj popravljali, a še ved-
no ni varno. Gajski je dodal, 
da so si nekateri domačini po 
zadnji sanaciji vozišča na mo-
stu celo preluknjali gume na 
avtomobilih, zato je celovita 
sanacija res nujno potrebna. 
Glede na to, da sta oba mosta 
v pristojnosti občine, so nam 
z oddelka za komunalno infra-
strukturo in gospodarske jav-
ne službe ter iz kabineta župa-
na podali odgovor, da je leseni 
most v Cerkljah ob Krki uvr-

ščen na seznam slovenskih 
mostov s statusom kulturne 
dediščine Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, medtem 
ko most na Borštu nima sta-
tusa kulturne dediščine. Za-
radi obremenitev sodobnega 
prometa (npr. traktorji in os-
tala kmetijska mehanizacija) 
se življenjska doba obeh mo-
stov krajša, ker nista bila na-
rejena za takšne obremenitve. 
Občina Brežice zato razmišlja 
o novem betonskem mostu v 
bližini Cerkelj (v sklopu nave-
zovalne ceste do območja vo-
jaškega letališča iz Uredbe o 
DPN za letališče Cerklje), ki 
bi bil primeren za gospodar-
ski promet (traktorji, tovorni 
promet ipd.), lesena mosta pa 
bi kljub temu še vedno ostala 
odprta tudi za osebna vozila, 
saj sta pomemben del okolja.

Kot so še sporočili z občine, 
so oba mosta pregledali. Iz 
statičnih izračunov izhaja, da 
oba mosta preneseta prome-
tno obremenitev 12 ton. Zara-
di spremenljivih vremenskih 
razmer je najbolj izpostavljen 
zgornji sloj (parket), kar se je 
posebej izkazalo v letošnjem 
sušnem obdobju, ko so zara-
di razsušitve odstopile posa-
mezne letve parketa. Na obeh 
mostovih je predvidena zame-
njava dotrajanih elementov oz. 
ojačitev obstoječih oslabljenih 
elementov. V letošnjem letu 
sta se mostova redno vzdrže-
vala (popravilo parketa in do-
datna pritrditev ograj). Oce-
njena vrednost obnove mostu 
v Cerkljah je 170.000 evrov (z 
DDV), za most na Borštu pa 
90.000 evrov (z DDV). Obnova 
obsega zamenjavo poškodova-
nih in dotrajanih elementov, 
kot so: horizontalne in diago-
nalne vezi, vozlišča, mostnice, 
ograjni elementi in parket. O 
časovnem okviru obnove mo-
stov na občini zaenkrat še ne 
morejo govoriti, saj je časovni 
načrt odvisen od razpoložlji-
vih proračunskih sredstev, ki 
pa so zelo omejena, še posebej 
od leta 2013, ko je država pri-
čela z nižanjem sredstev za fi-
nanciranje občin, še dodajajo.

 Peter Pavlovič, Rok Retelj

Tematske strani  Posavskega obzornika,  12.  oktober 2017

Varnost ima mnogo vidikov in na tokratnih tradicionalnih oktobrskih tematskih straneh 
»Varnost na prvem mestu« smo se posvetili nekaterim od njih. »Pod lupo« smo vzeli konkre-
ten primer dotrajanih lesenih, a spomeniško zaščitenih lesenih mostov na reki Krki, ki kli-
čejo po obnovi ali novogradnji. Pišemo tudi o še eni prometno aktualni temi - rekonstrukci-
ji krožišč na krškem mostu, ki se je prevesila v zaključno, 3. fazo. Prebrali boste lahko tudi, 
kako je treba poskrbeti za naše »jeklene konjičke«, da bo vožnja z njimi tudi v zimskem 
času varna. Posvetili smo se še eni, zlasti v zadnjem času aktualni varnostni temi - varnosti 
na internetu, o kateri še vse premalo vemo. Prijetna popestritev tokratnih tematskih stra-
ni pa je zagotovo predstavitev enega izmed treh registriranih detektivov, ki delujejo v Po-
savju, Janeza Zemljaka iz Sevnice. Prijetno branje vam želimo in ostanite varni!  Ur.

07 488 23 70 
07 488 23 71 

dolenjska-rival@siol.net   
rival-varovanje.si

Izvajanje sistemov tehničnega varovanja 
protipožarni in protivlomni sistemi ter video nadzorni sistemi

Varovanje ljudi in premoženja
�zično varovanje oseb, receptorska služba, obhodi in intervencije

Varovanje javnih zbiranj in prireditev v gostinskih lokalih
zagotavljanje reda na shodih oziroma javnih prireditvah, v gostinskih lokalih in drugih dogodkih

Vse za vašo varnost!

112

ZA VAŠO VARNOST

 Servis in vzdrževanje ročnih 
gasilnih aparatov

 Prodaja ročnih gasilnih 
aparatov

 Vzdrževanje in polnjenje 
gasilnikov in izolirnih dihalnih 
aparatov

 Izdelava požarnih redov in 
ocene požarne ogroženosti

 Meritve in redni tehnični 
nadzori hidrantnih omrežij

 Požarno varovanje
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Leseno je lepo - a lahko tudi nevarno
BROD V PODBOČJU, CERKLJE OB KRKI - Kraje in ljudi na levem in desnem bregu reke Krke v južnem delu krške in brežiške občine povezujeta lesena mostova na 
Brodu v Podbočju in Cerkljah ob Krki. Oba sta kljub nenehnim popravilom in občasnim večjim obnovam v dokaj slabem stanju in po mnenju mnogih predstavlja-
ta resno grožnjo varnemu prometu preko njiju.

Poletni nizek vodostaj reke Krke je razkril, da so nosilni tra-
movi ponekod v zelo slabem stanju (foto: Jani Barbič). 

Čez cerkljanski most, ki ima zelo slabo vozno površino, med 
drugim vsakodnevno vozi šolski avtobus.
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tno geslo ter novo. In škoda je 
narejena, saj se na drugi stra-
ni verjetno že prijavljajo v vaš 
poštni predal.

NUJNO PLAČILO RAČUNA

Ko enkrat napadalec dobi 
dostop do e-pošte podjetja, 
lahko počnejo marsikaj. Tipi-
čen primer je, ko nekaj časa 
spremljajo celotno komunika-
cijo med zaposlenimi (nare-
dili so preusmeritev, saj ima-
jo dostop) in potem v pravem 
trenutku posežejo v komuni-
kacijo in pošljejo računovod-
stvu ali dotični osebi, ki pla-
čuje račune, pošto, ki pravi 
nekako takole: »Pozdravljeni, 
podatke za nakazilo 10.000 €, 
kot dogovorjeno, vam pošiljam 
spodaj …«. Zavajajoče je, ker je 
sporočilo lahko dejansko pos-
lano od samega direktorja oz. 
odgovorne osebe, ki tako da 
zeleno luč za plačilo.

PHISHING Z LAŽNIMI 
SPLETNIMI STRANMI 
BANKE

Zelo pomembno je, da ved-
no preverimo spletni naslov, 
kamor se prijavljamo. Tar-
če takšnih napadov so lahko 
vse, tudi najmodernejše sple-
tne banke, saj gre za povsem 
novo, lažno spletno stran, ka-
mor vas hekerji usmerijo. V 
enem bolj znanih napadov na 
spletne strani naših bank, v 
petek, 23. januarja 2015, so 
na SI-CERT deževale prijave o 

NOTRANJA VRATA
STEKLENA VRATA
SKLOPNA VRATA

DRSNA VRATA
VHODNA VRATA

PROTIPOŽARNA VRATA
PODBOJI

KLJUKE
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Za naročila v oktobru - 10 % popust na vso kolekcijo!
Vrata v več kot 25 različnih barvah in preko 150 različnih modelov.

051 720 220 Vstopamo v sanjski svet ...

NOVO!

Vedno pogosteje se srečujemo 
s sledečimi 'nevšečnostmi': 
vdor v poštni predal podjetja 
ali posameznika, virus, ki za-
kodira vse datoteke na raču-
nalniku, masovno pošiljanje 
pošte v imenu nekoga drugega, 
pošiljanje podatkov z name-
nom pridobitve kakšne ugo-
dnosti, obvestilo o nujni spre-
membi gesla poštnega predala 
in podobno.

Osnovna zaščita pred tovr-
stnimi zlorabami je vseka-
kor »zdrava kmečka pamet«. 
Razmislek o tem, kaj odpre-
te in katerim navodilom sle-
dite, lahko občutno zviša var-
nost vašega brskanja in dela 
na spletu.

Če navedemo nekaj primerov:

OBVESTILO O »NUJNI 
SPREMEMBI GESLA«

Dobite e-pošto, kjer se poši-
ljatelj izdaja kot ponudnik za 
vaš e-poštni predal. Sporoči-
lo vas preusmeri na »phishing 
stran«, kjer vpišete vaše trenu-

Ali znate poskrbeti za svojo 
varnost na internetu?
Previdnost ni nikoli preveč - en napačen klik lahko povzroči precej velik glavobol in vrsto težav tako za 
podjetje kot za posameznika. 

elektronskih sporočilih, ki že-
lijo uporabnike elektronskega 
bančništva prepričati v menja-
vo gesel. Napad se je dogajal si-
multano, tarče pa so bili komi-
tenti Nove ljubljanske banke 
(NLB), Nove kreditne banke 
Maribor (NKBM), SKB ban-
ke, Abanke, Unicredit banke 
in drugih.

»Hekerji« so torej postavili na 
prvi pogled identične, a laž-
ne spletne strani od naštetih 
bank, in nato pošiljali masov-
na obvestila, da je nujno pot-
rebno zamenjati geslo oz. ne-
kaj podobnega. 

Potrebno je biti tudi pozoren, 
da ima bančna stran varno po-
vezavo (zelen kvadratek v na-
slovni vrstici), kar pomeni, da 
poteka komunikacija med va-
šim računalnikom in bančnim 
strežnikom v šifrirani obliki. 
Glede na izkušnje, se sam ne 

bi nikoli prijavil, če bi videl, da 
stran nima certifikata.

PRIMER KODIRANJA 
DATOTEK

Našim poslovnim partnerjem 
in svojim prijateljem vedno 
svetujem, da nikoli ampak res 
nikoli ne odpirajo priponk, če 
niso 100 % sigurni o tem, kdo 
je pošiljatelj. Z enim samim ne-
dolžnim klikom se lahko prič-
ne res precejšnja nočna mora. 

PRIMER POLNEGA 
POŠTNEGA PREDALA

Ste že kdaj dobili obvestilo, da 
je vaš predal poln ali da je nuj-
no potrebna ponastavitev gesla 
ali kaj podobnega? Običajno so 
takšna obvestila brez »glave in 
repa« in niso slovnično pravil-
na, kar je zelo jasen indikator, 
da gre za prevaro, zato svetu-
jem, da se to obvestilo označi 
kot spam in preprosto izbriše! 

ZA KONEC …

Moje več kot desetletne izku-
šnje na digitalnem področju 
so me naučile, da previdnost 
in načelo »zdrave kmečke pa-

meti« nista nikoli odveč. Ni-
koli, nikoli ne posredujte ni-
kakršnih osebnih podatkov, 
podatkov o karticah ali gesla 
po e-pošti, če niste 100 % si-
gurni, da gre za preverjeno 
stvar.

Če je nekaj prelepo, da bi bilo 
res – tudi je, namreč nihče vam 
nikoli ne bo podaril Range Ro-
verja ali novega iPhone 8, če 
boste odgovorili na mail ali 
kliknili kakšno povezavo. Ko to 
storite, posredujete kar nekaj 
podatkov o sebi in svojem ra-
čunalniku, več o tem pa v nas-
lednjih objavah.

Bilo je leto 2012, ko mi je 
zelo uspešen podjetnik dejal: 
»Sašo, zapomni si, prihaja čas, 
ko bosta varnost in zasebnost 
zelo dragi dobrini.« Takrat ga 
morda nisem najbolj razumel, 
danes ga!

Skratka, bodimo previdni in 
skrbni na spletu.
 Sašo Panić, 
 specialist za digitalne rešitve
 ETREND d.o.o.

Vedno bodite previdni: lažno 'phishing' spletno stran je naj-
lažje zaznati tako, da vedno preverimo URL naslov. 

Nedolgo nazaj smo neuspešno skušali pomagati v primeru, ko 
so se z enim samim klikom na wordov dokument zakodirale 
vse datoteke na računalniku in pojavilo se je besedilo, da do-
biš ključ, če plačaš določen znesek v bitcoinih.

SEVNICA - 7. oktobra je na igrišču pri OŠ Sava Kladnika Sev-
nica potekala prireditev »Mislimo varno, ravnajmo varno, 
bodimo varni«, ki je bila namenjena osveščanju o prome-
tni varnosti.

Sodelujoči, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ob-
čine Sevnica, PGD Sevnica, Zdravstveni dom Sevnica, Policijska 
postaja Sevnica, OZ RK Sevnica, Socialno-varnostni sosvet Obči-
ne Sevnica, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prome-
ta in Občina Sevnica, so obiskovalkam in obiskovalcem prikazali 
del svojih preventivnih dejavnosti - temeljne postopke oživlja-
nja z uporabo avtomatskega defibrilatorja, »Alko set« s simula-
cijo alkoholiziranosti, osveščali so pešce in ostale udeležence v 
prometu glede uporabe odsevnikov ter s praktičnim prikazom 
v demonstracijskem šotoru Vidko itd. 
Po prikazu tehničnega reševanja ponesrečenke iz poškodovane-
ga vozila v prometni nesreči, kjer je sodelovala ekipa PGD Sev-
nica, PP Sevnica in NMP Zdravstvenega doma Sevnica, je eden 
izmed obiskovalcev dejal: »Upam, da ne bom nikoli udeleženec 
v podobni prometni nesreči, raje bom vozil po predpisih in tre-
zen.« Prikaz reševanja ukleščene osebe v vozilu je vodil povelj-
nik Gasilske zveze Sevnica Gašper Janežič, ki je navzočim po-
drobno opisoval postopek tehničnega reševanja. Ob prihodu na 
kraj prometne nesreče so policisti takoj zavarovali kraj dogod-
ka, nato so gasilci začeli s postopki reševanja ujete osebe v vo-
zilu. Za zagotovitev stabilnosti vozila so najprej z lesenimi kva-
dri podložili vozilo, odklopili akumulator ter začeli z odpiranjem 
vozila in reševanjem voznice, ki so jo dodatno zaščitili z odejo 
in vratno oporo, da ne bi dobila dodatnih poškodb. Ponesrečen-
ko (na srečo je bila to le vaja) so nato s posebnim nosilom previ-
dno spravili iz vozila, ki so mu pred tem zaradi lažjega reševanje 
odrezali streho, in jo predali v nadaljnjo oskrbo zdravstvenemu 
osebju.  S. R.

Za večjo varnost v prometu

Preventivni prikaz posledic in reševanja v prometni nesreči 
ni nikogar pustil ravnodušnega. 

Stanovanjski krediti 
nove generacije 
• Odplačilna doba kredita do 30 let.
• Vodenje kredita 0 €.
•  Do 100% neodplačanega kredita krije življenjsko zavarovanje 

kreditojemalca NLB Vita*.

www.stanovanjskikredit.si                      01 477 20 00

*V primeru smrti kreditojemalca, ki ima sklenjeno življenjsko zavarovanje pri NLB Vita d.d.
Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, 
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, 
znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 €, matična številka: 1834665. Zavarovanje tržijo 
poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica ter v 
zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev. Življenjsko zavarovanje kreditojemalca NLB 
Vita ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. 
Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.

Sašo Panić

Rikkyal, Vectorstock.com
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AVTOKLEPARSTVO
 AVTOLIČARSTVO
 AVTOVLEKA 24 UR NA DAN
 MENJAVA GUM
 OPTIKA
 CENITVE POŠKODOVANIH VOZIL
 VOZILA V NAJEM
 AVTOPRALNICA

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

w w w.atgzupan.com

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

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

 Avtomatska pralnica in notranje 
ter kemično čiščenje vozil.

 BHS servis vozil ter popravilo alu platišč.

Tel.: 051 652 329

NOVOST: 12. oktobra otvoritev BHS trgovine 
z rezervnimi deli in dodatno opremo

Vse na enem mestu 
za vašo varnost v cestnem prometu.
Orehovo 89a, Sevnica, Tel.: 07 814 43 46, Mob.: 051 642 544, 

www.fiat-tuhtar.si, fiat.tuhtar@siol.net

AVTOSERVIS ZVONKO TUHTAR S.P.
POOBLAŠČENI FIAT IN FIAT PROFESSIONAL SERVIS

Velike Malence 6, 8262 Krška vas

GUME & AKUMULATORJI -25 %

Le voznik, ki sprejema 
odgovornost, je dober voznik
Še nikoli ni bilo toliko ljudi avto-»mobilnih«. Skokovito se je povečalo število avtomobilov na gospodinj-
stvo, po motorizaciji Slovenci presegamo povprečje EU. V nekaj desetletjih so prevozna sredstva dosegla 
poprej nepredstavljive hitrosti. S spremembami so prišle tudi velike odgovornosti, tudi takšne, ki jih mora 
dober voznik sprejeti prav vsak dan – za varnost sebe in drugih. 

NAŠE DELO JE VAŠA VARNOST

07 45 22 010

Zaupajte montažo gum strokovnjakom!

Velika izbira in SUPER cene.

Obiščite nas in deležni boste dodatnih ugodnosti!

Mihalovec 1, 8257 Dobova www.vulkanizerstvo-furlan.si
051 309 446

Pri nakupu 4 zimskih pnevmatik, ki so zmontirane pri nas do 31.10.2017 

lahko s tem kuponom pridobite dodatno ugodnost. Izbirate lahko med 3l 

zimske tekočine za stekla, krpo za brisanje avtomobila ali strgalom za led.

Zaradi vseh omenjenih teh-
noloških in družbenih spre-
memb je vožnja postala iz-
redno kompleksna aktivnost, 
ki vsebuje velik razpon hitrih 
odločitev ter dokaj zahtevnih 
telesnih ter psihičnih reak-
cij. Vožnjo bi morali vzeti zelo 
resno. Po poročilih Svetovne 
zdravstvene organizacije na 
cestah sveta letno umre pre-
ko 1,2 milijona ljudi! Tudi če 
bi bila prometna infrastruktu-
ra idealna, kar seveda marsik-
je ni, psihologi prometa opo-
zarjajo, da je količina pogojev, 
ki vplivajo na našo vožnjo, iz-
redno velika, naša vsakokrat-
na vožnja pa s tem pravzaprav 
polna neznank tudi zaradi na-
ših siceršnjih vedenjskih vzor-
cev, osebnostnih lastnosti in 
zdravstvenih okoliščin. Za 
čim večjo lastno varnost naj 
bi poskrbeli s tem, da sprejme-
mo odgovornost in se na vo-
žnjo kar najbolje pripravimo. 

Vozilo je lahko varno le, če 
je redno in pravilno vzdrže-
vano ter opremljeno. Ob-
čutnejši padec temperatur je 
pokazal, da prihaja hladnej-
ša polovica leta. Ob ohladitvi 
mnogi takoj pomislijo na bli-
žajočo se menjavo pnevmatik, 
saj je ravno dober, kvaliteten 
stik avtomobila s podlago iz-
rednega pomena za našo var-
no vožnjo. V Posavju imamo 
na srečo mnogo dobrih ponu-
dnikov, ki nam znajo svetovati 
nakup storitev in izdelkov za 
večjo varnost na cesti.

Da vaša varnost ni prepušče-
na nikakršnemu slučaju, pri 
eni izmed tokratnih sogo-
vornikov, v Vulkanizerstvu 
Furlan iz Dobove, s pripra-
vami na zimsko sezono zač-
nejo že kar pol leta pred pri-
četkom same sezone: »Delo 
se začne z ustreznim testi-
ranjem zimskih pnevmatik 
tako na avtomobilskih po-

ligonih v Sloveniji, kot tudi 
na ledenikih v severnej-
ših državah Evrope. Večino 
pnevmatik že v vročih pole-
tnih mesecih preizkusimo, da 
smo v zimski sezoni priprav-
ljeni na svetovanje strankam, 
kateremu posvečamo veliko 
pozornosti. Pohvalimo se lah-
ko tudi z dobro pripravljeno-
stjo na zimsko sezono z vidika 
zalog, saj svojim kupcem nudi-
mo pestro izbiro v času sezone 
in izven nje. Pred zimsko se-
zono se zaloga pnevmatik bi-
stveno poveča, celoten kolek-
tiv se pripravi na celodnevne 
izmene, da dela potekajo kar 
se da gladko in nemoteno ozi-
roma za voznike najhitreje in 
najbolj kvalitetno. Pnevmati-
ke in platišča, ki so pri nas na 
skladiščenju, v tako imenova-
nem »hotelu za gume«, čez po-
letje očistimo, pregledamo in 
ponovno centriramo in na ta 
način omogočimo, da njihovi 
lastniki izgubijo čim manj časa 
za premontažo, saj so kolesa 
naših strank že pripravljena.« 

Dobro svetovanje je danes ob 
širokem izboru pnevmatik iz-
rednega pomena, česar se za-
vedajo tudi v podjetju Avto-
line v Krškem. Nekomu, ki 
gume kupuje prvič, pojasnje-
vanje takole poenostavijo: 
»Pri izbiri pnevmatike je naj-
bolj pomembno, da vozniki iz-
berejo pravo dimenzijo, enako 
kot so bile originalne na vozi-
lu. Podatke lahko preverijo na 
bočni strani trenutne pnev-
matike. Če so še vedno v dvo-
mih, jim bomo na servisu za-
gotovo znali pomagati. Izbira 
pnevmatike je odvisna od tega, 
v kakšnih vremenskih razme-
rah ter pogojih vožnje vozniki 
opravijo največ kilometrov, pa 
tudi od načina vožnje. Za vo-
žnjo v mestu je še posebej po-
membno, da so pnevmatike 
vedno dobro napolnjene, zara-
di načina vožnje morajo imeti 

dolgo življenjsko dobo. Če vo-
zniki večinoma vozijo po av-
tocestah, naj izberejo tiste, ki 
omogočajo udobno vožnjo in 
najkrajšo zavorno pot.«

Če menite, da pred 15. novem-
brom, zakonskim rokom za 
menjavo pnevmatik, še ni čas 
za menjavo pnevmatik, se mo-
tite. V Vulkanizerstvo Furlan 
se zadovoljne stranke vrača-
jo tudi zato, ker so jekleni ko-
njički hitro in za varno vožnjo 
pravočasno 'preobuti': »Idea-
len čas za menjavo pnevma-
tik je zagotovo proti koncu 
oktobra, saj je takrat tem-
peratura asfalta že primer-
nejša za zimske pnevmatike 
kakor za letne. Dobro je ve-
deti, da zimskih pnevmatik ne 
potrebujemo zgolj, ko je sneg 
na cestišču, ampak so po svo-
ji zgradbi in profilu namenje-
ne tudi nizkim temperaturam 
cestišča, mrazu ter poledici. V 
takšnih razmerah še tako do-
ber in izkušen voznik v dolo-
čenih pogojih z letnimi pnev-
matikami ne more kvalitetno 
upravljati vozila, zato vsem 
voznikom polagamo na srce, 
da si omislijo zimske pnevma-
tike, saj je vsaka zimska pnev-
matika v tovrstnih razmerah 
boljša kot letna. Vsekakor pri-
poročamo, da na menjavo ne 
čakate do zadnjega dne.« A ker 
se še vedno veliko ljudi spom-
ni na menjavo pnevmatik rav-
no v zadnjih dneh pred predpi-
sanim datumom, so na sezono 
pri Furlanovih pripravljeni s 
kar sedmimi visokozmoglji-
vimi dvigali in stroji, kar jim 
omogoča obravnavo večjega 
števila strank naenkrat.

V Vulkanizerstvu Furlan so 
poudarili še, da moramo vozi-
lo vedno gledati kot celoto in 
stremeti k temu, da bo vse de-
lovalo brezhibno. Na kaj pa bi 
naše bralce pred zimo še po-
sebej opozorili v Avtolinu, kjer 

tudi pri tehničnih pregledih 
ugotavljajo najrazličnejša sta-
nja vozil? »Preverite stanje 
akumulatorja, ki je ključen 
pri delovanju celotne elek-
tronike, njegova povpreč-
na življenjska doba je na-
mreč 3 do 5 let, pozimi pa 
je še posebej obremenjen. 
Preglejte tudi metlice brisal-
cev, saj guma s časom na njih 
otrdi, slaba vidljivost lahko 
privede do prometne nesre-
če, obrabljeni brisalci pa lah-
ko poškodujejo vetrobransko 
steklo. Voznikom priporoča-
mo, da metlice zamenjajo vsaj 
enkrat letno, če naredijo več 
kot 20.000 km letno, pa vsa-
kih šest mesecev. Če brisal-
ci zamrznejo na šipo, jih je 
treba odmrzniti z razprši-
lom proti zamrzovanju, ni-
kakor pa se po steklu ne sme 
polivati vroča voda. Pripo-
ročamo, da vozniki preveri-
jo tudi stanje žarnic, ki bodo 
omogočale boljšo vidljivost pa 
tudi vidnost v prometu. Pozi-
mi je zelo pomembno tudi re-
dno pranje karoserije vozila, 
saj skupki umazanije, skupaj 
z zimsko soljo s cest, lahko 
povzročijo praske na laku ka-
roserije, izrednega pomena 
je tudi pranje podvozja vozi-
la, saj ga tako obvarujemo pre-
hitrega rjavenja.« 

Udeleženci v prometu bomo 
nedvomno varnejši, če bomo 
ob kompletni zimski opremi 
prilagodili tudi hitrost vožnje 
razmeram na cesti in svojim 
vozniškim sposobnostim, po-
vedo, in dodajo: »Poskrbeti 
je treba za ustrezno varno-
stno razdaljo ter se izogiba-
ti naglim pospeševanjem ali 
zaviranjem. Za pot naj si voz-
niki vzamejo več časa kot obi-
čajno in ne pozabijo na to, da 
avto v zimskih razmerah pora-
bi več goriva.«

 M. M.

ZIMA, PRAVA REČ!
Celovita priprava vašega vozila na zimo

www.avtoline.si     07 4902 113
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Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Poskrbite za svoj nasmeh in že 
od 2,50 € na mesec sklenite 
zavarovanje zob, saj vam krije 
doplačila pri zobozdravniku, 
omogoča hitro obravnavo in 
zniža stroške zobno protetičnih 
nadomestkov.

V primeru zdravstvenih težav se 
splača imeti zanesljivega partnerja.  

Zobje
Zobje+

Kritje doplačil 
do 1.000 € 
letno!

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Halo zdravje

Detektiv Janez Zemljak

Delo, ki zahteva potrpežljivost

»Kadar se pojavi sum poslov-
nih goljufij ali drugačnih mal-
verzacij, marsikdo angažira 
detektiva, da vidi, če je njegov 
sum upravičen in kaj se da sto-
riti za zavarovanje dokazov ter 
premoženja,« pojasni in pove, 
da je svoje prve izkušnje pri-
dobival že kot študent pra-
va, saj je bil zasebni detektiv 
že njegov oče in včasih ga je 
spremljal pri delu na terenu. 

»Vsak pravi detektiv ima de-
tektivsko izkaznico in se je 
vedno dolžan izkazati, da je 
detektiv. Osnova je tudi poob-
lastilo stranke za delovanje de-
tektiva, da ne bi kdo na lastno 
pest zbiral podatkov. Sam sem 
tudi univerzitetni diplomira-
ni pravnik, kar mi je v dodat-
no pomoč pri delu,« nadalju-
je sogovornik in opiše poklic, 
v katerem gre predvsem za pri-
dobivanje in zbiranje dokazov. 
»Mnogokrat je treba biti zelo 
potrpežljiv, še posebej v pri-

merih, ko se ugotavlja subjek-
tovo dejansko prebivališče ali 
področje nahajanja. Imel sem 
nekaj primerov, ko so subjek-
ti zatrjevali, da nad njimi, kot 
dolžnikom, ne morejo oklica-
ti osebnega stečaja v Sloveni-
ji, ker ima oziroma imajo npr. 
središče svojih ekonomskih 

udejstvovanj v Srbiji. Z razi-
skovanjem sem ugotovil, da 
subjekta na naslovu v tujini 
nihče ne pozna, da tam nima 
stalnega prebivališča. Čez ne-
kaj časa se je izkazalo, da se su-
bjekt nahaja v Ljubljani, da se 
vozi z zelo dobrim vozilom, ki 
formalno ni v njegovi lasti. Ko 
sem zbral vse dokaze, sem se-
stavil poročilo, ki je bilo osnova 
uspešnega predloga za stečaj,« 
pripoveduje ter pojasni, da de-
tektivi opravljajo tudi kontro-
le bolniškega staleža, kar je v 
Posavju trenutno najbolj ak-
tualno. Naročniki detektivskih 
storitev so največkrat fizične 
osebe, pri delu pa so mu v ve-
liko pomoč ljudje, ki so skoraj 
vedno pripravljeni sodelovati. 

»Delo detektiva, kar se tiče 
varnosti, je povezano pred-
vsem s preventivo in svetova-
njem pri preprečevanju kazni-
vih dejanj ter zaščito podatkov. 
Detektiv se pogosto ukvarja s 
tem, kako zaščititi subjekt, in 
sicer tako, da skuša predvide-
ti morebitna kazniva dejanja,« 
še pove in doda, da je ta pok-
lic vse bolj zanimiv tudi za než-
nejši spol.
  S. Radi

Janez Zemljak je član Detek-
tivske zbornice RS, občas-
no pa predava na Mednaro-
dnem centru za prenos znanj.

V Posavju trije detektivi
Med 87 detektivi, ki imajo veljavno licenco Detektivske zborni-
ce Slovenije (med njimi je 58 moških in 29 žensk), na območju 
Posavja poleg Zemljaka delujeta še detektiva Stanislav Novak 
s Kremena pri Krškem in Greta Pirc iz Brežic.

SEVNICA - Detektivska dejavnost je v Sloveniji še razmeroma novo področje, ki 
se v javnosti pogosto zamenjuje z delom policistov in kriminalistov. Da prispe-
vamo k razjasnitvi tega področja, smo obiskali 32-letnega Janeza Zemljaka iz 
Sevnice, ki se približno tri leta preizkuša v vlogi zasebnega detektiva, speciali-
ziranega za področje iskanja premoženja dolžnikov tako doma kot na tujem. 

Kot je povedal vodja grad-
bišča Mitja Mlakar iz druž-
be Kostak, bodo v primerja-
vi s predhodnima fazama dela 
za njih kot izvajalce resda rela-
tivno lažja, saj ne bodo poteka-
la ob prometu, bo pa izvedba 

del časovno daljša zaradi ob-
sega in dobave dilatacij: »Nji-
hova dobava je predvidena v 
prvem in drugem tednu no-
vembra iz Švice, nakar bo sle-
dila njihova vgradnja, izvedba 
hidroizolacije in preplastitev, 
za kar računamo, da bi izved-
li do sredine decembra.« Prvi 
dve fazi jim je ne glede na pre-
težno deževno in vetrovno vre-
me uspelo zaključiti po tri te-
dne pred rokom, saj je delo vse 

dni na teden potekalo dvoiz-
mensko, poleg tega je šlo za 
nekoliko manjše posege od 
načrtovanih, saj hidroizola-
cije in betonske konstrukcije 
pod mostom, v katero so dobi-
li vpogled šele, ko so odprli ce-
stno telo, ni bilo treba sanirati, 
delo pa so uspeli uskladiti tudi 
z izvajalcem asfaltov: »Skuša-
mo res pospešiti, kolikor se da, 
s to razliko, da pri prvem krož-
išču nismo bili vezani na doba-
vo materiala, medtem ko smo 
pri drugem vezani na dobavo 
dilatacij, na kar pa žal nimamo 
vpliva. Po zadnji vgrajeni dila-
taciji naj bi bila dela dokonča-
na v roku treh tednov.« Seveda 
pri tem upajo, da jim bo vre-
me v novembru še naklonje-
no in da ne bo snežnih pada-
vin, v kolikor pa do njih pride, 
imajo pripravljenih več izved-
benih variant, in sicer namera-
vajo v primeru snega za potre-
be vgradnje dilatacij postaviti 
tunele, v kolikor pa bi bile pa-
davine premočne ali tempera-
ture prenizke, bodo stike zalili 
le z grobim asfaltom, sprostili 
promet po mostu in nadvozih 
ter dela dokončali v spomla-
danskih mesecih.

V tretji fazi rekonstrukcije kro-
žišča in ostalih posegov v ce-

stno telo bodo tako kot v pred-
hodnih fazah most in nadvoz 
lahko prečkali pešci in kole-
sarji, medtem ko za osebna 
in tovorna vozila promet po-
teka preko mostu pri HE Kr-
ško, v nadaljevanju Ribiški 
cesti, to je videmski obvozni-
ci, do odcepa pri objektu GEN 
energije in od tam preko žele-
zniškega prehoda v Staro vas. 
Mlakar je še povedal, da se za-
vedajo, da predstavlja križišče 
cest iz smeri Vrbine na regio-
nalno cesto Krško - Brežice za-
radi slabe preglednosti kritič-
no točko, zato so dali predlog 
na Direkcijo RS za ceste, da bi 

bila za čas del in povečanega 
prometa prednostna občinska 
in ne regionalna cesta, kar pa 
so na direkciji zavrnil. Ne glede 
na negativen odgovor so nanje 
še enkrat naslovili prošnjo za 
ponovno preučitev prometne 
situacije ali vzpostavitev zača-
sne semaforizacije križišča v 
Stari vasi, po potrebi pa naj bi 
v prometnih konicah promet 
usmerjala tudi policija.

PRVO KROŽIŠČE 
ŽE SKORAJ UREJENO

Prvo krožišče na desnem bre-
gu, po katerem je že sproščen 

dvosmerni promet, ima med-
tem že domala povsem končno 
podobo. Otoki pred krožiščem 
bodo še obarvani, na samo 
krožišče pa bodo položili še 
arhitekturni element zložbe 
štirih grobo obdelanih kamni-
tih kock, ki so trenutno še v iz-
delavi pri kamnoseku in bodo 
ponazarjale arheološko najdi-
šče Neviodunum na Drnovem. 
Kamnite kocke bodo demon-
tažne, to je odstranljive, za-
radi izrednih prevozov, med-
tem ko bo nekoliko dvignjen 
pas ob krožišču ostal preplas-
ten z asfaltno podlago, saj se 

je za granitne kocke, s kateri-
mi so obkrožena ostala krož-
išča po občini, izkazalo, da ne 
zdržijo težkega prevoza in jih 
je težko sanirati. V središče 
drugega krožišča, na urejanju 
katerega so stekla pripravljal-
na dela v začetku tega tedna, 
bodo zmontirali dve iz curtena, 
na korozijo odpornega jekla, 
izdelani bali papirja, ki bosta 
ponazarjali od leta 1939 traja-
jočo proizvodnjo papirja v Kr-
škem. Tudi jekleni bali bosta za 
potrebe izrednih prevozov de-
montažni.
 Bojana Mavsar

Zaključek odvisen od dobave dilatacij in vremena
KRŠKO - Zaradi začetka tretje faze rekonstrukcije krožišč na krškem mostu, ki zajema ureditev drugega krožišča na križišču most preko Save - Vipap Videm - 
nadvoz proti Vidmu ter zamenjavo dilatacij, sta od 9. oktobra dalje za promet zaprta tako most kot nadvoza, obvoz z desnega brega v smeri Vidma ali v obratni 
smeri pa poteka po trasi obvoznica Videm - GEN - Stara vas.

Mitja Mlakar, vodja grad-
bišča iz Kostaka

Krožišče na desnem bregu Save bo krasila zložba kamnitih 
kock, krožišče na levem bregu reke pa jeklene papirne bale. 

Spremenjena trasa krškega 
mestnega avtobusa
Z novo fazo obnove mostu in krožišča na mostu v Krškem ter 
zaporo mostu in nadvoza bo do zaključka gradnje nekoliko 
spremenjena trasa mestnega avtobusa. Po dogovoru z Izletni-
kom Krško bo v smeri Leskovca pri Krškem postaja mestnega 
avtobusa v starem mestnem jedru Krškega na Hočevarjevem 
trgu (in ne pri občini), postaja pri Apolonu v smeri Leskovca 
pa se prestavi na postajališče Avtoline. V smeri Vidma posta-
jališči v starem mestnem jedru ostajata tako pri Apolonu kot 
pri občini. Nova linija mestnega avtobusa je tako: avtobusna 
postaja Krško – Resa – Stara vas – obvoznica – Hočevarjev trg 
- Avtoline – Krško Grič – Zdravstveni dom Krško, v smeri na-
zaj proti Vidmu pa Krško Spodnji Grič pokopališče – Krško Za-
ton – Krško Apolon – Občina Krško – obvoznica – Stara vas – 
Resa – AP Krško.
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

ŠVRKO (17324-B) 
je odrasel samček srednje rasti, 
prijazen in vajen povodca, ven-
dar zaradi slabih preteklih izku-
šenj z ljudmi še malo plašen in 
previden. Išče ljubeč in odgovo-
ren dom. 

PINO (17344-KK) 
je prijazen, navihan in razigran 
pasji mladič, ki bo predvidoma 
srednje do večje rasti (mešanec 
z bernskim planšarjem). Pino 
išče dober, aktiven in odgovo-
ren dom. 

Kuža FONZI (17345-B) 
je prijazen in dobrovoljen sam-
ček, star približno 2 leti ter nižje 
rasti. Rad je v družbi ljudi, nava-
jen je na povodec in naravnost 
obožuje sprehode. Išče topel in 
odgovoren dom, kjer bo ena-
kopraven družinski član. 

BREŽICE – V času Rožnatega oktobra  se je 
akciji, ko se za en mesec ovijejo drevesa v 
rožnate pletenine, ki mimoidoče opozar-
jajo na pomen osveščanja o raku dojk, po-
menu preventive, zgodnjega odkrivanja in 
učinkovitega zdravljenja po bolezni, pridru-
žila tudi Občina Brežice. Simbolično so ovi-
janje pletenin okoli dreves zaključili koor-
dinatorka akcije in članica Europa Donna 
Slovenija Metka Semrajc Slapšak, župan 
občine Brežice Ivan Molan in direktor ZD 
Brežice Dražen Levojević, ki sta ob tej pri-
ložnosti izpostavila pomen osveščanja in preventive ter izrazila pod-
poro projektu. 
Rožnate pletenine, s katerimi so ovili drevesa pred Zdravstvenim do-
mom Brežice, so spletle članice krožka ročnih del pri Društvu upo-
kojencev Brežice, ter posameznice, ki so nesebično pristopile k delu 
za dober namen. Z veselimi melodijami na harmoniki je srečanje 
obogatil učenec Glasbene šole Brežice Blaž Plevnik, pesem člani-
ce Društva Europa Donna Slovenija Mojce Andrejaš pa je prebrala 
učenka Osnovne šole Brežice Klara Kajtna. 
Pri organizaciji dogodka in zbiranju pletenin sta sodelovala tudi Za-
vod Dobra družba, Stičišče nevladnih organizacij Posavja, in Večge-
neracijski center Posavje. 

Drevesa v rožnate pletenine ovili tudi v Brežicah
Pogodbena vrednost izvedbe 1. 
faze pločnika Mali Obrež znaša 
195.072,58 EUR. Sredstva zago-
tavlja Občina Brežice. Izvajalec 
del je v postopku javnega naro-
čanja izbrano podjetje HPG Bre-
žice d.o.o. 

Občina Brežice v skladu s prora-
čunskimi možnostmi skrbi za in-
vesticije za izboljšanje prome-
tne varnosti, poleg sanacije cest 
predvsem z gradnjo pločnikov in 
kolesarskih stez. V letu 2017 Ob-
čina namenja 3 milijone evrov za 
urejanje cest, pločnikov in kole-
sarskih stez. Letos so se zaklju-
čile investicije: gradnja pločnika 
Velike Malence, urejanje Vinar-
ske ceste na Bizeljskem, kole-
sarska steza in pločnik Čatež ob 
Savi, II. faza pločnika Velika Do-
lina ter gradnja pločnika in ko-
lesarske steze ob Dobovski ces-
ti v Brežicah.

BREŽIŠKI OKTOBER 2017
DAN INVALIDOV IN BOLNIKOV OBČINE BREŽICE

Program za četrtek, 26. oktobra 2017:

• od 15.00 do 15.45, avla Mladinskega centra Brežice
Predstavitve društev in brezplačne meritve 

• ob 16.00, večnamenska dvorana Mladinskega centra Brežice
Predavanje: Izvajanje storitve pomoči na domu v Posavju

Predavateljica Carmen Rajer, vodja pomoči na domu na Centru 
za socialno delo Krško

in
Glasbeni program učencev Osnovne šole Bizeljsko

Nastopajo: Manca Mihelin, Ana Travnikar in Sian Dobravc Škof
pod vodstvom mentorja Vilka Ureka

Dobrodošli!

Društva invalidov in bolnikov občine Brežice 
v sodelovanju z Zdravstvenim domom Brežice in Občino Brežice

Gradnja pločnika v smeri od dobovskega 
vrtca proti naselju Mali Obrež
DOBOVA – V jesenskem času so se pričela dela gradnje pločnika Mali Obrež – 1. faza, ki predstavlja nadaljevanje ploč-
nika v smeri od OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova proti naselju Mali Obrež. Dela zajemajo izgradnjo pločnika ob lokalni 
cesti LC 024270 Kapele – Dobova, od vrtca Dobova do križišča z javno potjo JP 5258371 Gabrje – Mali Obrež v dolžini 
cca. 840 m. Ob izgradnji pločnika se bo odstranila in izvedla tudi nova javna cestna razsvetljava, urejeno bo odvodnja-
vanje in avtobusno postajališče. V skladu s pogodbo je načrtovan zaključek del do konca maja 2018.

V izvajanju je gradnja pločnika 
in sanacija ceste R3-676 Spo-

dnja Pohanca – Artiče (gradnja 
pločnika Trebež), izvedba ploč-

nika ob obnovi regionalne ceste 
R3-670 - odsek Bizeljsko - Oreš-
je in izgradnja pločnika ob iz-
gradnji infrastrukture ob pove-
zovalni cesti med Dobovsko in 
Prešernovo cesto v Brežicah. 
Potekajo tudi pripravljalna dela 
za gradnjo pločnika Globoko in 
pločnika Župelevec, pred začet-
kom izvedbe pa je tudi investici-
ja za ureditev lokalne ceste čez 
Cerino z izvedbo pločnika.  

Občina Brežice namenja pro-
metni varnosti posebno skrb, 
prednost imajo ureditve ob šol-
skih poteh in nevarnih odsekih 
cest, izvedba pa je odvisna od 
sredstev v proračunu. Občina 
Brežice ima sicer na voljo zelo 
omejena sredstva za investici-
je, še posebej od leta 2013, ko 
je država pričela krčiti sredstva 
občinam za investicije. 

Gradnja pločnika na Malem Obrežu

Občina Brežice vabi vse občanke in občane, nevladne 
organizacije in javne inš�tucije, da podajo svoje predloge pri 
oblikovanju 

Letnega programa 

področja za proračunsko leto 2018.

Svoje predloge posredujte v pisni obliki po elektronski poš� 
po področjih:

ŠPORT, ma�ja.kolaric@brezice.si
KULTURA, bozena.devcic@brezice.si
ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO, mojca.banic@brezice.si
MLADINA, vesna.krzan@brezice.si
TURIZEM, roman.matjasic@brezice.si

Rok za oddajo predlogov: 

25. oktober 2017.

Občina Brežice vsako leto, skozi izvajanje proračuna, sofinancira 
programe in projekte, ki so v javnem interesu. Javni interes je 
podrobneje opredeljen s Strategijo in letnim programom na 
posameznem področju. 

Z letnim programom področja se za posamezno proračunsko 
obdobje v občini: 

opredelijo , ki se financirajo iz vsebine področja
občinskega proračuna v posameznem proračunskem letu, 

določi , ki se sofinancira pri obseg in vrsta dejavnos�
posameznih programih, 
določijo za posamezne vsebine, upravičenci 
opredeli predviden proračuna za delež sredstev 
posamezne vsebine. 

BREŽICE – V 
p r a z n i č n e m 
mesecu okto-
bru je na spo-
redu dogodkov 
tudi tradicional-
no nogometno 
srečanje med 
predstavniki Gi-
mnazije Brežice, 
ki dogodek tudi 
gosti, in predstavniki Občine Brežice. Tekma je kot običajno potekala 
v prijateljskem vzdušju, zaključila pa se je z rezultatom 2:1, spretnej-
ši so bili predstavniki Občine Brežice. Ekipo Občine Brežice so ses-
tavljali: Stanko Tomše, Benjamin Kodrič, Jurij Pezdirc, Ivan Kostevc, 
Aleksander Gajski in Peter Slakonja, barve Gimnazije Brežice pa so 
zastopali Uroš Škof, Boris Kuzmin, Sandi Rašović, Gregor Avsec, Bo-
ris Ambrož, Milan Majkič, Arne Lovše in Miran Verstovšek.

Tradicionalna tekma med gimnazijo in občino 
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Letos v občini Krško praznujemo 500-letnico 
protestantizma, ki je postavil temelje slovenskemu 
književnemu jeziku in s tem slovenski  književnosti ter 
vplival na številne spremembe družbenega in kulturnega 
življenja tudi na slovenskem ozemlju. V ta zgodovinski 
zemljevid se Krško vpisuje z Adamom Bohoričem, 
avtorjem prve slovenske slovnice Zimske urice (1584), 
ki je v letih 1551-1563 v Krškem vodil šolo, in njegovim 
učencem Jurijem Dalmatinom, ki je v slovenščino 
prvi v celoti prevedel Sveto pismo oz. Biblijo (1584), 
katere originalen izvod v restavrirani podobi hrani tudi 
Valvasorjeva knjižnica Krško. Primož Trubar, avtor prvih 
dveh slovenskih knjig, Katekizma in Abecednika, ter v 
nadaljevanju Bohorič in Dalmatin so s svojim delovanjem 
pomembno vplivali ne le na uveljavljanje slovenščine 
kot književnega jezika, pač pa tudi na pismenost naroda 
in s tem na krepitev narodne zavesti, predvsem pa so 
pripomogli k temu, da lahko vsi mi (še vedno) beremo v 
svojem maternem jeziku.
Da bi brali še naprej, ohranjali in negovali slovenski jezik in 
širili ter krepili zavest o knjigi kot morda najpomembnejši 
materializirani kulturni vrednoti, je Občina Krško skupaj 
z Valvasorjevo knjižnico Krško, temeljnim knjižnim 
hramom, povabila javne osebnosti občine Krško, da s 
svojim zgledom pripomorejo k skupnemu cilju: da bi 
več brali in s tem ohranjali izdajanje knjig v slovenskem 
jeziku ter posledično na svetovnem zemljevidu jezikov 
obstali. Z branjem, ki nam pomaga pri oblikovanju bolj 
poglobljenega in celostnega razumevanja samega sebe, 
ljudi in sveta nasploh, nas odpira za nova spoznanja in 
pripomore k večjemu družbenemu učinkovanju, pa bomo 
osebno in družbeno rastli tudi v odgovornejšo družbo.
Zagovorniki branja, kot jih poimenujemo, bodo s svojimi 
prispevki v Posavskem obzorniku mesečno predstavljali 
svoje vtise ob knjigah, za katere menijo, da so zaradi 
estetskega, etičnega ali spoznavnega pomena vredne 
širše bralne pozornosti, izvode predlaganih naslovov pa si 
boste lahko izposodili v Valvasorjevi knjižnici Krško.

zagovorn ik i

b r a n j a

zagovorn ik i

b r a n j a

“

“

KRŠKO, BRANJU NAKLONJENA 
OBČINA

Defibrilatorji rešujejo življenja
Pri srčnem zastoju je ključna takojšnja pomoč, zato je izredno pomembno, da v primeru, ko moramo pomagati posa-
mezniku s srčnim zastojem, poznamo temeljne postopke oživljanja (TPO) in vemo, kje je najbližji defibrilator, s kate-
rim mu lahko rešimo življenje. Občina Krško je v zadnjem letu zbrala podatke o dostopnih defibrilatorjih in kupila ne-
kaj novih defibrilatorjev, ki bodo dostopni 24 ur na dan, predvsem na področjih, ki so bolj oddaljena od zdravstvenega 
doma oz. nujne medicinske pomoči. 16. oktobra bodo nove defibrilatorje prejele krajevne skupnosti Zdole, Veliki Trn, 
Podbočje in Rožno  - Presladol.

Če defibrilator ob temeljnih po-
stopkih oživljanja uporabimo v 
treh do petih minutah po srč-
nem zastoju, lahko povečamo 
delež preživetja za celo več kot 
50 %. Prav zato imamo prav vsi, 
ki se srečamo s posameznikom 
s srčnim zastojem, ključno vlo-
go pri njegovem preživetju. Defi-
brilator je prenosna elektronska 
naprava, ki je sposobna zaznati 
zastoj srca ter ga s pomočjo ele-
ktričnega sunka ponovno pog-
nati. Trenutno je po zadnjih po-
datkih na območju občine Krško 
7 defibrilatorjev, ki so dostopni 
24 ur na dan, v prostorih posa-
meznih podjetij in organizacij pa 
je v njihovem delovnem času 
dostopnih še 14 defibrilatorjev. 

Pregledna karta s podatki o do-
stopnosti defibrilatorjev na ob-
močju občine Krško je na voljo 
na spletni strani www.krsko.si.

Ker si prizadevamo, da bi vsem 
občanom, predvsem na področ-
jih, ki so od zdravstvenega doma 
in nujne medicinske pomoči naj-
dlje oddaljeni, povečali možnost 
preživetja v primeru srčnega za-

stoja, bo Občina Krško 16. ok-
tobra na Zdolah uradno preda-
la še pet novih defibrilatorjev, 
in sicer krajevnim skupnostim 
Zdole, Veliki Trn, Podbočje (dve 
lokaciji) in Rožno – Presladol. V 
sklopu dogodka bodo predstav-
niki Zdravstvenega doma Krško 
tudi predstavili način uporabe 
defibrilatorja, za ostale krajev-
ne skupnosti pa bodo delavnice 

o uporabi izvedli še vse do kon-
ca leta. Tri defibrilatorje je Obči-
na Krško nabavila v sodelovanju 
z Ministrstvom za zdravje, ene-
ga je nabavila iz sredstev, na-
menjenih zaščiti in reševanju, 
enega pa je prispevalo podjetje 
Kostak Krško. Delavnice o upo-
rabi difibrilatorja bodo organizi-
rane po vseh krajevnih skupno-
stih in bodo namenjene laikom. 
K sodelovanju vabimo tudi vse 
zainteresirane za pridobivanje 
znanja o temeljnih postopkih 
oživljanja, ki jih morajo imeti 
prvi posredovalci. Le-ti bodo po 
opravljenem usposabljanju prva 
vez med bolnikom in reševalno 
službo na terenu.

V kolikor lokacija posamezne organizacije ali lokalne skupnosti, ki 
že ima javno dostopen defibrilator ali pa je ta na voljo le v okvi-
ru delovnega časa določene organizacije, še ni v bazi podatkov 
(www.krsko.si), vas vljudno prosimo, da nam podatke o lokaciji 
pošljete na naslov ales.benje@krsko.si. Na istem naslovu lahko 
dobite tudi informacije o možnostih za sodelovanje pri reševanju 
življenj kot prvi posredovalec.

NASLEDNJE LETO NOV MOST NA TOMŠIČEVI NA SENOVEM - Obči-
na Krško je pristopila k ureditvi mostu na Tomšičevi ulici na Seno-
vem, ki je že zelo dotrajan. Dela v vrednosti 130 000 evrov poleg 
novogradnje mostu z enostranskim pločnikom obsegajo še uredi-
tev cestne navezave na most in ureditev vodotoka na območju po-
sega v potok. Hkrati z novogradnjo mostu bo zgrajena tudi fekal-
na kanalizacija na območju Tomšičeve ulice.

OBČINA KRŠKO GOSTILA PREDSTAVNIKE OBČINE TREBINJE IZ BIH – 
V sklopu tridnevnega študijskega obiska v Sloveniji so 6. oktobra 
Občino Krško na pobudo evroposlanca Franca Bogoviča obiska-
li predstavniki Občine Trebinje iz BiH pod vodstvom župana Luke 
Petrovica. Gre za razvojno zelo ambiciozno občino v hercegovskem 
delu BiH, ki jo zanimajo slovenske razvojne izkušnje in naši EU pro-
jekti. Podžupanja občine Krško Ana Somrak, direktorica občinske 
uprave Melita Čopar in vodja referata na oddelku za javna naro-
čila in črpanje evropskih sredstev Janja Jordan so jim predstavile 
razvojne projekte občine, financirane iz evropskih skladov. Kasne-
je so obiskali podjetja Evrosad, Nuklearno elektrarno Krško, sortir-
nico odpadkov in podjetje Willy Stadler. 

Krškemu 2. mesto v Turistični patrulji - Na dobrodelnem dnevu 23. 
septembra so na Bledu s slovesno podelitvijo zaključili akcijo Turi-
stična patrulja 2017, v okviru katere so bralci slovenskega tednika 
in poslušalci radia med 15 slovenskimi občinami izbirali turistom 
najprijaznejšo. Po njihovem mnenju si je s svojo turistično ponud-
bo Krško zaslužilo 2. mesto med turistom najbolj prijaznimi mes-
ti v tem letu. Plaketo je v imenu Občine Krško prevzela direktorica 
občinske uprave Melita Čopar. V poletni turistični patrulji je Krško 
obiskal Ganec Eric, ki ga je v Krškem navdušila predvsem knjižni-
ca in grad Rajhenburg. 

GIBALNO OVIRANI NA POT PO MESTU - Otroci z OŠ dr. Mihajlo 
Rostoharja in Društva Sonček so se v sodelovanju z učenci OŠ Ju-
rija Dalmatina Krško in v spremstvu učiteljev 3. oktobra spreho-
dili z Vidma v staro mestno jedro Krškega. Tudi tokrat so preizku-
sili, kako je pot po mestu prilagojena gibalno oviranim. V Krškem 
jih je sprejela in pozdravila podžupanja občine Krško Ana Somrak, 
otroci pa so ji predstavili svojo pot. Kot so poudarili učenci, je bi-
lo v zadnjem letu izvedenih že kar nekaj izboljšav, kljub temu pa 
še ostaja nekaj točk. Kot je poudarila podžupanja, je ta akcija, ki 
jo ob tednu mobilnosti izvajajo že nekaj let, dobra priložnost za 
neposredno izmenjavo mnenj in pobud, na podlagi katerih lahko 
vedno znova izboljšujejo pogoje življenja in dela gibalno oviranih.
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Rožnati oktober je svetovni mesec osveščanja o raku dojk. Po Slo-
veniji vsako leto v tem času potekajo številne aktivnosti z name-
nom opozarjanja na pomen zdravega načina življenja, zgodnje-
ga odkrivanja in učinkovitega zdravljenja te bolezni. Aktivnostim 
smo se pridružili tudi v Sevnici z ovijanjem dreves v rožnate plete-
nine in preventivnim dogodkom, ki je potekal v začetku oktobra 
v soorganizaciji Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma 
Sevnica, Združenja za boj proti raku dojk Europa Donna Sloveni-
ja, Posavskim in Obsoteljskim društvom za boj proti raku in Ob-
čine Sevnica.

Oviti v rožnate pleteni-
ne mesto krasita dre-
vesi pri Zdravstvenem 
domu Sevnica in na Trgu 
svobode, opozarjata pa 
na pomen osveščanja o 
raku dojk, pomenu pre-
ventive, zgodnjega od-
krivanja in učinkovitega 
zdravljenja po bolezni. 
V letošnjo, tokrat tretjo 
akcijo ovijanja dreves v 
rožnate pletenine, je vključenih več kot 60 krajev po Sloveniji, med 
njimi tudi Sevnica. Pletlo, kvačkalo in šivalo je skupno 15 sodelujo-
čih pod koordinacijo Katarine Vovk, ki je v imenu vseh nagovorila 
zbrane in poudarila sporočilnost ovitih dreves.
Navzoče so pozdravili še direktorica Zdravstvenega doma Sevnica 
Vladimira Tomšič, predsednica Posavskega in Obsoteljskega društva 
za boj proti raku Alenka Krenčič Zagode, predstavnica združenja Eu-
ropa Donna Slovenija Jana Koteska in sevniški župan Srečko Ocvirk. 
Za glasbeno popestritev je poskrbela pevka Ema Štigl, učenka OŠ 
Sava Kladnika Sevnica, ob spremljavi profesorja matematike Mila-
na Mitrovića s kitaro. 
Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Sevnica je v znak kre-
pitve preventive in opozarjanja na pomen zgodnjega odkrivanja bo-
lezni pripravil tudi stojnico z modelom za samopregledovanje dojk, 
ter brošure, ki bodo v pomoč pri samopregledovanju dojk doma.

Otroci podelili več smejočih se kot kislih nagrad
Poročali smo že o številnih dogodkih, ki so v sevniški občini potekali v sklopu evropskega tedna mobilnosti. Ob za-
ključku te septembrske akcije pa je potekala še posebna prireditev, na kateri so glavno vlogo odigrali najmlajši občani 
in občanke, udeleženci in udeleženke akcije Smeško-Kisko. 

Akcija, ki so jo v letu 2009 idej-
no zasnovali Petra Biderman, 
Sonja Bobek Simončič in Jože 
Sladič, je bila v letošnjem letu s 
podporo Občine Sevnica tokrat 
izvedena četrtič. Njen osrednji 
namen je ocenjevati ustreznost 
uporabe parkirnih mest na jav-
nih parkiriščih. Ob sprehodu v 
spremstvu vzgojiteljic so otro-
ci iz vrtca Ciciban Sevnica z eno-
tami iz Loke pri Zidanem Mo-
stu, Boštanja in Studenca ter iz 
vrtcev pri osnovnih šolah Krmelj 
in Šentjanž s »smeškom« nagra-
jevali voznike, ki so parkirali pra-
vilno in zgledno ter omogočili 
nemoten prehod pešcev, s »ki-
skom« pa voznika prijazno opo-
zorili na oviranje poti pešcev. 
Obiskali so skupno kar blizu 30 
javnih parkirišč. 

Zaključna prireditev s predstavi-
tvijo rezultatov akcije je potekala 
konec septembra v Kulturni dvo-
rani Sevnica. Vzgojiteljice vseh 
sodelujočih enot so predsta-
vile opažanja in utrinke akcije. 
Podeljenih je bilo več smejočih 

se likov, ob podeljevanju dru-
ge, »kisle« polovice, pa so se 
najmlajši učili, kako bi bilo par-
kirati boljše in pravilno. »Akcija 
je primerna za otroke, saj so ti 
tako pozorni na cestno-prome-
tne predpise. Nalogo podeljeva-
nja so vzeli zelo resno. Pri tem so 
bili zelo kritični do voznikov, ki 
niso ustrezno parkirali,« je bilo 
mnenje sodelujočih vzgojiteljic 
ob zaključku akcije. »Otrokom 
je bila akcija zanimiva. Nalete-
li smo tudi na pozitivne reakcije 
ljudi, kar pa je najpomembneje, 
smo na drugem sprehodu opa-
zili avto, ki je prejšnji dan pre-
jel kiska, nato pa parkiral pravil-
no in prejel zasluženega smeška. 
Otroci so dobili občutek, da res 
lahko pripomorejo.«

Zaključno prireditev je zelo po-
pestril še ogled otroške gledali-
ške predstave »Tri kepice pro-
meta« s poučno vsebino, vse 
navzoče pa sta pozdravila rav-
nateljica vrtca Vlasta Fele in žu-
pan Srečko Ocvirk.

V krajevni skupnosti Studenec je zaključena rekonstrukcija odseka 
občinske ceste Arto–Ponikve–Studenec. Cesta je celovito posodo-
bljena z odstranitvijo prej poškodovanega in dotrajanega asfalta, 
razširitvijo cestišča, zamenjavo spodnjega ustroja, ureditvijo mete-
ornega odvodnjavanja in asfaltacijo cestišča. Na območju te krajev-
ne skupnosti pa je celovito urejena tudi javna pot od lokalne ceste 
Studenec–Rovišče do lovske koče in arheološkega najdišča Krvava 
luža. Krajani so pripravili priložnostna dogodka z odprtji obeh pri-
dobitev, poleg kulturnega programa sta minili tudi v znamenju pri-
jetnega družabnega srečanja. 

Cestne posodobitve v KS Studenec

Pri prerezu traku so županu Srečku Ocvirku, predsedniku Krajevne 
skupnosti Studenec Janošu Jancu, vodji Oddelka za okolje in pros-
tor Občine Sevnica Romanu Perčiču in direktorju Komunale Sevni-
ca Mitji Udovču pomagali tudi najmlajši krajani.

Župan Srečko Ocvirk je na sprejem v sevniški športni dom konec 
septembra povabil eno najobetavnejših mladih košarkaric v Slo-
veniji, sevniško občanko Aleksandro Krošelj. 

Na evropskem košarkarskem prvenstvu za dekleta do 20 let, ki je 
julija letos potekalo na Češkem, je slovenska reprezentanca osvoji-
la srebrno medaljo, pomemben člen ekipe pa je bila tudi Aleksan-
dra Krošelj. Sprejema v Športnem domu Sevnica se je udeležil še 
njen reprezentančni in klubski trener Damir Grgič, s strani lokalne 
skupnosti pa tudi podžupan Janez Kukec in direktorica KŠTM Sev-
nica Mojca Pernovšek ter predsednik Športne zveze Sevnica Rok 
Vodenik. Zelo se je gostja razveselila še obiska prvega košarkarske-
ga trenerja in športnega pedagoga z Osnovne šole Blanca Francija 
Kranjca. Ob tej priložnosti je županu podarila košarkarski dres, ki 
bo mesto našel v prostoru športnega doma, poleg dresov še drugih 
vrhunskih športnikov iz sevniške občine.

Sprejem košarkarice Aleksandre Krošelj

Skupinska fotografija vseh udeležencev sprejema

Pogodbena pošta na Blanci na novi lokaciji
Pogodbena pošta na Blanci odslej deluje na novi lokaciji, v pro-
storih objekta Okrepčevalnice Trimček, prevzemnica pošte pa je 
Vesna Mirt. Dostopnost poštnih storitev je krajanom zagotovlje-
na z delovnim časom od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure in 
ob sobotah od 8. do 12. ure.

Razpisa za štipendiranje še do 16. oktobra
Še do vključno 16. oktobra 2017 sta odprta javna razpisa o do-
deljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbuja-
nje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017 ter za dodeli-
tev štipendij za deficitarne poklice v občini Sevnica za šolsko leto 
2017/2018. Razpisna dokumentacija za oba razpisa je dostopna 
na spletni strani www.obcina-sevnica.si pod rubriko »Javni raz-
pisi« oziroma na oddelku za gospodarske dejavnosti. 

Povabilo k izpolnitvi ankete v sklopu Zelene 
sheme slovenskega turizma – Slovenia Green«
Sevnica se je letos pridružila 12 destinacijam, ki so se prijavile na 
tretji nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospe-
ševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenova-
nega Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green. 

Z znakom se želi sevniška občina na slovenskem, evropskem in glo-
balnem trgu še bolj utrditi kot okolju in družbi prijazna destinaci-
ja. V zadnjih mesecih se Sevnica vsakodnevno pojavlja v domačih 
in svetovnih medijih. Turistični in gostinski ponudniki se srečujejo 
s povečanim obiskom tujih gostov, več je popotnikov, kar je dru-
gače v primerjavi s preteklimi praksami, ko so prevladovali obiski 
ljubiteljev kulturne in naravne dediščine ter naravnih lepot in raz-
ličnih možnosti sonaravne rabe obsavskega prostora. Razvoj tu-
rizma vseskozi teče kot prilagajanje potrebam in povpraševanju, 
dolgoročen pogled in umeščanje na turistični zemljevid tudi v ob-
liki pridobitve znaka Slovenia Green Destination pa utirata pot na-
daljnjemu razvoju turizma.

Občanke in občane občine Sevnica vabimo k izpolnitvi ano-
nimne ankete, ki bo pripomogla k višanju kakovosti in trajno-
stnega poslovanja v turizmu. Anketa je dostopna na portalih 
www.mojaobcina.si/sevnica, www.kstm.si in www.obcina-sevni-
ca.si oziroma na upravi javnega zavoda KŠTM Sevnica, ki vodi ak-
tivnosti pridobitve znaka Slovenia Green.

65 let delovanja v letošnjem letu praznuje Dom upokojencev in os-
krbovancev Impoljca. Ob jubileju je v prostorih doma na Impoljci 
prejšnji četrtek potekala slovesnost s kulturnim programom, ki so 
ga oblikovali zaposleni in stanovalci doma. V prireditvenem delu je 
o poslanstvu in delovanju organizacije navzočim spregovorila direk-
torica Andreja Flajs, ob praznovanju pa so čestitke namenili številni 
gostje, med njimi tudi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk.

Podeljevanje smeškov in kiskov v Sevnici

Zaključna prireditev v sevniški kulturni dvorani

V rožnato oviti drevesi osveščata tudi v Sevnici

Rožnato drevo pri Zdravstvenem domu Sevnica …

… pletena, kvačkana in šivana umetnina

65 let DUO Impoljca

Praznovanje jubileja v DUO Impoljca
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BRESTANICA -15. septembra je Damjana Pečnik, državna se-
kretarka na Ministrstvu za kulturo in predsednica strokov-
nega sveta muzejskih enot Kulturnega doma Krško, v veli-
ki dvorani na gradu Rajhenburg odprla razstavo Anje Jerčič 
Jakob z naslovom Slike. 

Razstavni prostor velike grajske dvorane so po domačinu Raj-
ku Čubru in Novomeščanu Borutu Peterlinu tretjič namenili 
ustvarjalcu, kot je povedala vodja muzejskih enot KD Krško dr. 
Helena Rožman, ki s svojimi deli, načinom ustvarjanja in pristo-
pom izstopajo in plemenitijo grajske zidove. Slikarka Anja Jerčič 
Jakob iz Ljubljane, po rodu iz Velenja, upodablja predvsem kul-
tivirano naravo v podobi herbarijev, pri čemer izstopata detelja 
in gozdovi. Kustos razstave Goran Milovanović, sicer direktor 
Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, je za avtorico de-
jal, da ni slikarka narave, je pa nedvomno njej zapisana: »Pri če-
mer ima pomemben vpliv pri tem tudi genius loci (posebnosti 
kraja, pokrajine, op. p.). Oba namreč prihajava iz s 'črnino prep-
lastene' Šaleške doline. Ko sem že pred leti občudoval njene gi-
gantske in filigransko izpeljane deteljice na platnih, ki so zara-
di svoje vseprisotnosti narekovale tudi kar precej naslovljenih 
razstav v latinščini, me je, verjetno zaradi navedenega dejstva, 
vase posrkala predvsem izjemno izvedena črnina v ozadju, pros-
tor, ki ni prostor, a je hkrati prostor vseh prostorov. Preko popol-
ne, v oval izvedene črnine, je avtorica narisala deteljo v  celoti, s 
koreninskim sistemom vred, ki je bila, kar je pomembno, prep-
lastena in je prehajala tudi čez rob na platnu izdelanega ovala. 
Triperesna deteljica, ki je v interpretacijah pogosto utemeljena 
kot simbol telesa, razuma in duha v povezavi z vitalnostjo in ži-
vljenjsko močjo, na slikah Anje Jerčič Jakob otrpne in odmeva v 
neskončnost.« Otvoritev razstave, ki bo na ogled do konca apri-
la 2018, je s kitarsko izvedbo skladb oplemenitil Miha Koretič. 
 B. Mavsar

BREŽICE – Posavski muzej Brežice je 16. septembra, ob zaključ-
ku poletja ter po številnih poletnih glasbenih in filmskih doži-
vetjih, pripravil druženje s kvartetom Mascara, kar je bila na-
grada rednim spremljevalcem pestrega muzejskega dogajanja. 
Predvideno prizorišče na grajski terasi je, tudi po izboru glas-
benikov, zamenjala dvorana v še vedno prvinski izdaji, kjer so 
bili nekoč ogromni leseni vinski sodi. Zahvaljujoč neprekinje-
nim dežnim nalivom se je prostor kot nalašč stopil s predvajano 
glasbo v viharju strasti in mirom oceana in tudi z ujemajočimi 
se skulpturami kiparja Mirsada Begića, ki tu domujejo že vsaj 
dve leti. Kvartet Mascara združuje akademsko izobražene glas-
benike - Polono Udovič (glas, violina), Vojka Vešligaja (kita-
ra), Timija Krajnca (kitara) in Mitjo Režmana (bas kitara), ki 
so vidni ustvarjalci v domačem in širšem umetniškem prostoru, 
z odsevom izkušenj in širokega umevanja glasbe, njihovo preda-
no delo pa je prepleteno s številnimi posamezniki, komornimi 
skupinami, orkestri, ansambli, koncertnimi dvoranami in festi-
vali širom po svetu. S svojo glasbo so poslušalce popeljali med 
ulice Lizbone, Buenos Airesa, Montevidea, torej med bogat utrip 
Iberskega polotoka in južne Amerike - z bogatim ljudskim izro-
čilom. Večer je bil doživljanje glasbe noči in lune, radosti in bole-
čine, ko se srečujejo tisti, ki so, in oni, ki jih več ni. To je bilo sre-
čanje z glasbo tistih, ki so ubežali salonskemu parketu in svoje 
srce zaščitili pred zlaganim bliščem sveta. Zato sta bila ambient 
in glasba štirih pravo darilo lepemu številu poslušalcev, ki jih de-
ževje ni odvrnilo od glasbenega užitka.
 N. J. S., foto: PMB 

Ob glasbi, ki umira s soncem

Kvartet Mascara

Izstopajo slike detelje in dreves

Slikarka Anja Jerčič Jakob (druga z leve) v pogovoru s Hele-
no Rožman, Damjano Pečnik, Darjo Planinc in Goranom Mi-
lovanovićem

BAGDADSKE 
SIRENE
alžirski avtor 
Yasmina Khadra
Modrijan 2015
312 strani

V romanu spremljamo mladega 
beduina, ki zaradi ameriške zasedbe 
prekine šolanje v Bagdadu in se vrne 
v rodni Kafr Karam, odmaknjeno 
iraško vasico. Čeprav po Iraku divja 
vojna, tam živi izolirano življenje, 
vojne strahote se ga dotaknejo le 
kot novice, ki vse bolj zastrupljajo 
vzdušje in odnose med ljudmi, sicer 
pa ga obidejo. Toda nekega dne 
membrana poči in življenje se mu 
okrutno preobrne.  Roman odpira 
različne poglede na dogodke, ki 
krvavo prepletajo Vzhod in Zahod, 
odgovor na vprašanje, kaj je prav in 
kaj narobe, pa se srhljivo izmika.

POGOVORITI 
SE MORAVA 
O KEVINU
ameriška avtorica 
Lionel Shriver
Učila 2014
480 strani

Z romanom avtorica izprašuje 
nevprašljivost in samoumevnost 
materinske ljubezni. Preko pisem 
spoznavamo s krivdo prepojeno mater, 
katere odtujeni sin je pri petnajstih 
zagrešil neizrekljiv in nedopusten 
zločin, ona pa se sooča s težkim 
bremenom odgovornosti in krivde. 
Je kriva sama? Je zares ljubila svojega 
sina? Zakaj nikakor nista mogla 
vzpostaviti pravega odnosa in varne 
navezanosti? Kaj je naredila narobe? 
Neprizanesljiv, pogumen in iskren 
portret materinstva ter pretresljiv 
pogled na izgubo in sramoto, ki se 
nam razkrije skozi oči matere.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

Festival »Tudi mi bi goreli« so 
pričeli v sredo v Mencingerje-
vi hiši s kolokvijem o nastan-
ku prve slovenske slovnice in 
uporabi jezika v 16. stoletju je-
zikoslovca in literarnega zgo-
dovinarja dr. Kozme Ahačiča. 
Predavanje je osvetlilo položaj 
našega jezika pred nekaj sto-
letji in na glavo obrnilo prene-
katero zmotno prepričanje, da 
je bila slovenščina pred petimi 
stoletji le jezik kmečkega pre-
bivalstva. Zbrane so uvodo-
ma nagovorile vodja festivala 
Stanka Hrastelj, direktorica 
KD Krško Darja Planinc ter 
direktorica občinske uprave 
Krško Melita Čopar. 

Festival so v četrtek nadalje-
vali v Vintage baru Krško z li-
terarnim večerom, ki so ga 
oblikovali Ana Rostohar, Mi-
roslav Tičar, Stanka Hrastelj 
in Marija Hrvatin. Nekaj misli 
je zbranim namenil predse-
dnik društva Borut Cafuta.  
V petek je v Kulturnem domu 
Krško sledila premierna pro-
jekcija kratkega filma »Tvoj 
prijatelj, Strah« avtorjev Ma-

V Krškem »goreli« ob jubileju
KRŠKO – Od 4. do 7. oktobra je v organizaciji KUD Liber in v sodelovanju s Kulturnim domom Krško v po-
častitev 500. obletnice protestantizma potekal festival »Tudi mi bi goreli«. Z več vsebinami so se predstavi-
li na različnih lokacijah v Krškem, vodja projekta pa je bila Stanka Hrastelj. 

teje Gačnik in Blaža Milarja 
ter pogovor z ustvarjalci.  

Zaključni dogodek v soboto je 
bilo odprtje državne tematske 
razstave keramičnih skulptur 
v atriju Mencingerjeve hiše v 
Krškem. Do 4. novembra so 
na ogled dela 22 slovenskih 
avtorjev. Razstava »Tudi mi bi 
goreli« je prerez ene najmlaj-
ših likovnih zvrsti pri nas. 
Umetniška dela prikazujejo 
sporočilno pestrost in različne 

tehnične pristope, po katerih 
so posegli ustvarjalci Marje-
ta Baša, Borut Cafuta, Ani-
ca Erjavec, Darja Fabjančič, 
Gea Gertstenhofer, Radovan 
Gregorčič, Ana Hanzel, Stan-
ka Hrastelj, Silva Karim, Ta-

nja Krstov, Darinka Lapaj-
ne, Vasja Nanut, Ivana Petan, 
Marja Prelovšek, Kristina 
Rutar, Ivan Skubin, Tanja 
Sokolov-Boh, Lučka Šićarov, 
Boris Tarman, Vesna Tau-
šanović, Neva Umek in Dani 
Žbontar. Komisija v sestavi 
Ana Cajnko, Ines Kovačič in 
Ljubica Zgonec Zorko je raz-
glasila posebna priznanja, ki 
sta jih prejemnikom Hanzelje-
vi, Nanutu in Rutarjevi podeli-
la krška podžupanja Ana So-
mrak in predsednik društva 
Cafuta. Zbranim so nekaj be-
sed namenili vodja festiva-
la Hrasteljeva in predsednica 
Društva keramikov in lončar-
jev Slovenije Miljanka Simšič. 
Interpretka kulturne dedišči-
ne Bojana Čibej je s petjem in 
zvoki kitarske lutnje privabila 
renesančno vzdušje. 
 Marija Hrvatin

Z leve: predsednik KUD Liber Borut Cafuta, podžupanja ob-
čine Krško Ana Somrak, članice strokovne komisije Ljubica 
Zgonec Zorko, Ines Kovačič in Ana Cajnko (foto: M. Gačnik)

KOSTANJEVICA NA KRKI - V nekdanji samostanski cerkvi 
kostanjeviške Galerije Božidar Jakac so 6. oktobra odprli ki-
parsko razstavo hrvaškega umetnika Alema Korkuta z nas-
lovom »Telo / Corpus«. Na ogled bo do 7. januarja 2018.

Kot je na odprtju razstave povedal direktor galerije Goran Mi-
lovanović, je Alem Korkut eden najpomembnejših hrvaških ki-
parjev srednje generacije, na tokratni razstavi, v edinstvenem 
prostoru nekdanje samostanske cerkve, pa predstavlja dvanajst 
novih skulptur, ustvarjenih namensko za ta prostor. Mladen Lu-
čić, kustos Muzeja sodobne umetnosti Istre v Pulju, v sodelova-
nju s katerim je Galerija Božidar Jakac pripravila razstavo, je v 
spremnem katalogu zapisal, da bi formalno lahko nova Korku-
tova dela opredelili kot kiparske risbe geometrijskih figur ali kot 
okostja oziroma obrise geometrijskih teles (najpogosteje kock), 
katerih stranice in robovi se rahlo upogibajo pod lastno obre-
menitvijo, kot da bi se počasi topili. »Avtor za izdelavo teh likov 
v celoti uporablja ustrezne materiale - poliuretan in epoksid, ki 
sta podvržena toplotnim in drugim fizikalnim spremembam, s 
čimer nevsiljivo poudari omenjeno fizično dejanje, ki je poten-
cirano tudi z velikimi formati kipov. … Novi Alemovi kipi so, po-
leg tega da kažejo na minljivost in krhkost življenja, hkrati tudi 
avtorjeva apokaliptična vizija prihodnosti, saj ti predmeti kot 
tudi nekatera prejšnja Korkutova dela opozarjajo na ekološke 
probleme sodobnega človeštva oziroma izražajo dvom ne le v 
preživetje bioloških posameznikov, temveč tudi v obstoj huma-
nističnih pridobitev in etičnih vrednot človeštva. Propad in mi-
nevanje telesa sta Alemov alegorični prikaz sodobnega duhov-
nega stanja, čeravno avtor dopušča možnost boljše prihodnosti. 
Dvanajst kipov, umeščenih v nekdanjo kostanjeviško cerkev, v 
tem monumentalnem, čistem in preprostem, pa vendar duhov-
no vzvišenem gotskem prostoru, spominja na dvanajst aposto-
lov, ki jim je kljub človeški šibkosti, ranljivosti, dvomom, oseb-
nim strahovom in splošni družbeni represiji uspelo ohraniti in 
ustvariti novo duhovno moč,« pojasni kustos.
 P. Pavlovič

Dvanajst Korkutovih kipov 
kot »dvanajst apostolov« 

Alem Korkut v eni od svojih »upognjenih« kock

www.PosavskiObzornik.si
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Četrtek, 12. 10.
• ob 11.30 na Ljudski univerzi Kr-

ško: srečanje krožka Spoznajmo 
kraje v naši okolici, ob 17.00: 
Spoznavanje umetnostne zgo-
dovine

• od 12.00 do 17.00 v Večgenera-
cijskem centru Posavje (CKŽ 44, 
Krško): gobarska razstava in ku-
linarika

• ob 15.00 v MT Senovo: kviz
• ob 17.00 v večnamenski dvora-

ni MC Brežice: slavnostna pri-
reditev ob 40. obletnici Območ-
ne obrtno-podjetniške zbornice 
Brežice 

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: pravljične urice pri Med-
vedu Sladkosnedu

• ob 17.00 v MC Krško: predstavi-
tev joge plesa - Shakti dance, ob 
18.00: seminar »Samozdravlje-
nje«, 2. del

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: odprtje razstave XIII. li-
kovne kolonije Krmelj 2017 

• ob 18.00 v sejni sobi MC Breži-
ce: Urban Urbanc: Tvoje življenje 
- tvoja odločitev

• ob 19.00 v klubu KD Krško: lite-
rarni večer in otvoritev razstave 
ilustracij »Naprej v preteklost«

Petek, 13. 10. 
• ob 8.00 v Večgeneracijskem 

centru Posavje (CKŽ 44, Krško): 
telovadba, ob 16.30: Umetnost 
vzgoje zdravih in odgovornih ot-
rok (Andrej Pešec)

• ob 17.00 v MT Senovo: likovna 
delavnica

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
ustvarjalna delavnica »Jesenski 
obeski za na vrata«

• ob 17.00 v MT Raka: štejmo po 
japonsko

• ob 18.00 v novih prostorih Ga-
lerije Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: odprtje razstave 
»Narava v nebo, človek vase« - 
mojstrovine iz zbirke Koroške-
ga muzeja moderne umetnosti

• ob 18.00 v prostorih društva 
Magičnost gibanja (Hočevarjev 
trg 1, Krško): vadba energijskih 
tehnik Magičnost gibanja

• ob 19.00 v sejni sobi MC Breži-
ce: okrogla miza z Žanom Florja-
ničem »Ideološko o ideologijah«

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
koncert skupine Dickless Tracy 
»20 years of grinding«

Sobota, 14. 10.
• ob 8.00 pri gradu Brežice (zbir-

no mesto): začetek strokovne 
ekskurzije Posavska vodna pot

• od 9.00 do 18.00 v športni dvo-
rani Brežice: Podjetniško-obrtni 
in kmetijski sejem Brežice - POK 
2017 (podrobnosti na str. 23)

• ob 9.00 ob vznožju starega gra-
du Krško: krožni pohod na sta-
ri grad Krško »540 let mestnih 
pravic - 540 vzponov«

• ob 9.00 v športni dvorani Gim-
nazije Brežice: 16. mednarodni 
turnir v badmintonu - pokal Ob-
čine Brežice

• ob 9.00 v MT Senovo: ustvarjal-
na delavnica

• od 10.00 do 13.00 v prostorih 
društva Magičnost gibanja (Ho-
čevarjev trg 1, Krško): delavnica 
poslikave majčk

• ob 10.00 v MT Podbočje: ustvar-
jalna delavnica

• ob 10.00 v MT Raka: otroške 
igre

• ob 10.00 v MC Krško: MC diren-
daj: Ko odpade listje

• ob 11.00 na igrišču v Starem 
Gradu: tradicionalni kostanjev 
piknik Društva Sonček Posavje

• ob 17.00 na Jesenicah na Do-
lenjskem: svečana predaja več-
namenskega doma v namen

• ob 18.00 v Prosvetnem domu 
Artiče: srečanje ljudskih pev-
cev in godcev »Na hribčku je 
moj dom«

• ob 18.30 v Joga hiški Senovo: te-
čaj meditacije

Nedelja, 15. 10.
• ob 8.30 pri informativni tabli 

pred KS Bizeljsko: tradicional-
ni pohod po grajski pešpoti na 
grad Bizeljsko

• od 9.00 do 17.00 v športni dvo-
rani Brežice: Podjetniško-obrtni 
in kmetijski sejem Brežice - POK 

kam v posavju
2017 (podrobnosti na str. 23)

• ob 11.00 v Bušeči vasi: start 22. 
teka po vinski cesti (prijave od 
9.15 dalje)

• ob 15.00 pri Ramutovi zidani-
ci na Krjavlah (Male Vodenice): 
koncert DPŽ Pod Gorjanci »Pa 
zapojmo eno … po vodeniško«

• ob 16.00 v Galeriji Krško: javno 
vodstvo po razstavi »Beli slado-
led: Book«

• ob 17.00 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Krškem: 
letni koncert ŽePZ Prepelice

Ponedeljek, 16. 10.
• ob 19.00 v kavarni Graščako-

va hči na gradu Sevnica: Grajska 
tlaka, pogovorno-glasbeni večer

Torek, 17. 10. 
• ob 10.00 na Ljudski univerzi Kr-

ško: krožek ljudskega petja Peli 
so jih moja mati

• ob 17.00 v malem avditoriju Po-
savskega muzeja Brežice: preda-
vanje in okrogla miza dr. Tomaža 
Goloba »Upravljanje z zgodo-
vinskimi mestnimi območji« 

• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: 
pravljična urica z ustvarjalno de-
lavnico 

• ob 17.00 na mladinskem od-
delku Knjižnice Brežice: torko-
vo druženje (novost za otroke)

• ob 18.00 v klubu KD Krško: 
brezplačno predavanje dr. Ma-
tjaža Lunačka v okviru cikla 
predavanj Pot do sreče obsta-
ja z naslovom »Kje iskati psiho-
loške razloge, zakaj družba ne 
more hitreje napredovati?«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: literarni večer - Goran 
Vojnović in roman Figa

• ob 19.30 v Domu kulture Bre-
žice: gledališka predstava »Nora 
ali Hiša za lutke« 

Sreda, 18. 10. 
• ob 10.00 v galeriji Posavskega 

muzeja Brežice: javno vodstvo 
po razstavi o vodi v umetnosti

• ob 10.00 na Ljudski univerzi Kr-
ško: krožek Zdravilna zelišča

• ob 10.00 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Krško): 
delavnica za brezposelne

• ob 15.00 v Domu upokojencev 
Brežice: 4. Zlati glas Posavja, fe-
stival pevskih zborov domov za 
starejše iz Posavja in Zasavja

• ob 17.00 v Mestni hiši Brežice: 
predstavitvena delavnica - zeli-
ščarska kmetija Fabinc

• ob 19.00 v KD Krško: koncert 
Zbora duhovenstva Sankt Pe-
terburške metropolije

• ob 19.00 v malem avditoriju Po-
savskega muzeja Brežice: Vodni-
kov literarni večer - »Vrvohodka 
ali vrnitev k sebi«, predstavi-
tev pesniške zbirke Dragomile 
Šeško

Četrtek, 19. 10.
• dopoldan v Domu kulture Ra-

deče: predstava »Pepelka«, cici 
in otroški abonma

• ob 17.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: ustvar-
jalnica »Skozi prizmo abstrak-
tnega«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
potopisno predavanje Majde Ilc 
Hussein »Palestina malo druga-
če«

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zorko 
v Knjižnici Brežice: predavanje 
dr. Nikolaya Grishina »Gibanje 
je življenje – negibanje je smrt«

• ob 18.30 v knjižnici v Kostanje-

vici na Krki: pogovor o knjigah 
in ustvarjalnosti »Čar zgodbe«

Petek, 20. 10. 
• ob 17.00 v e-učilnici Knjižnice 

Brežice: tečaj kaligrafije z Nata-
lijo Resnik Gavez 

• ob 18.00 v dvorani OŠ Leskovec 
pri Krškem: gledališka predsta-
va »Log out« v izvedbi mladin-
skega gledališča iz Bajine Bašte

• ob 18.00 v avli Fakultete za turi-
zem Brežice: otvoritev razstave 
ročnih del ob 70. obletnici delo-
vanja Društva upokojencev Bre-
žice (na ogled še 21. in 22. 10. od 
8.00 do 16.00)

• ob 20.00 v KD Krško: koncert 
skupine Terrafolk, iz cikla AR-
Sonica 2017

Sobota, 21. 10.
• od 8.00 do 18.00 na Lamutovi 

16 v Brežicah: dan odprtih vrat 
Foto studia Rožman ob 85-le-
tnici fotografske dejavnosti in 
20-letnici delovanja na tej loka-
ciji

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

• od 10.00 do 13.00 v prostorih 
društva Magičnost gibanja (Ho-
čevarjev trg 1, Krško): delavnica 
osnove snemanja

• ob 10.00 izpred Okrepčevalnice 
Kranjčič na Silovcu: start 17. tra-
dicionalne Sromeljske pešpoti - 
Poti vina in sonca

• ob 10.30 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: delavnica »Grajski 
detektiv«

• ob 18.00 v dvorani KS Globo-
ko: 6. koncert ljudskih pesmi in 
godčevskih viž »Hladna jesen že 
prihaja« ob 20. obletnici skupine 
Pevci iz Globokega

• ob 18.00 v Domu kulture Bre-
žice: 40 let Karate kluba Brežice

• ob 19.00 v dvorani gasilskega 
doma v Cerkljah ob Krki: kon-
cert »Zapojmo čisto po doma-
če« ob 20-letnici delovanja KD 
Koledniki iz Bušeče vasi

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
jam session - gost večera: Mar-
ko Volk

Nedelja, 22. 10.
• ob 14.00 v Kostanjevici na Krki: 

Jesen na Tamalem plac

Ponedeljek, 23. 10. 
• ob 10.00 na Ljudski univerzi 

Krško: srečanje likovnega krož-
ka za starejše

• ob 17.00 v večnamenskem 
domu v Pišecah: otvoritev 18. 
mednarodnega Unescovega ta-
bora

• ob 18.00 v Viteški dvorani gra-
du Brežice: osrednja proslava v 
počastitev dneva suverenosti, 
slavnostni govornik bo posla-
nec Državnega zbora Matjaž Han

• ob 19.00 v Domu kulture Rade-
če: komedija Terapija, abonma 
odrasli in za izven

Torek, 24. 10.
• ob 17.00 v avli Doma kultu-

re Brežice: študijska skupinska 
razstava v oljni tehniki »Njegov 
portret«

• ob 18.00 v Mestnem muzeju Kr-
ško: strokovno predavanje Raj-
ka Bošnjaka ob razstavi »Učil-
nica v naravi: Šolski vrt včeraj, 
danes, jutri«

• ob 18.00 v malem avditoriju Po-
savskega muzeja Brežice: Pod-
goršek in Podgoršek - oče Vlado 

Zadnje res zgodnje nedeljsko jutro me je pozdravilo s 
sivino in hribi objetimi v meglo. Greš ali ne greš pe-
dalčkat? Se boš lotila svoje ture, danes malo drugač-
ne, ko boš iskala tam doli prepotreben dušni mir med 
svojimi nikoli pozabljenimi in jih prosila za moč in 
vzdržljivost, treniram z vprašanji svojo izdajalsko 
zmogljivost. Kljub še od daleč obarvanim obrisom, ki 
so sicer velik dar veličastne narave, se bom morala 
sprijazniti, da se bo na moje ljubljeno zelenje treba 
za nekaj hladnih mesecev vezati le s spomini. Temač-
nost preženem s spomini na naše košarkarje. Klemen, 
Goran, Luka, Anthony, Matic, Gašper, Žiga, Jaka, 
Aleksej, Edo, Igor Kokoškov. Sem naštela vse? Ki so s 
predanim kolektivnim duhom dosegli zlato za to do-
movino. Premagali poškodbe in bolečine. In zmagali. 
Sijajna izbira. Pa ja, izberem turo.

Ko sva z Dragico še iskali senco in bežali pred son-
cem, sva neko popoldne sedeli sredi našega mesta, 
srebali kavo, opazovali sprehajalce s kupi sladoledov 
in ugotavljali, kje sploh je sredina našega mesta na 
»brežcu«. Ne glede na to, kje je ta sredina, je bila ne-
koč tu čisto blizu najine oprezovalnice trgovinica z 
otroškimi oblačili in streljaj dalje trgovina Izbira - z 
metražo, spodnjim perilom, nogavicami, brisačami 
… levo od naju trgovina z obutvijo Peko, za nama tr-
govina s konfekcijo in pleteninami slovenskih proi-
zvajalcev, ki še danes zdržijo kvaliteto in obliko. V 
otroški trgovinici smo mame kupovale oblačilca pre-
težno iz nekdanje Jutranjke, bila so res nekoliko draž-
ja, vendar kvalitetna in oblikovana s pretanjenim 
občutkom; v Izbiri so bile bale blaga na policah po vo-
jaško zložene, prav tako vse ostalo spodnje perilo vse 
do brisač, pižam, spalnih srajc, srajc in bluz iz Labo-
da in še česa. Prodajalke in prodajalci so znali svoj 
posel s svetovanji, raznimi kombinacijami in nepo-
grešljivi z natančnimi merami za suknjiče, krila, hla-
če, moške obleke, ženske kostime. In kupci smo imeli 
ceno. Pri tem sva menili, da nam trgovin res ne manj-
ka, je pa vse drugače. Trgovke v diskontnih trgovinah 
hitijo v vse strani, kupci pa ponujeno blago razmeče-
mo kot kure, da na koncu nimaš posebnega apetita 
po nabavi. Lahko bi rekli, da je vse »zdola zbrda«. Iz-
bira je pač naša, če se odločimo za brskanje po boksih. 
Da nam v našem mestu manjka trgovina s prehrano 
in vsem podobnim za gospodinjstvo, denimo v kuhi-
nji, pa je tako ali tako že dolgo rak rana.

Sedeli sva torej na Trgu izgnancev, kjer je tudi spo-
minsko obeležje izgnancem. Nanje se bomo, upava 
me, ki meljeva to zgodovino, ob prazniku Občine tudi 
spomnili. Praznični oktober naše občine je pravza-
prav posvečen spominu na ustanovitev Brežiške čete. 
Spominu na mlade fante, ki jim je bilo tuje, da bi tu-
jec mesaril po domačem dvorišču, kraju in po domo-
vini. Takšna je bila njihova odločitev, njihova izbira. 
Naša izbira pa je, da se nanje in vsem njim podob-
nim poklonimo s spoštovanjem ter da ne spravimo 
vse brez reda in premisleka v eno bisago.

V oktobru bomo volili. Predsednika države. Jaz sem 
svoje že opravila. Ga izbrala in mu dala svoj glas. 
In zaključila zadevo. Obžalujem, da moj narod ne 
misli, ne bere, ne primerja, da mu je odpovedal spo-
min in gre tako zlahka na vse sorte »limanc«. Kla-
vrna izbira.

Izbira.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Zbor duhovenstva 
Sanktpeterburške metropolije

sreda, 18. 10., ob 19. uri

Terrafolk
koncert iz cikla ARSonica 2017

petek, 20. 10., ob 20. uri

EnKnapGroup: Hud pesjan
plesna predstava 

za Rumeni abonma in izven
sreda, 25. 10., ob 18. uri

SNG Nova Gorica: Beraška opera
glasbena komedija 

za Zeleni in Modri abonma ter izven
petek, 27. 10., ob 19. uri

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

Podgoršek, novinar, bo opravil 
intervju s sinom Sašem Podgor-
škom, filmskim ustvarjalcem

• ob 18.00 v večnamenski dvora-
ni MC Brežice: dogodek, posve-
čen kruhu, »Naj človek pol sve-
ta obteče, najboljši kruh doma 
se speče«

• ob 18.00 v avli UE Brežice: 18. 
mednarodni Unescov tabor - 
otvoritev likovne razstave pro-
fesorjev umetniške gimnazije iz 
Sente

Sreda, 25. 10.

• ob 10.00 izpred TIC Čatež ob 

Savi: pohod na Sveti Vid 
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: 

pravljična urica z ustvarjalno 
delavnico

• ob 17.00 pri mlinu v Pišecah: 
otvoritev mlina, ob 18.00 pod 
kozolcem v Pišecah: »Po Pšeč-
ko« - društva se predstavijo, 
druženje

• ob 17.00 v Brežicah: srečanje 
športnikov Brežic in Samoborja

• ob 18.00 v KD Krško: plesna 
predstava »Hud pesjan«, za ru-
meni abonma in izven

• ob 20.00 v dvorani MC Breži-
ce: potopis »Mjanmar - pozab-
ljeni raj«
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V Leskovcu pri Krškem smo odprli nove prostore, namenjene  
vadbi in zabavi otrok. Lahko se pohvalimo z novo, sodobno opre-
mljeno telovadnico in ustvarjalnico, ki ustrezata vsem standar-
dom vrtcev in šol. Sodobne prostore dopolnjuje strokovni kader 
prijaznih športnih pedagogov in animatorjev z veliko izkušnja-
mi in čutom do otrok. 

PARTY GYM sva ustanovila iz zavedanja, da lahko nudiva otro-
kom nekaj novega in nepozabnega. Meniva, da v našem okolju 
manjkajo ustrezni prostori za vadbo najmlajših in da velike šol-
ske telovadnice, klubi in jedilnice ne dajejo topline in prazničnega 
vzdušja, kot ju zagotavljamo v PARTY GYM-u. V 15 letih delovnih 
izkušenj, kot učitelj športa in  vzgojiteljica, sva dobro spoznala ot-
roke pa tudi  njihove želje ter pripravila zelo kvalitetne in atraktiv-
ne rojstnodnevne animacije. Z lastnoročnim delom in idejami sva 
ustvarila moderne prostore, kjer sva upoštevala, da so vsa špor-
tna orodja, rekviziti in ustvarjalni materiali zelo kvalitetni in var-
ni. Naša prednost je tudi ustvarjalnica z mini kinom, ki omogoča 
izbruh otroške domišljije. PARTY GYM poskrbi pri izvedbi rojstne-
ga dne za vabila, pice, prigrizke, pijačo in torto. Slavljenec prejme 
tudi darilo, vsi povabljeni pa party gym balone. Vadba za pred-
šolčke poteka vedno pod strokovnim nadzorom vsaj dveh špor-
tnih pedagogov. Največja prednost PARTY GYM-a pa je strokovna 
ekipa, ki jo sestavljamo športni pedagogi Pavel Pirc, Blaž Žmavc, 
Egon Ivanjšek, Maruša Medved, vzgojiteljica Janja Kelhar ter ani-
matorki Sara Capl in Karmen Zupančič. Zaupajte nam in se pre-
pričajte: »Ustvarjamo neprecenljive trenutke«.

 Pavel Pirc in Janja Kelhar, ustanovitelja PARTY GYM-a

PARTY GYM,  Skupinska vadba Pavel Pirc s.p.
Ulica mladinskih delovnih brigad 3 (zraven gostilne Kunst)

8273 Leskovec pri Krškem; 041 256 539, 031 331 815

predstavljamo

Za neprecenljive trenutke 

KRŠKA VAS - 23. septembra 
je bil za vaščane Krške vasi 
prav poseben športni pra-
znik. Lokalno športno dru-
štvo Krka Krška vas je v so-
delovanju s Košarkarskim 
klubom Brežice obnovilo 
košarkarsko igrišče in prip-
ravilo prijateljski košarkar-
ski turnir.

Pred začetkom turnirja sta 
nekaj besed spregovorila taj-
nik športnega društva Ma-
tej Oblak in predsednik sveta 
Krajevne skupnosti Krška vas 
Stane Budič, ki sta se strinjala, 
da je bila zamenjava košev nuj-
na za nadaljnji razvoj društva, 
športa in športno udejstvova-
nje otrok iz vasi. Izpostavila 
sta, da so bili stari koši v upo-
rabi več kot trideset let, glavni 
razlog za zamenjavo pa so bili 
po Oblakovih besedah ravno 
otroci, ki se jih zopet v večjem 
številu opaža na igrišču. Budič 

je izvedel prvi met na koš in s 
tem je bilo igrišče uradno od-
prto za uporabo. Sledil je tur-
nir treh ekip. Poleg ekipe do-
mačega športnega društva sta 
sodelovali še veteranska eki-
pa Košarkarskega kluba Bre-
žice ter mešana ekipa članske 
in mladinske ekipe KK Brežice. 
Zmagovalci turnirja so suvere-
no postali veterani KK Breži-
ce. Gledalci so se zabavali tudi 
v različnih spretnostnih in ko-

šarkarskih igrah z žogo, v tek-
movanju v metu za tri točke ter 
v prostih metih, za najmlajše 
so prav tako pripravili različ-
ne košarkarske igre. V spomin 
na obnovo košarkarskega igri-
šča je športno društvo ob igri-
šču postavilo spominsko ta-
blo z napisi vseh donatorjev 
in ostalih, ki so kakor koli pri-
pomogli k obnovi.
  R. R.,
  vir: ŠD Krka in KK Brežice

Košarkarski praznik v Krški vasi

Na svoj račun so prišli tudi otroci.

KRŠKO - Tudi v občini Krško 
so se s 23. septembrom prid-
ružili Evropskemu tednu špor-
ta. Športna zveza Krško je v 
sodelovanju z OŠ Jurija Dal-
matina Krško in Kulturnim 
domom Krško ta dan vstopi-
la v Evropski teden športa z 
odlično organizirano Špor-
tofešto, ki so jo na Trgu Mati-
je Gubca začeli z olimpijskim 
protokolom. Predstavila so 
se številna športna društva in 
klubi. Teden športa se je v or-
ganizaciji Športne zveze Kr-
ško nadaljeval v zadnjem ted-
nu septembra za vse osnovne 
šole. Učenkam in učencem so 
se predstavila lokalna športna 
društva: Posavski alpinistični 
klub - PAK, Klub borilnih ve-
ščin Dren, Teniški klub Krško, 

Kajak Kanu Klub Krško, Šaho-
vski klub Triglav Krško, Špor-
tno društvo Gora, Nogometna 
šola NK Krško, Yuki Karate-šo-
la, Krške mažoretke, Rokome-

tni klub Krško, Judo klub Kr-
ško, Atletsko društvo Primož 
Kozmus, Odbojkarsko Društvo 
Brestanica in Plesna šola Ani-
ka.  Vir: Občina Krško

Pester Evropski teden športa v občini Krško 

Evropski teden športa so obeležili tudi na OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja (foto: Športna zveza Krško).

KRŠKO - Kljub reprezentančnemu premoru je bilo pri kr-
škem prvoligašu živahno, sicer ne na igrišču, ampak v klub-
skih pisarnah. Na rednem zboru članov so 6. oktobra izvolili 
novega predsednika NK Krško. Boštjana Blažinčiča je za-
menjal Zoran Omerzu, nekdanji nogometaš krškega kluba.

Kot je zapisano na klubski spletni strani, se je novo vodstvo kluba 
zavezalo, da bo naredilo vse, da se NK Krško utrdi na slovenskem 
nogometnem zemljevidu in naredi še korak naprej. Z dvigova-
njem kakovosti dela, tako v nogometni šoli kakor tudi v članskem 
moštvu, si je za cilj postavilo postati stalen član zgornjega doma 
1. slovenske nogometne lige. Zavzemali se bodo za izboljšanje 
infrastrukture celotnega stadionskega kompleksa Matije Gub-
ca, nadarjenim nogometašem iz lastne nogometne šole pa želijo 
v naslednjih letih omogočiti, da zaigrajo v članski ekipi, v 1. SNL. 
Upravni odbor kluba v naslednjem mandatu sestavljajo še: Vla-
do Bezjak, Davor Dimič, Vlado Grahovac, Karl Kerin, Tomaž 
Kreutz, Jože Slivšek, Andrej Stanič, Dejan Stanič, Mirko Ster-
nad in Rok Zorko. Sicer pa so Krčani od našega zadnjega poro-
čanja odigrali tri ligaške tekme, na katerih so po enkrat zmaga-
li, remizirali in izgubili. Najprej so v Celju odigrali 0:0, nato so 
doživeli poraz v Novi Gorici z 1:2 (edini zadetek je že v 6. minu-
ti dosegel Leo Ejup), na zadnji tekmi pa so pred domačimi navi-
jači premagali Aluminij z 2:0, potem ko sta zadela Uroš Jovano-
vić v 5. in Marin Jurina v 17. minuti.
Drugoligaš iz Brežic še naprej zanesljivo drži mesto v prvi polo-
vici lestvice, na zadnji tekmi je sicer izgubil v Radomljah z 2:4, 
potem ko je po golih Marka Trojaka in Davida Bučarja po 20 
minutah že vodil z 2:0. Že prej so Brežičani doma ugnali ravenski 
Fužinar z 2:0 in z enakim izidom izgubili z Muro. Na gostovanju 
v Kranju pri Zarici pa so do minimalne zmage prišli že v sodni-
kovem dodatku, ko je zadel Aleš Kožar. Trenutno s 17 točkami 
zasedajo 6. mesto, v 11. krogu pa jih čaka domača tekma z Iliri-
jo.  R. Retelj

Omerzu na čelu krškega kluba

www.terme-krka.si
booking@terme-krka.si 
08 20 50 300

Živeti zdravo življenje.

PREDPRODAJA 
KOPANJE KJERKOLI IN KADARKOLI

Vstopnice za 
Terme Šmarješke Toplice, 
Terme Dolenjske Toplice 
in Talaso Strunjan.

Predprodaja velja do konca novembra! 
Min. količina nakupa je 20 vstopnic.

Predprodaja vstopnic v Termah Krka

SKOPICE – Na topel prvi oktobrski dan so na Skopicah pre-
dali namenu novo večnamensko otroško igrišče. Skopičani 
se lahko odslej pohvalijo kar z manjšim športnim parkom, 
saj so obnovili tudi asfaltno igrišče za nogomet in košarko.

Skopičani so do nove pridobitve prišli z združenimi močmi Zava-
rovalnice Triglav, Krajevne skupnosti Skopice in Občine Brežice. 
Direktor krške območne enote Zavarovalnice Triglav Viktor Ri-
chter je poudaril, da je skopiško igrišče že 22. v sklopu projek-
ta Otroci Triglava, v okviru katerega Zavarovalnica Triglav pre-
navlja igrišča po Sloveniji. Brežiški župan Ivan Molan je povedal, 
da so že pred desetletjem krajani Skopic izrazili željo po večna-
menskih prostorih, ki bi bili primerni tudi za izvajanje različnih 
športnih aktivnosti. Tudi v dogovoru z ministrstvom za obram-
bo in po odkupu zemljišča so v tem obdobju prišli do asfaltnega 
igrišča s pripadajočimi parkirišči, prenovili so gasilski dom, zdaj 
pa so prišli še do večnamenskega otroškega igrišča. Predsednik 
sveta KS Skopice Franci Žibert je dejal, da se je v njihovi vasi v 
zadnjih desetih letih rodilo kar 50 otrok, kar seveda zahteva nek 
prostor za druženje in igranje. Dodal je, da če jim bo z igriščem 
uspelo od tablic in računalnikov oddaljiti vsaj kak odstotek otrok, 
so naredili že ogromno. Novo pridobitev so nato slovesno predali 
namenu, trak je prerezal tudi mladi Skopičan David Davidovič, 

Novo igrišče za skopiške otroke

s pevsko-plesnim nastopom 
so se predstavili vaški otro-
ci pod mentorstvom Barba-
re Šurbek Voglar in Katarine 
Kalin, svoje je dodal tudi Pe-
ter Dirnbek s kitaro. Otvoritvi 
je sledila še nogometna tekma 
med predstavniki Občine Bre-
žice in domačo ekipo s Skopic, 
ki so jo dobili prvi z 2:1.
  R. Retelj
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Dan Datum in ura Naziv prireditve Lokacija / izhodišče Organizator in informacije
Ned 15.10. POHOD PO GRAJSKI POTI Bizeljsko TD Bizeljsko (041/970 215)

Sob 21.10. ob 9.00 PO POTI VINA IN SONCA
Izhodišče Okrepčevalnica Kranjčič, 
Sromlje

TD Sromlje (041/514 134, Anica)

Sob 28.10., ob 10.00 POHOD PO POTEH MILANA MAJCNA Izhodišče izpred spomenika Milana 
Majcna v Šentjanžu

TD Šentjanž (041/392 567, Petra)

Sob 4.11. ob 9.00 PO GADOVI SLEDI Izhodišče prireditveni prostor VTD 
Gadova peč

VTD Gadova peč (031/663 319, Tone Zakšek)

Sob 11.11., ob 7.00 KOLESARJENJE OD ZORE DO MRAKA Izhodišče iz Glavnega trga v Sevnici
Kolesarsko društvo Sevnica (040/297 179, 
Robert Kosaber kdsevnica@kolesarstvo.org)

Sob 11.11. ob 
MARTINOV POHOD OD PLETENKE DO 
MALKOVSKIH GORIC Izhodišče pri pletenki v Tržišču

Turistično društvo Tržišče (041/270 747 Milena,
 turisticno.trzisce@gmail.com)

Sob 11.11. ob 9.00
MARTINOV POHOD OB POTI DUŠ IN 
PRIJATELJSTVA

Kostanjek (Izhodišče kmetija 
Špiler)-Prodnik

Zadruga Etnoart Špiler (041/788 222, Peter)

Ned 19.11. ob 8.00
POHOD PO SEVNIŠKI PLANINSKI POTI - POTI 
LOJZA MOTORETA Izhodišče   po dogovoru PD Lisca Sevnica (041/481 697, Darinka)

Ned 19.11. ob 9.00 Č'BULARSKI POHOD Iz Kostanjevice na Rako
(Izhodišče Gostilna Žolnir)

PD Kostanjevica na Krki in TD Raka (041/532 727 Lojze)
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Na posamezne pohode se je OBVEZNO predhodno prijaviti!

Več informacij: www.visitkrsko.com, www.kstm.si, www.ktrc.si, www.kostanjevica.si, www.discoverbrezice.com

na muhi ...

Na odprtju foto-
grafske razsta-
ve Ane Kučan v 
kostanjeviškem 
Lamutovem likov-
nem salonu se je 
trlo eminentnih 
gostov, najslav-
nejši med njimi 
je bil razstavljav-
kin oče, prvi pred-
sednik samostoj-
ne Slovenije Milan 
Kučan s soprogo 
Štefko. Čeprav je 

že vrsto let upokojenec, med ljudmi še zdaleč ni pozabljen, 
saj so se mnogi drenjali okoli njega, da bi mu stisnili roko ali 
z njim spregovorili kakšno besedo. Še bolj pogumna pa je bila 
finančnica na kostanjeviški občinski upravi Karla Gašpar, ki 
ga je prosila kar za avtogram in tako z odprtja razstave od-
nesla dragocen »spominek«. (P. P.)

FESTIVAL POHODNIŠTVA V POSAVJU - jesen 2017
Pod krovno znamko SLOVENIJA HODI se tudi letos v okviru 

Posavskega festivala odvijajo številni aktivno obarvani dogodki.
Posavje zaznamujejo zelene doline in vinogradniški griči, ki so v jesenskih barvah prava paša 
za srce in oko. Že peto leto zapored se v sodelovanju z zavodi na področju turizma odvija 
Posavski festival tematskih poti, ki je v letošnjem letu tematsko razdeljen na pomladne bolj 
aktivno obarvane ture in jesenske, ki vključujejo tudi razvajanje brbončic.  Ture se vijejo 
predvsem med vinogradi in sadovnjaki ter vključujejo pestro posavsko gastronomijo.
Festival se bo v jesenskem delu odvijal v mesecu oktobru in novembru in ponujal organizirane 
pohode po celotni destinaciji Posavje. Primerni so za vse generacije in starosti ter odlična 
ideja za družinski izlet. Z raznolikimi ponudbami namestitev vabimo v Posavje obiskovalce 
iz ostalih delov Slovenije: Zidanice na podeželju so predvsem za tiste, ki se na koncu dneva 
želijo odmakniti v naravo daleč stran od mestnega vrveža in se zjutraj prebuditi ob žvrgolenju 
ptic. (www.tvz.si ) Za nekoliko mlajše, predvsem skupine prijateljev ali pohodnikov, so na voljo 
hostli, ki so cenovno precej ugodni, omogočajo spoznavanje novih pohodniških prijateljev  ter 
večerno zabavo. Hoteli v mestu in na podeželju pa lahko zadovoljijo goste, ki si po aktivnostih 
želijo še malce razvajanja in večerne romantike. Pristno podeželje pa seveda vključuje dobro 
znane turistične kmetije v Posavju. Če k aktivnostim in namestitvam ponudimo še obisk Term 
in številne kulturne zanimivosti, je Posavje vsekakor zanimiva destinacija za raznolike goste.

Preverite program in si rezervirajte jesenski izlet: 
www.visitkrsko.com/vse-novice/festival-pohodnistva-v-posavju

Člani godbe Blanški vinogradniki so v avgustu s posebnim 
darilom razveselili svojega častnega člana Albina Mirta - Bi-
neta za njegov okrogli življenjski jubilej. Član blanške godbe 
Bojan Jankovič je posebej za slavljenca izdelal unikatno da-
rilo - pozavno. Zanjo je izdelal tudi okvir, tako da je lahko ta 
glasbeni inštrument okras na steni, če pa je volja, je na po-
zavno mogoče tudi zaigrati. (S. R.)

Jana Koteska, manekenka in 
diplomirana notranja obli-
kovalka, prihaja iz Loke pri 
Zidanem Mostu in je ena od 
najbolj dejavnih oseb v boju 
proti raku dojke. Po operaci-
ji in uspešnem okrevanju ži-
vi polno življenje, že nekaj 
let pa je tudi aktivna člani-
ca združenja Europa Donna. 
Njen nasmeh na obrazu ter 
njena sproščenost kažeta 
pot vsem tistim, ki se sooča-
jo s podobno življenjsko iz-
kušnjo, a hkrati želi s svojo 
zgodbo spodbujati k preven-
tivnemu samopregledovanju 
dojk. (S. R.)

Sejma rokodelskih znanj in grajske tržnice starin na dvori-
šču brežiškega gradu sta se udeležila tudi čebelar Jože Kelhar 
(levo) ter nekdanji policist in član PVD Sever Posavje Ludvik 
Divjak. Slednjega so zagotovo bolj zanimale starine, saj je ve-
lik ljubitelj zbiranja raznih predmetov, včlanjen je tudi v Dru-
štvo zbirateljev Verigar iz Brežic, ki se je prav tako predstavilo 
na tržnici. Kelharju je pokazal staro razglednico bizeljske-
ga gradu, ki jo je našel na tržnici in je kot krajan Bizeljskega 
še nima. Tudi Kelhar, ki je doma v Cundrovcu in se s čebelar-
stvom ukvarja že skoraj 40 let, je na sejmu prišel na svoj ra-
čun, saj je bila med stojnicami tudi pridelovalka medu. (R. R.)

Odkar sta se upokojila, zakoncema Jelki in Ediju Zidariču iz 
Brestanice kronično primanjkuje časa, kaj šele, da bi se jima 
tožilo po nekdanjih službovanjih, videmski osnovni šoli, kjer 
je Jelka poučevala biologijo, ali Termoelektrarni Brestanica, 
kjer je bil Edi vodja tehničnega sektorja, četudi živita le stre-
ljaj stran. Jelka se je po odhodu v pokoj predala slikarstvu, je 
aktivna članica krškega društva likovnikov OKO in tajnica 
Društva upokojencev Brestanica, Edi pa je še vedno nadvse 
aktiven v Ribiškem društvu Brestanica-Krško, poleg tega s 
pridom obdeluje vinograd na Zdolah. (B. M.)

Potem ko je sredi septembra Kostanjevico na Krki obiskala 
ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, je konec mese-
ca na otvoritev ceste skozi Prekopo prišel minister za infra-
strukturo dr. Peter Gašperšič. Kot se za visok obisk spodobi, 
so ga pričakali »v polni zasedbi«, poleg župana tudi direkto-
rica občinske uprave Judita Lajkovič in oba podžupana, oba 
domačina s Prekope, Aleš Kegljevič in Robert Zagorc. (P. P.)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Jerneja Bukovinski, 

Brežice – dečka,
• Darja Repše, Žurkov Dol – 

dečka,
• Karolina Horn, Tribuče 

(Črnomelj) – dečka,
• Tjaša Zidar, Mrčna sela – 

dečka,
• Jerneja Rožman, Stari 

Grad – deklico,
• Marjetka Nahali, Straža 

pri Krškem – dečka,
• Valerija Klavžar, Brežice 

– dečka,
• Petra Simonišek, Dolenji 

Leskovec – deklico,
• Petra Požgaj, Brežice – 

deklico,
• Darja Lasbaher, Brezina – 

deklico,
• Ana Novšak, Konjsko – 

deklico,
• Anita Škofljanc, Velike 

Malence – dečka,
• Emanuela Lopes 

Jerënimo Kunej, 
Brestanica – dečka,

• Majda Jurkas, Mostec – 
dečka,

• Jasna Pertnač, Blanca – 
deklico,

• Irena Kodrič, Premagovce 
– dečka,

rojstva

poroke

• Simon Markovič iz 
Zagrada in Mateja Kovačič 
iz Gorenjega Vrhpolja,

• Anton Preskar iz 
Globokega in Mateja 
Lubšina iz Dobove,

• Tine Matoš iz Dekanov in 
Lucija Kerin s Straže pri 
Krškem,

• Damjan Sintič iz Avguštin 
in Petra Marinković z 
Jablanc, 

• Branko Rožman in Bojana 
Kunej, oba iz Sel pri 
Dobovi.

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

Uroš Češnjevar in Monika Mohar, oba iz Krškega, 27. maj 
2017, mestni park Krško (foto: Mitja Mladkovič)

• Alenka Sintič, Kočarija – 
dečka,

• Katja Lipošek, Olimje – 
deklico,

• Mateja Videc, Krško – 
deklico,

• Romana Lah, Sela pri 
Dobovi – deklico,

• Sandra Brce, Brežice – 
dečka,

• Jasmina Grilc Blatnik, 
Dolenja vas pri Krškem – 
deklico,

• Patricija Žokalj, Slovenska 
vas – deklico.

ČESTITAMO!
SEVNICA - Letos mineva 20 let, odkar se je upokojil poslovod-
ja Mercator trgovine poslovalnica 12 Sevnica Cenko Podpadec. 
Njegova želja je bila, da bi se srečali na njegovem domu v Sevni-
ci. S pomočjo sodelavke upokojenke Živke, ki je poklicala večino 
upokojencev in jim poslala vabila, ter še aktivnih sodelavcev smo 
se 3. septembra tudi srečali. Srečanja se je udeležilo 26 nekda-
njih sodelavcev (na fotografiji). Na srečanje sta prišli tudi najsta-
rejši upokojenki Ivanka Veber, ki je v 89., in Vida Križnik, ki je 
v 87. letu starosti. Gospod Cenko je ob tej priložnosti za vse nas 
poskrbel za presenečenje. Povabil je kvintet pevcev Prijatelji iz 
Boštanja ter muzikanta na harmoniki in klarinetu, katerim se je 
pridružil tudi harmonikar Jože Škoberne. Živka je vsem udele-
žencem podarila ščipalko s pikapolonico, na kateri je bil zapisan 
datum srečanja. Milena Žnidarič nas je na koncu razveselila s 
torto. Ob slovesu smo si obljubili, da srečanje postane tradicio-
nalno vsako leto.  Ž. H.

Srečanje nekdanjih sodelavcev

SENUŠE - Marija Kerin s 
Senuš je 30. avgusta ob-
hajala 90. rojstni dan. 
Ob tem lepem jubileju so 
jo obiskali in zaželeli vse 
lepo in dobro tudi krška 
podžupanja Ana Somrak 
ter Anica Baznik in Anica 
Zorko iz društva izgnan-
cev Leskovec. Vir: Občina 
Krško

»Letos so se v akcijo med 60 
občinami vključile tudi štiri 
posavske, med njimi krška,« 
je uvodoma dejala pobudni-
ca na našem območju Metka 
Semrajc Slapšak in izposta-
vila, da v letošnjem letu Eu-
ropa Donna v Sloveniji obe-
ležuje 20-letnico delovanja. V 
nadaljevanju je dodala: »Na 
leto zboli 1.300 žensk, tudi de-
set moških, od tega jih 400 ne 
preživi. To je sporočilo, da so 
tovrstne civilnodružbene ak-
cije še kako potrebne pri oza-
veščanju o sami bolezni. Rak pa 
niso le številke, saj bolezen lah-
ko doleti vsakogar. Ob pravoča-
snem odkritju pa je to bolezen, 
ki je obvladljiva.« Po njenih 
besedah tako nežne pleteni-
ne metaforično povezujemo z 
ranljivostjo, z drevesi pa po-
vezujemo moč, ki je prisotna v 
vseh nas. »V vmesnem življenj-
skem obdobju, ob diagnozi, pri 
zdravljenju in po sami bolezni 
jo je treba na novo zgrabiti. To 
pa vedno ni lahko, zato smo tu 
za vse, ki to podporo potrebu-
jejo,« je sporočila Semrajc Slap-
šakova. 

K besedi je povabila podžu-
panjo občine Krško Ano So-

mrak, ki je izpostavila pomen 
vseh preventivnih programov 
in moč osveščanja, h kateri 
vedno pristopijo tudi na Obči-
ni Krško, saj jim je mar zdravje 
njihovih občanov. Dodala je še, 
da ima dogodek velik simbol-
ni pomen, kakor ima simboli-
ko lipa na Trgu Matije Gubca, 
ki je bila posajena v čast samo-
stojnosti naše države. K akci-
ji je pristopil tudi Zdravstveni 
dom Krško in pomočnica di-
rektorice Barbara Lackovič 
je ob tej priložnosti dejala, da 
je pri zdravju pomembno ak-
tivno sodelovati in je skrb vsa-
kega posameznika zase, tako je 

povabila še k udeleževanju v 
njihove preventivne programe.
 
V pestrem spremljevalnem 
delu so se zbrani na prireditvi, 
ki se je zaradi dežja odvijala v 
avli Kulturnega doma Krško, 
prepustili plesu, glasbi in po-
eziji. Pod mentorstvom Nine 
Trantora je zaplesala plesna 
skupina iz Osnovne šole Juri-
ja Dalmatina Krško, svet glas-
be je pričaral trio trobent iz 
Glasbene šole Krško pod men-
torstvom Matjaža Kaučiča, 
besedne niti pa sta prebirali 
Alenka Preskar in Stanisla-
va Vahčič.  M. Hrvatin

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

Z rožnatimi pleteninami 
ovile tudi krško lipo
KRŠKO - 3. oktobra so v okviru vseslovenskega projekta Rožnate pletenine, ki 
ga že tretje leto v oktobru pripravlja Europa Donna, tudi na Trgu Matije Gubca 
v Krškem simbolno ovili drevo ter se na tak način v t. i. Rožnatem oktobru prid-
ružili akciji ozaveščanja o raku dojk. 

Lipo so v rožnato odele (v ospredju z leve) Barbara Lackovič, 
Metka Semrajc Slapšak in Ana Somrak.
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Saksofonist Lovro Ravbar predstavlja novi album Get 
on Board, sodelovanje skupine Gogs in Tadeje Molan, 
Brigita Šuler žaluje v pesmi. Tokrat preberite:

Eden najprodornejših slovenskih jazzovskih saksofo-
nistov in komponistov pri nas, Lovro Ravbar, je izdal 
drugo samostojno ploščo. Po prvencu Rush Hour namreč 
po devetih letih prihaja plošča z naslovom Get on Board. 

»Ko sem se odločil 
za ploščo, sem se 
spraševal, čemu se 
komponist sploh 
odloči zanjo. Toli-
ko glasbe je na sve-
tu, ki jo poznam, in 
še mnogo več, ki je 
ne. Hotel sem nare-
dili nekaj, kar se ne 
ponaša s klasičnim 
okvirjem in hkra-
ti ni eksperiment, 
kompozicijsko pa 

še vedno stoji,« je o plošči, ki so ji kritiki podali oznako 
kozmični jazz, za medije med drugim povedal Ravbar. Po-
savski glasbenik je najprej igral klasični saksofon, nato 
pa jazz doštudiral in iz njega magistriral v Rotterdamu. 
Poznan je tudi kot ustanovitelj brežiške skupine LeeLo-
oJamais in član Big Banda Krško, deluje pa še kot pro-
ducent in mentor mladim saksofonistom. Dodajmo, da je 
predpremiera omenjene plošče potekala v Studiu 44 na 
Cesti krških žrtev 44 v Krškem, kjer ima prostore kultur-
no društvo Big band KK, ki vas vljudno vabi na nov kon-
cert 26. oktobra, ko bo nastopila skupina BT4: CON GASS.  

GoGs, štiričlanska novomeška zasedba, se je tokrat od-
ločila za sodelovanje z odlično posavsko pevko Tadejo 
Molan. Rezultat je pesem z naslovom Brezčasno, ki kar kli-

če po premisleku o življenju in pod vprašaj postavlja glo-
boko zakoreninjene vrednote, s katerimi je zrastel velik 
del človeške populacije. »Pesem s pozitivnim tonom nago-
varja posameznika, da je cilj vreden truda. Ravno zaradi 
težavne tematike pesem ni za vsaka ušesa. Je nežna, zasa-
njana in počasna, predstavlja skoraj čisto nasprotje, kot ga 
narekuje glasbena industrija. Je pa, kot v večini primerov 
skupine GoGs, narejena z občutkom in srcem, kar omogo-
ča poslušalcu, da jo začuti, se z njo poistoveti in prepusti 
besedam ter melodiji, ki se lahkotno prepletata skozi pe-
sem,« so o novem glasbenem izdelku zapisali mediji. Do-
dajmo še, da sta se na klaviaturah tokrat pridružila posa-
vska glasbenika Peter Urek in Kristjan Račič.

Brigita Šuler predstavlja novo pesem z naslovom Hvala 
ti za lepe dni, za katero je melodijo napisal znan hrvaški 
avtor Goran Topolovac, 
besedilo pa je tudi tokrat 
njeno delo. Pesem je nas-
tala v času njene čustve-
no boleče izkušnje ob iz-
gubi očeta, zato govori o 
izgubah naših bližnjih. V 
njej namreč Brigita pos-
lušalcem sporoča, da je 
pomembno, da ljubimo 
in cenimo življenje v ob-
jemu svojih bližnjih in 
smo hvaležni za vse skupne trenutke, tako v slabem kot 
v dobrem. Velja omeniti, da je ta čustvena skladba nasta-
jala vse od letošnjega aprila, saj je bilo snemanje, zaradi 
bolečine ob izgubi njenega očeta Rajka, večkrat prekinje-
no. »Ati, hvala ti za lepe dni,« se je za konec na facebooku 
v spomin očetu še poklonila naša pevka.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Metodu Gradišarju, Ulica Danila 

Bučarja 24, 8000 Novo mesto. Čestitamo. Lestvica je na spo-
redu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na interne-

tni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

  1. (2.) KVINTET 7 - Glasba je moje življenje
  2. (4.) NAVIHANI MUZIKANTI - Skrita sreča
  3. (1.) Ans. AKORDI - Pevec
  4. (3.) Ans. ZADETEK - Deklica
  5. (8.) Skupina ŠPICA - Špica večer
  6. (10.) Ans. ZEME - Da srce ti zaigra za me
  7. (6.) Ans. FANTJE IZPOD LISCE - Domača pesem
  8. (5.) Ans. MURNI - Še eno noč
  9. (-.) Ans. MLADI UPI - Daj, vrni se
 10. (9.) Ans. JUHEJ - Plesalka

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. JURČKI - Sad ljubezni

 Kupon št. 384
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, 14. 10. 2017, ob 17. uri

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

1. nagrada: bon v vrednosti 30 €
2. nagrada: bon v vrednosti 20 €
3. nagrada: bon v vrednosti 10 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 19. oktobra, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

BIO PRODAJALNA NORMA KRŠKO 
AFIRMAT D.O.O, CKŽ 141 (QLANDIA), KRŠKO

Geslo 19/2017 številke: 

NOVE KOLEKCIJE
Nagrade, ki jih podarja OPTIKA RIMC, prejmejo:

1. nagrada:  sončna očala Superdry; 
 Franc Starc, Sevnica 
2. nagrada:  darilni bon v vrednosti 20 €; 
 Gabrijela Gorenc, Koritnica
3. nagrada:  trdi etui, krpica in tekočina za čiščenje; 
 Franc Alegro, Gunte

www.norma.si Nahajamo se v Qlandii v Krškem.

Vprašajte nas za nasvet :)
Okrepite si imunski sistem.
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Podpirajo nas:
Občina Krško, URSM, Zavod Movit in JSKD, 
Zavod RS za zaposlovanje

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 KRŠKO
T: 07/488-22-80
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

KONCERT  METAL SEKCIJE 

Frozen Forest - black metal band iz Zagreba
Lintver - thrash metal band iz goriških koncev 
Britof - neizprosni peklenski trio iz Slovenj Gradca

Mladinski center Krško, sobota, 28.10. ob 21.00. 
Vstopnina: 5eur.

Frozen Forest Foto: Bojan Puhek

BritofLintver

VABIMO VAS NA PREDAVANJE V BREZPLAČNEM 
CIKLU 

POT DO SREČE OBSTAJA
z naslovom

KJE ISKATI PSIHOLOŠKE RAZLOGE, ZAKAJ 
DRUŽBA NE MORE HITREJE

NAPREDOVATI

Z nami bo dr. MATJAŽ LUNAČEK

Kulturni dom Krško, torek, 17. 10. 2017, ob 18.00
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD Krško 

MC KRŠKO

Četrtek, 12. 10. 2017, ob 17.00
PREDSTAVITEV JOGE PLESA – SHAKTI DANCE
Mentorica: Saša Krušnik, www.shakti.si

Sobota, 14. 10. 2017, ob 10.00
MC DIRENDAJ: Ko odpade listje 
Prijave: monika.macek@mc-krsko.si 

Torek, 17. 10. 2017, ob 18.00
POT DO SREČE OBSTAJA: Kje iskati psihološke razloge, 
zakaj družba ne more hitreje napredovati
Predavatelj: dr. Matjaž Lunaček
Kje: KD Krško
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD Krško

Petek, 20. 10. 2017, ob 18.00
GLEDALIŠKA PREDSTAVA: LOG OUT
Izvedba: Mladinsko gledališče iz Bajine Bašte
Kje: Dvorana OŠ Leskovec pri Krškem
Organizatorji: MC Krško, Občina Krško, OŠ Leskovec pri 
Krškem in KD Leskovec pri Krškem

Četrtek, 26. 10. 2017, ob 8.00
V POSAVJU ŽURAMO BREZ DROG IN ALKOHOLA: OŠ 
PODBOČJE
Organizator: MC Krško, CSD Krško; PP Krško in LAS Krško

Sobota, 28. 10. 2017, ob 21.00
KONCERT METAL SEKCIJE: FROZEN FOREST, LINTVER, 
BRITOF
Vstopnina: 5€

Torek, 31. 10. 2017, od 15.00 dalje
HALLOWEEN
Kostanjev piknik, ob 15.00
Poslikava obraza, ob 16.00
Hiša groze, ob 18.00

Rešitev iz 20. številke

Svete gore pri Bistrici ob Sotli so eno najbolj 
znanih slovenskih romarskih središč. Tam se na 
527 metrov visokem hribu nahaja pet svetišč: 
Marijina cerkev, posvečena Marijinemu rojstvu, 
nad njo sta kapeli Lurške Matere Božje ter sv. Se-
bastijana in Fabijana, pod cerkvijo pa kapeli sv. 
Jurija in Martina, ki so že od davnih časov zna-
na pod imenom Svete gore. Na tem kraju naj bi 
ljudje živeli že najmanj 2000 let, saj so na hri-
bu ali v njegovi okolici našli različne arheološke 
ostanke iz prvega stoletja n. št. kot iz vseh ka-

snejših obdobij, na primer tudi krščanske grobove Slovanov. V letu 2000 je bil na Svetih gorah pos-
tavljen križev pot, ki je delo akademskega kiparja Staneta Jarma iz Kočevja. Romarji na Svete gore 
prihajajo iz različnih koncev Slovenije (največ s Ptujskega polja in Haloz ter seveda s Kozjanskega), 
pa tudi iz sosednje Hrvaške.(Foto: B. Colarič)

izreži

ALI POZNAMO POSAVJE (6)? 

Katera znamenitost je na spodnji fotografiji in v katerem kraju se nahaja?
Odgovore napišite v priloženi obrazec in izpolnjene pošljite po pošti na naslov: Posavski 
obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (nagradni kviz). Tokrat lahko pošljete odgovor tudi 
po elektronski pošti na naslov: marketing@posavje.info

Še zadnjič bomo izžrebali 4 potnike, ki se bodo predvidoma v začetku meseca novembra lahko 
udeležili zabavnega in poučnega izleta s turističnim avtobusom družbe POSAVC po Posavju. Iz-
letnike, ki jim bomo poleg predstavitve nekaterih zanimivosti pripravili tudi prijetno druženje pri 
enem izmed posavskih gostinskih ponudnikov, bomo o točnem datumu in podrobnostih izleta 
pravočasno obvestili. Uredništvo

na fotografiji je:

naslov:

pošta:

telefon:

ime, priimek:

v kraju:

KDO BO POTOVAL Z NAMI PO POSAVJU?

Med prispelimi pravilnimi odgovori iz prejšnje številke smo izžrebali naslednje potnike, ki bodo 
v jeseni z nami potovali s panoramskim avtobusom družbe Posavc: Ana Krivec (Dobova), Jožefa 
Čerkuš (Trebče), Tine Kodrič (Župeča vas) in Klara Zorko (Brežice).

20 let s posavskim obzornikom
- nagradni kviz za bralce

NAGRADNI KVIZ ZA BRALCE (6)

Spoštovane bralke in bralci! Danes objavljamo še zadnje, šesto vprašanje iz našega nagradnega 
kviza, ki ga organiziramo v počastitev dvajsetletnice izhajanja Posavskega obzornika. V številki, 
ki je izšla 10. avgusta, smo vam postavili prvo vprašanje o kulturnih znamenitostih Posavja in 
potem po vrsti predstavili ostanke rimljanskega naselja Neviodunum, ki se nahaja na območju 
današnjega Drnovega, spomenik "Kose", ki je posvečen NOB, izgnancem in kmečkim uporom 
v Brežicah, skulpture Forme vive v Kostanjevici na Krki, Lutrovo klet pod sevniškim gradom in 
romarsko središče Svete gore, ki se nahaja v bližini Bistrice ob Sotli. Najbrž ste že ugotovili, da z 
vsakim vprašanjem obiščemo eno izmed posavskih občin, zato verjamemo, da vam ne bo težko 
odgovoriti na naše zadnje vprašanje. Srečno!
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržu-
je pravico do objave ali neobjave, krajšanja, 
povzemanja ali delnega objav ljanja nenaro-
čenih prispevkov v skladu z uredniško politi-
ko in pro storskimi možnostmi. Izjema so od-
govori in popravki objavljenih informacij, ki 
bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali 
interes, kot to določa zakon. Prispevki mora-
jo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni 
prispevki ne odražajo stališč in mnenj ure-
dništva.

prejeli smo

Družba potrebuje 
širši pogled
(Odgovor na članek »Očitno ni 
vsem jasno, kdo je zaradi koga 
v službi«, Posavski obzornik št. 
20, 28. 9. 2017)

Naslov članka »Očitno ni vsem 
jasno, kdo je zaradi koga v služ-
bi« ter njegova vsebina spodbu-
janja podjetništva si zasluži ko-
mentar. Miselnost, da bo malo 
podjetništvo potegnilo državo 
ali regijo iz gospodarske krize, 
ki za navadne delavce še kar 
traja, saj se njihov standard 
kljub gospodarski rasti ni iz-
boljšal, je napačna.

Gospodarske družbe kljub 
manjšim prihodkom sicer be-
ležijo vse večje dobičke zara-
di rezanja stroškov dela. Slove-
nija pa ima še vedno 7 % manj 
zaposlenih kot pred krizo, šte-
vilo s.p., samostojnih "podjetni-
kov", na katere stavijo vodilni v 
obrtni zbornici, pa se je poveča-
lo za 30 %. Ti ljudje niso nobeni 
obrtniki, kaj šele podjetniki, so 
prekarni delavci, ki jih podjetja 
silijo v espeizacijo, da si znižajo 
stroške. Za doseganje zadovolji-
ve ravni zaposlenosti samo mi-
kro podjetja, s.p.-ji in start up-i 
ne bodo zadoščali, ampak bo 
potrebno imeti tudi velike de-
lodajalce, razvoj takšne gospo-
darske politike pa je vedno od-
visen od države. Od države je 
tudi odvisno, ali bo delavcem in 
delavkam skozi upoštevanje in 
spremembo zakonodaje omo-
gočila poštene delovne pogoje 
in plačilo ali pa jih bo prepusti-
la primežu menedžerjev, kate-
rih mantra je nižanje stroškov.

Resna država se nadalje zave-
da, da je nujno šolati tudi druž-
boslovce in kulturnike, saj so 
družbeni odnosi preveč zaplete-
ni, da bi jih prepustili v upravlja-
nje ozko usmerjenim podjetni-
kom. Družba potrebuje širši 
pogled namesto ozko speciali-
zirane družbe podjetnikov, saj 
se bomo sicer med seboj požrli v 
tekmi za konkurenčnost. Resno 
državo na koncu potrebujemo 
tudi zato, da nadzira delovanje 
lokalnih oblasti, ki si pogosto po 
svoje interpretirajo zakonodajo.

Tehnološki razvoj je omogočil 
neslutene spremembe v svetu. 
Razvoj tehnologije samo z oz-
kim gledanjem, kot je to preb-
rati v članku, ne bi bil mogoč, 
v kolikor se ne bi združile vse 
vede; tehnične, naravoslovne in 
družboslovne. Da bi otroke že 
od vrtca naprej učili, naj si izbe-
rejo poklic, ki zagotavlja delov-
no mesto, naj s sošolci med se-
boj konkurirajo v podjetništvu 
– ta groba misel spada v zgodo-
vino. Vmes smo imeli tehnološko 
revolucijo. Veliko poklicev, za 

delodajalec smer izobraževanja število 
štipendij

Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, Brežice
07 48 91 449 (Mirjana Obranić)
mirjana.obranic@zd-brezice.si  

logoped – 1 štipendija
magister farmacije – 1 štipendija 2

I.H.S. d.o.o.
Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško
03 898 62 62 (Nataša Prostor)
natasa@trgotur.si 

oblikovalec kovin – 2 štipendiji
elektrotehnik – 1 štipendija
strojni tehnik – 1 štipendija
dipl. inž. strojništva – 2 štipendiji
dipl. inž. elektrotehnike – 1 štipendija
mag. inž. strojništva – 2 štipendiji
mag. inž. elektrotehnike – 1 štipendija 

10

Savaprojekt d.d.
CKŽ 59, 8270 Krško
07 49 14 200 (Snežana Micić)
savaprojekt@savaprojekt.si 

mag. inž. arhitekture – 1 štipendija
mag. inž. strojništva – 1 štipendija
mag. inž. gradbeništva – 1 štipendija
mag. inž. gradbeništva, nizke gradnje – 1 štipendija

4

NUMIP d.o.o. Podružnica Krško
CKŽ 135 e, 8270 Krško
07 49 12 424 (Zlatka Hvala)
zlatka.hvala@numip.eu 

univ. dipl. inž. strojništva – 1 štipendija 1

RADEČE PAPIR NOVA, d.o.o.
Njivice 7, 1433 Radeče
03 56 80 313 (Tadeja Rus)
tadeja.rus@radecepapir.si 

strojni tehnik – 1 štipendija
kemijski tehnik – 1 štipendija
papirni tehnik – 1 štipendija
elektrotehnik – 1 štipendija

4

MUFLON d.o.o.
Titova 99, 1433 Radeče
03 56 80 313 (Vida Kišek)
vida.kisek@muflon.si 

strojni tehnik – 1 štipendija
elektrotehnik – 1 štipendija
kemijski tehnik – 1 štipendija

3

Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) objavlja

PROSTE KADROVSKE ŠTIPENDIJE DELODAJALCEV V 
OKVIRU REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME POSAVSKE 

REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

in vabi

dijake in študente na dodiplomski in podiplomski stopnji študija ter udeležence izobraževanja 
odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni in izpolnjujejo pogoje, določene v Zakonu 
o štipendiranju, da se najkasneje do 30. 11. 2017 prijavijo delodajalcem na objavljene potrebe po 
kadrovskih štipendijah.

Razpis za delodajalce za sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko leto 2017/2018 je odprt do 
porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 30. 9. 2018.

Vse zainteresirane delodajalce, ki bi želeli dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo, 
ter dijake in študente vabimo tudi na predstavitev Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja 
kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018,

ki bo v četrtek, 19. 10. 2017, ob 12.00 v Klubu Kulturnega doma Krško.

Vsa dodatna pojasnila oziroma potrditev vaše udeležbe na dogodku sporočite na RRA Posavje, CKŽ 2, 
8270 Krško; Danica Kramžar, tel. 07 488 10 44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si .

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

katere je potrebno ročno delo, 
danes opravljajo stroji, v pri-
hodnosti pa bo večina proizvo-
dnje avtomatizirana. Potrebna 
bo delitev dela, krajšanje delov-
nega časa in uvedba univerzal-
nega temeljnega dohodka, sicer 
bodo družbeno-socialni proble-
mi neobvladljivi.

1. oktobra smo bili priče nes-
lutenemu dogodku v Kataloni-
ji, česar v Evropi nismo vajeni. 
Tudi pred 80 leti se je začelo v 
Španiji. Zgodovina se nam lah-
ko ponovi. Dobro je prebrati še 
kaj onstran domačega časopi-
sa in videli bomo, da tudi v bolj 
razvitih državah Evrope, kjer so 
že zdavnaj doktorirali iz podje-
tništva, ni vse v rožicah.

Potrebujemo več pogovorov o 
družbi, za kaj takega pa bomo 
potrebovali tudi veliko druž-
boslovcev, filozofov, sociologov 
in kulturnikov. V nasprotnem 
primeru bomo potrebovali vse 
več psihiatrov ter organov re-
presije. In če zaključimo z zlo-
rabljeno parolo: ”za otroke gre” 
– vsak otrok mora imeti mož-
nost študirati tisto, kar ga vese-
li, in ne tisto, kar potrebuje pro-
izvodnja!
 Aleš Suša, Levica Posavje

Razumeti davke 
in sivo ekonomijo
Že nekaj časa burijo moje mo-
žgane davki in hudo grajana 
siva ekonomija. Seveda se ne 
štejem za poznavalca podro-
čij. Imam pravico razmišljanja 
in logičnega sklepanja. Ne raz-
mišljam o dejavnostih, ki obra-
čajo veliko denarja. Gre za posa-
meznike in njihove družine, ki s 
prejemki komajda pokrivajo te-
koče stroške. V to skupino spa-
dajo tudi začetni s.p. ali dopol-
nilne dejavnosti. Glede davkov je 
jasno, da jih moramo plačevati 
vsaj v meri, ki nam daje povra-
tni standard skozi infrastruk-
turo, šolstvo, zdravstvo, kultu-
ro, varnost in tudi za aparat, ki 
vse to uresničuje. Veliko vpraša-
nje je, ali bi lahko nekatere de-
javnosti, ki bi si lahko zagotovi-
le sredstva na trgu, odklopili od 
davčne vreče in zmanjšali tudi 
izvajalski aparat. »Mantra« dr-
žave je: »Vse mora biti obdavče-
no in nihče ne sme biti izjema. 
Nas ne zanima človek. Zanima 
nas le učinkovit sistem in dovolj 
pobranega davka«. Malce težko 
je razumeti, da so prihodki sko-
raj ob vsaki transakciji obdav-
čeni. Bognedaj, da bi mali kmet, 
ki ima na dvorišču deset kokoši, 
enkrat na mesec na črno prodal 
deset jajc, kakšno kuro ali liter 
vina. Kazni gredo lahko v tiso-
če evrov. Zakaj mora upokoje-
nec od male pokojnine plačevati 
davek, saj dobiva nazaj le tisto, 
kar je v času dela vložil po zapo-
vedi države. 

Davke je treba plačevati. DA!!! 
Urejena država mora skozi 
učinkovit gospodarski in social-
ni sistem zagotoviti, da so pri-
hodki državljana tako veliki, da 
lahko plača davke, ne uporablja 
sive ekonomije in normalno živi. 
Je to danes zagotovljeno? Ne! 
Ker je treba živeti, je edini me-
hanizem zmanjšanje davkov ali 
nekatere oprostitve davščin. Ne-

kaj tega je vsaj papirnato ure-
jenega. Rezultati so skoraj nič-
ni. Preživetje je vezano na drugo 
temo: to je siva ekonomija - upo-
rabljanje storitev za preživetje 
mimo sistema. Udeležena sta 
običajno dva reveža. Eden, ki 
ne zmore plačila, in drugi, ki je 
prisiljen kdaj pa kdaj dobiti delo 
in nekaj malega zaslužiti. Drža-
va sicer ne dobi davka. Hkrati bi 
lahko bila vesela, ker je tako pri-
tisk revščine nanjo manjši. Pa 
ni. Zanjo je to večji kriminal od  
milijonskih poneverb, ki so for-
malno pokrite s slabimi zakoni. 
Hkrati je država največji legal-
ni ropar skozi ekstremne kazni 
tudi za minimalne kršitve, ki ve-
činoma niso narejene nameno-
ma. Na ulicah in cestah smo pri-
ča zavestnemu organiziranemu 
lovu na male kršitve. Snemalne 
kamere omogočajo tudi slede-
nje kršitelju in seštevanje kaz-
ni v tisoče evrov. Kazen lahko 
pomeni polletni dohodek kaz-
novanega. Ali ne bi varnosti 
več pomenilo človeško opozo-
rilo pri prvi kršitvi? Krivičnega 
nesorazmerja med prekrškom, 
kaznijo in dohodki ne vidijo po-
slanci in še naprej potrjujejo do-
datne zaostritve kazni. 

Razumem obrtnike in male go-
spodarske sisteme, da se bojijo 
in zavračajo sivo ekonomijo. Ta 
res ni dobra za razvoj gospodar-
ske dejavnosti. Toda začetnik 
gospodarske dejavnosti potre-
buje vsaj dve leti, da si zagotovi 
trg in mu začnejo rasti prihod-
ki do mere, ki pokrivajo odhod-
ke in omogočajo življenje. Razu-
mevanja države, da mora nekaj 
najprej zrasti, da lahko obrodi 
sadove, ni. Ni mi jasno, da upo-
kojenec ali delavec z dohodkom 
pod pragom revščine ne dobi ta-
koj avtomatsko socialne izrav-
nave. Takemu bi lahko dopustili 
še nekaj zaslužiti z občasnim de-
lom in na to delo povsem odpus-
tili davščine. Zagotovo bi zaslu-
žek porabil v domačem okolju 
in ne v tujini. 

Spet smo pri državnih nesmislih. 
Skrb, da noben evro ne uide dav-
ku, in hkrati postavljeni limiti za 
odločanje pomoči hitro naredijo 
še večjo revščino, kljub želji po 
njeni odpravi. Do kdaj bo tako? 
Stara ženica je želela prebeliti 
bivalni prostor. Povprašala je 
obrtnika, ki ji je povedal tržno 
ceno. Ni imela toliko denarja. Za 
skoraj polovično ceno bi ji op-
lesk naredil »šušmar«. Ni ga na-
ročila, ker se boji kazni inšpek-
cije, ki bi jo spravil v še večjo 
revščino. Živi v prostorih, ki so 
bili prebeljeni pred 28 leti. To se-
veda nikomur ni nič mar. Treba 
je spoštovati predpise!!!

V neurejenih  državah vzho-
da in tudi na Balkanu je zara-
di slabo delujočega gospodar-
stva in sociale za reveže edina 
rešitev siva ekonomija. Smo na 
poti v njo ali iz nje? Sam drob-
no sivo ekonomijo razumem 
in toleriram, dokler so dohod-
ki za velik del državljanov pre-
majhni za življenje. Nikakor je 
ne odobravam, saj sem mnenja, 
da je zanjo kriva prav država. 
Razumem tudi »razumne« dav-
ke. Večkrat si morajo odločujoči 
na vseh ravneh postaviti vpra-
šanja vzrokov, posledic, kazni 
in odpravljati predvsem vzroke.
 Franc Černelič, Podbočje

Tudi vaš časopis na POK-u!
BREŽICE – Ta konec tedna, v soboto, 14., in nedeljo, 15. oktobra, se v Športni dvorani Brežice 
odvija že sedmi Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem Brežice. Program znova obeta veliko za-
bave in prijetnih srečanj, ravno k slednjemu, srečanju in klepetu z ustvarjalci časopisa Posavski 
obzornik, pa vabimo tudi vas, drage bralke in bralci!

Na omenjenem sejmu je namreč 
vedno prijetna mešanica poslov-
nega in zasebnega utripa. Sre-
čamo se z mnogimi, ki nas radi 
berete, obiščejo nas posavska ak-
tivna društva, prodorni podjetni-
ki, kulturni ustvarjalci, obrtniki, 
politiki, pridni kmetje, trgovci, 
poslovni partnerji in radovedne-
ži vseh generacij, o katerih piše-
mo že celih dvajset let. Sejem je 
odlična priložnost, da še v živo 
prisluhnemo vašim pripombam 
na vsebino in obliko časopisa, 
vašim zanimivim komentarjem, 
hvaležni vam bomo za vse kriti-

ke in priporočila. Sploh pa se ve-
selimo, da se v tem hitrem času, 
ko ljudje nenehno tekamo sem 
in tja, vsi skupaj malo ustavimo 
in si namenimo sproščeno be-
sedo, stisk roke, pogled – vse, 

kar skozi leto morda ne more-
mo preko papirnatih in virtual-
nih strani našega medija. 

Decembra začnemo praznovanje 
svojih dvajsetih napolnjenih let, 
z malimi presenečenji in nagra-
dnimi igrami pa vas bomo za 
pokušino začeli razvajati že prej 
– tudi na POK-u. Zato lepo va-
bljeni, da v bogatem sejemskem 
programu in v sprehodu med 
stojnicami domačih razstavljav-
cev obiščete tudi našo. 

Veselimo se srečanja!
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način sez-
nanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi živ-
ljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno.

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 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) 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.

zahvale, spomin

Milenko Stergar iz Spodnjega Starega Gradu nam je pos-
lal tole fotografijo in ob njej zapisal: »Zanima me, zakaj ima-
jo avto šole še vedno redne vožnje skozi Spodnji Stari Grad, 
kljub temu, da sta na obeh dovozih v naselje postavljeni ta-
bli, ki dovoljujeta samo lokalni promet? Jamčim, da imajo 
skozi naselje učne ure in po njem ne pobirajo kandidatov.« 

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

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. 

ZVONKA BLAŽINČA

JOŽEFA 
PREGRADA

ZAHVALA ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega 
dragega sina, očeta, moža, dedija, botra, 

strica, dobrega soseda in prijatelja

Ob boleči izgubi našega dragega

Srce je omagalo, dih je zastal, 
a na njega spomin bo večno ostal.

Žalujoči: vsi njegovi

Žalujoči: žena Marta, Andreja in Karmen z družinama

se iz srca zahvaljujemo družinam Cvetkovič, Koštič, Pavlovič in Vu-
čajnk, Ilijaž, sodelavcem Interspara Novo mesto, Ključavničarstvu 
Dorč, Termam Čatež. Prav tako vsem sorodnikom, prijateljem, znan-
cem in dobrim sosedom, da ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani. Hvala družini Dučanović, še posebej Kasimu, Ljudskim pev-
cem Dobova, družini Vašcer, gasilcem, reševalcem. Hvala pogrebni 
službi Žičkar in g. župniku. Zahvaljujemo se za darovane maše, sveče 
in denarno pomoč ter vsem, ki vas nismo posebej omenili, a ste na-
šega Zvonka pospremili v tako velikem številu v njegov prerani grob.

se zahvaljujemo osebju ZD Brežice, Domu upokojencev Brežice, 
Splošni bolnišnici Brežice, g. Žičkarju, župniku Janezu Kozincu za 
lepo opravljen obred, lovcem LD Žužemberk in rogistom, g. Dušiču 
za govor, sosedom, prijateljem in vsem znancem. Iskrena hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

po domače Korenovga Zvonkota z Rigonc, 

iz Pišec

Samo nebo ve, kako boli,
ko več te ni ...

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.

JOŽE JORDAN

SPOMIN

Minili sta dve leti,
odkar je od nas odšel naš dragi

iz Kostanjevice na Krki.

Vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

JOŽE KRAMAR

SPOMIN

16. oktobra bo minilo dvajset žalostnih let, 
odar se je od nas poslovil naš najdražji

Družina Kramar iz Jereslavca

Razcveta leto za letom se cvetje, 
glej, leto za letom dozoreva nam sad, 
priroda spreminja se, znova se vrača, 

le človek nikdar se ne vrne nazaj.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu 
in mu prižigate svečke.

ZDENKA JURKAS
rojena Škaler.

Hči Milena in sin Bojan z družinama

Globoko užaloščeni sporočamo,
da se je v četrtek, 28. septembra 2017,

tiho poslovila naša draga mama in babica

Verjamemo, da se boste Zdenke spominjali po njeni radoživosti in 
dobrosrčnosti. Bila je skrbna, ljubeča mama in najboljša babica. 

Na mamino željo smo jo na njeno zadnjo pot pospremili v najožjem 
družinskem krogu. 

Obiščete jo lahko na našem grobu Jurkas, pokopališče v Brežicah.

MARTINA LEŠNJAK

ZAHVALA

Žalujoči: mož Anton, sin Jernej
ter sinova Zvoni in Miha z družinama

V 95. letu nas je zapustila naša draga

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih 
stali ob strani, izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje in svete maše ter 
jo pospremili na njeni zadnji poti.

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli.

(T. Pavček)

iz Kostanjevice na Krki.

BRANKA NARAGLAVA

ZAHVALA

Žalujoča hči Suzana z družino

V petek, 22. septembra, smo se v Krškem 
poslovili od ljubečega očeta 

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
kolektivu Delta Team in TMZ ter znancem za izrečeno sožalje, 
darovane sveče, cvetje in svete maše. Zahvala tudi pogrebni službi 
Kostak, gospodu župniku Grojzdku za lepo opravljen obred in 
besede slovesa.

Še enkrat hvala.

Hvala ti za leta sreče,
hvala ti za sto stvari,

hvala ti za vso ljubezen,
hvala ti, hvala ti,

da bil najboljši oče si.

SALIJA
ČULJANDŽIJA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega

iz Velikega Podloga

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem ter podjetju Resistec za izrečena sožalja in denarno pomoč.

Hvala osebju bolnišnic Golnik, Novo mesto in Brežice, Zdravstvenemu 
domu Krško, dr. Obradoviću, kliničnemu centru Ljubljana, 
onkološkemu inštitutu, pogrebni službi Žičkar ter podjetju Marjetica 
Koper. 

Hvala gospodu Rihardu za ganljive besede slovesa ter vsem, ki vas 
nismo posebej imenovali, pa ste z nami sočustvovali in nam stali ob 
strani v teh težkih trenutkih.

IVANKE SRPČIČ

ZAHVALA
Ob izgubi naše mame, stare mame in prababice

z Gorenjih Skopic

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo sosedom in sovaščanom, sorodnikom in 
prijateljem za sveče, svete maše in darove za cerkev. Posebna hvala 
dr. Nadi Cesarec in sestri Nataši za dolgoletno zdravljenje, sestram 
usmiljenkam za obiske na domu, gospodu Žaklju za lepo opravljen 
obred in lepe besede slovesa, praporščakom, pevcem in pogrebni 
službi Žičkar. Hvala vsem!

Popravek
V prejšnji številki Posavskega obzornika (št. 20, 28. 9. 2017) je 
prišlo do neljube napake v zahvali ob slovesu od Todorja Mi-
hajlovića - Toše, kjer bi se naslednji stavek moral pravilno gla-
siti: Še posebej se zahvaljujemo Mariji Vogrinc ter Miri, Simoni 
in Karlu Rožmanu za vso izkazano nesebično pomoč.  Ur.
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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

NEPREMIČNINE

Prodam staro hišo v Kopriv-
nici z vso infrastrukturo in 88 
arov zemlje. Tel.: 041 84 54 64

Prodam hišo z dvoriščem v 
Brežicah, blizu Integrala. 
Tel.: 051 483 103

Prodam stanovanjsko hišo 
Zgornji Obrež, oddam v najem 
hišo Silovec – Sromlje, z delom 
gospodarskega poslopja. 
Tel.: 041 644 979

V Brežicah oddamo v najem 
opremljeno 3- sobno stanova-
nje. Tel: 041 947 836 

Oddamo sobe (od 100 do 120 
EUR na osebo) na relaciji Bre-
žice - Krško. Tel.: 031 421 102

S 1. 11. 2017 oddam opremlje-
no enosobno stanovanje na 
mirni lokaciji v Brežicah. 
Tel.: 041 756 078

V najem oddam opremljeno 
hišo, 90 m2, na lepi lokaciji, v 
občini Brežice.  Energ.izk.: DA. 
Tel. 041 630 491.

V blokovskem naselju v Breži-
cah oddam 2-sobno stanova-
nje. Tel.: 041 359 585

AVTOMOBILIZEM

Prodam Renault Clio 1.2, le-
tnik 1998, v voznem stanju. 
Tel.: 041 919 384

Prodam Grand Vitaro, letnik 
2008, 140.000 prevoženih km, 

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

cena po dogovoru. 
Tel.: 041 768 590 

Prodam Astro, model G, staro 
13 let, 70.000 km, ohranjeno 
in motor Ekotech Diesel, levo 
vrtenje. Tel.: 031 584 819

Prodam štiri nova kovinska 
platišča z električnimi ventili, 
16 col, original za Opel Moko. 
Zelo ugodno. Tel.: 041 923 192

KMETIJSTVO

Prodam kosilnico Muta, 
okrogli priključek z mulčar-
jem. Tel.: 031 274 722

Prodam gruber (riper) in šro-
tar za koruzo. 
Tel.: 041 595 722

Prodam obiralec koruze SIP 
40 – 8V, letnik 2015 in obračal-
ni plug, dvobrazdni Lemken. 
Tel.: 031 431 681

Prodam travniško brano in 
žitno sejalnico. 
Tel.: 041 439 288.

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

Prodam mešana drva (gabro-
va, bukova), napol suha, cena 
53 €/m3 + prevoz. 
Tel.: 041 637 146

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju. Tel.: 051 613 586

Prodam 20 m3 mešanih drv, 
cena 30 €/m3. 
Tel.: 031 773 448

Prodam bukova drva, žagana, 
okolica Brežic. Možna dostava. 
Tel.: 041 282 364

Kupim suha bukova drva, ža-
gana na 25 cm, z dostavo. 
Tel.: 051 641 750

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam 300 l rdečega vina 
(cena 0,90 €/l) in koruzo v 
zrnju, sušeno v koruznjaku 
(cena 0,20 €/kg). 
Tel.: 041 223 957

Prodam mošt frankinje, riz-
linga, plavca in žametne črni-
ne. Cena po dogovoru. Tel.: 051 
254 413

Prodam ovinjen sod 1.000-li-
trski, cisterno 800 in 2.000-li-
trsko, suhe nažagane trte za 

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

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

vijaki@vijaki.si  /  Velika Dolina 32
Tel.: 07/ 49 57 350 / 041 298 777 / 041 710 916

SPAX CINKANI + INOX + TORX od Ø 2,5 - Ø 8 X 350
VIJAKI DIN 931 + 933 od M2,5 - M48 CINKANI + INOX

VIJAKI S FINIMI NAVOJI KV 10.9., VIjAKI PO NAČRTIH ...
ISO 7380, INBUSI S PODLOŽKO ALI BREZ, CINKANI + INOX
MATICE, PODLOŽKE, NAVOJNE PALICE OD 1-3M, ZN + A2

KOVICE, ZATIČI, KOTNIKI, PVC + KOV. VLOŽKI, ČEPI,ŠKRIPCI, 
KNIPINGI, SIDRNI VIJAKI, KAVLJI LESTENČNI + ZIDNI, itd.  

d.o.o.d.o.o.

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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040 287 597 Robert Nedanovski
www.nnrn.si

Hiša Avguštine, Kostanjevica 
na Krki, velikost 120 m², 

zgrajena leta 2014. Velikost 
parcele 2.896 m². Cena: 79.000 €. 

EI v pridobivanju.

- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

www.telsat.si  041/625-406 telsat.si@gmail.com

CPB 13, Brestanica

WWW.KAMNOSESTVO-GRAMA.SI

070 660 660
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Oddajanje avtodomov v najem.

www.ga-tours.com

AKCIJA 10 % POPUST DO KONCA LETA 2017!

www.PosavskiObzornik.si
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žar in lesena okna 1m x 1m. 
Tel.: 031 396 150

Prodam mošt žametne črnine 
za 0,90 €/l, modre frankinje za 
1,20 €/l, bizeljski okoliš. 
Tel.: 040 781 444

ŽIVALI

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

Kupimo debele krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Trgovina z živimi živalmi, Ta-
dej Drofenik, s.p., Nezbiše 13, 
Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam telico simentalko, 
pašno, brejo 6 mesecev. 
Tel.: 040 848 839

Prodam teličko simentalko, 
staro 2 meseca, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 916 652

Prodam dve telički simental-
ki, stari 4 tedne. 
Tel.: 070 848 863

Prodam bikca, ČB, starega 3 
tedne. Tel.: 031 868 337

Prodam odojke, težke 25-30 
kg. Tel.: 031 306 626 

Prodam bikca LIM, težkega 
170 – 180 kg, cena 580 €. 
Tel.: 041 290 028

Prodam bikca simentalca, 
prašiče težke od 30 do 100 kg 
in slamo v kockah. 
Tel.: 031 431 681

Prodam dve telički simental-
ki, stari 3 mesece. Tel.: 07 49 
56 236 ali 041 380 075

Prodam odojke krškopoljske 
pasme za nadaljnjo rejo ali za-
kol in kravo dojiljo mesne pa-
sme. Tel.: 041 973 448

Prodamo pujske do 50 kg. 
Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam odojke linije 12, tež-
ke 25-40 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam odojke in pitance, 
težke cca 70 kg, okolica Bre-
žic. Tel. št.: 031 529 306

Prodam odojke, težke okoli 25 
kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Prodam odojke od 25 do 40 
kg in svinje za zakol od 150 do 
200 kg. Tel.: 07 49 68 484

Prodamo prašiče od 20 kg 
naprej za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 031 411 714 

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)
• 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.

 

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
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: Bojana Kunej 
Rožman

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, 
Rok Retelj, Smilja Radi 

Sodelavke in sodelavci: 
Natja Jenko Sunčič, Marija Hrvatin, 
Simon Uršič

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej 
Rožman

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 točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana

Naklada: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (22/2017) bo izšla v 
četrtek, 26. oktobra 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 19. oktober 2017.

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

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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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., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

Prodamo prašiče pitance 100 
- 120 kg in odojke, odlične 
za zakol ali nadaljnjo rejo ter 
okrogle silažne bale. 
Tel.: 040 796 830

Prodam indijske race. Cena po 
dogovoru. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 67 519

Prodam domače očiščene pi-
ščance, cena 3,5 evra. 
Tel.: 070 313 927

RAZNO

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

Prodam plastične cisterne za 
vodo, 1000-litrske, cena 50 €/
kos. Tel.: 041 933 850

Prodam biblijo s certifikatom, 
cena po dogovoru. Podarim fi-
ksni prenosni telefon. 
Tel.: 070 469 424

Brezplačno oddam večje ko-
ličine zemlje za nasipavanje v 
okolici Krškega. 
Tel.: 051 833 524

Prodam nov zapakiran Philips 
Qvick sokovnik, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 523 478 

Prodaja rabljenih računal-
niških komponent ter ostale 
opreme. Ponudbo si lahko ogle-
date na: www.racoprema.com. 
Tel.: 040 479 540

Prodam novo diatonično har-
moniko Resnik (be, es, as), gla-
silke tipa Amano, neindustrij-
ske. Cena 2.200 €. 
Tel.: 070 401 053

Prodam PVC okna in balkon-
ska vrata Termoglas, bele bar-
ve, z roletami in komarnikom. 
Ceno dogovorimo. 
Tel.: 041 385 941

Prodam peč na trda goriva Al-
faplam s steklom na vratih, 2 x 
zakurjena, cena 170 € in cen-
tralno peč Biasi 20 kW, olje, 
plin, nova, cena 250 €. 
Tel.: 040 701 455

Metrsko blago, šiviljska po-
pravila, unikatni izdelki iz 
blaga za dom in darila. Trgo-
vina Atom Krško, d.o.o., Pa-
pirniška 22, Krško. Tel.: 07 
49 05 005, 
www.atomkrsko.com

STIKI

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

66-letni postaven, razgledan, 
delaven, vitalen vdovec si 
želi urejene, iskrene, poštene 
partnerke. Tel.: 031 836 378, 
www.zau.si 

Samski moški, star 60 let, želi 
spoznati žensko, staro 50-60 
let, po možnosti na moj dom. 
Tel.: 051 257 442

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

16. in 17. oktobra 
od 9.-16. ure prodaja belih 

piščancev, v začetku 
decembra belih težkih 

kokoši, vsak četrtek pa si 
lahko priskrbite 

enodnevne bele piščance.
Naročila sprejemamo vsak 
delavnik med 8. in 18. uro

na 031 676 724 
ali 07 49 73 190.

CIRJE POD LISCO - 8. septembra je potekal v zaselku Cirje kraj-
ši kulturni program z blagoslovom v kamen vklesane kapelice s 
kipom Matere Božje. Blagoslov je opravil župnik iz župnije Loka 
pri Zidanem Mostu Janez Furman, zapeli so člani skupine Fan-
tje z Razborja. Novo obeležje, ki stoji ob poti na Lisco, je postavil 
Jožef Žnidarič kot zaobljubo. »Ko sem 10. 10. 2008 hudo zbo-
lel, sem obljubil, da postavim posebno obeležje Devici Mariji, če  

okrevam. Letos mineva skoraj 
deset let in odločil sem se, da 
bom v kamnito skalo, ki sem 
jo dal pripeljati na ta prostor v 
bližino svojega doma, vklesal 
manjšo votlino in vanjo posta-
vil spomenik Njej, ki mi je po-
magala v najtežjih trenutkih,« 
je ganjen pripovedoval in se 
zahvalil tudi ženi ter ostalim 
družinskim članom, ki so mu 
bili prav tako v močno oporo. 

 S. R.

Izpolnjena zaobljuba o kapelici

Jože Žnidarič je postavil posebno obeležje Materi Božji, saj ga 
je vera vanjo ohranila pri življenju.   
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Lojze Ogorevc, ki se je ro-
dil v šestčlanski družini, se 
je igranja na harmoniko, ki 
jo je dobil pri desetih letih, 
učil sam na paši. Ko se je na-
učil nekaj skladb, jih je igral 
na rojstnodnevnih zabavah, 
porokah, birmah, šolskih prire-
ditvah v Pišecah, kjer je obisko-
val osnovno šolo itd. Leta 1973 
je ustanovil svoj prvi ansambel. 
»Bila je kvintetovska zasedba 
z diatonično harmoniko, kar je 
bilo v takratnih zasedbah zelo 
redko,« obudi spomin in nada-
ljuje z opisom glasbene poti, 
ki ga je vodila skupaj z ansam-
blom, ki se imenuje po njem, 
tudi na številne nastope v tuji-
no. »Imam lepe spomine na go-
stovanja, ampak doma je naj-
lepše,« se nasmehne. Skladbe 
običajno piše sam in v decem-
bru bo izdal nov album z naslo-
vom Vedno pel, nikoli štel. »Na 
albumu bo 15 skladb in med 
njimi bosta tudi dve ljudski 
viži, ki sem ju posnel s sestra-
mi in brati, kajti v naši družini 
se je vedno veliko prepevalo,« 
nadaljuje in doda, da je za svo-
jo vas napisal prav posebno pe-
sem z naslovom Orehovškova 
polkica. Zanjo je glasbo, bese-
dilo in aranžma v celoti nare-
dil sam, na kar je še posebej po-

Lojze Ogorevc, glasbenik in promotor zdravega načina življenja

»Narava je najboljši terapevt«

nosen in vesel je, da jo bo lahko 
predstavil na jubilejnem kon-
certu v njemu ljubih Pišecah, 
kjer vodi tudi pevski sestav 
Pleteršnikovi pevci. Še vedno 
sodeluje v raznih strokovnih  
komisijah, v njegovem spomi-
nu pa bo ostalo tudi srečanje 
narodnozabavnih ansamblov, 
ki ga je pripravljal vrsto let v 
Brežicah pod naslovom Po do-
mače pred blagovnico. 

Poleg glasbe, ki ga je spremlja-
la tudi na poklicni poti (deset 

let je bil prodajalec na glasbe-
nem oddelku Metalke v Lju-
bljani, kasneje je v nekdanji 
brežiški blagovnici vodil glas-
beni oddelek, kot odličen poz-
navalec narodnozabavne in 
ljudske glasbe je bil nekaj časa 
tudi glasbeni urednik na nek-
danjem brežiškem radiu), se v 
zadnjih letih vsako jutro poda 
bosonog na Šentvid nad Ča-
težem ob Savi, in sicer od ve-
like noči do oktobra. »Narava 
je najboljši refleksoterapevt in 
zdravje imamo ljudje v nogah. 
Ljudje z različnimi zdravstve-
nimi težavami bi jih lahko reši-
li z bosonogo hojo,« je prepri-
čan sogovornik, ki je letošnjega 
7. julija organiziral prvi pohod 
za manjšo skupino ljudi, dru-
gi pa je sledil 26. avgusta. Nad 
udeležbo je bil organizator po-
hoda prijetno presenečen - na 
avgustovski pohod je prišlo 86 
ljudi iz različnih koncev Slove-
nije in najmlajši med njimi je 
štel 5 let, najstarejši 84. Po pri-
hodu na vrh Sv. Vida oz. Šen-
tvida so pohodniki, če so že-
leli, uživali sveže liste kopriv, 
mnogi pa so ob zvokih harmo-
nike zapeli planinsko pesem in 
bosonogi zaplesali v ritmu pol-
ke. »Pohod, ki ima 14 energij-
skih točk, je trajal tri ure in vsi 

smo odhajali domov prepolni 
mnogih prijetnih vtisov. Vese-
li me, da sta se nam pridružila 
tudi dva znana Brežičana, atlet 
Jure Rovan in zdravnik Rade 
Iljaž,« še pojasni in doda, da si 
želi, da bi postal pohod bosih 
nog tradicionalen. 

Lojze Ogorevc si že nekaj let 
sam pripravlja tudi prav po-
seben zajtrk, v katerem je 20 
različnih sestavin. »Pomeša-
mo pet vrst bio žitnih kosmi-
čev - ječmen, oves, rž, pšenico 
in piro. Zatem dodamo sedem 
vrst bio semen, in sicer buč-
na, sončnična in lanena se-
mena, črni sezam, konopljo 
in pegasti badelj ter ovsene in 
pirine otrobe. Zmesi dodamo 
še domače orehe, mlete lešni-
ke, bio kakav, bio cimet, kosta-
njev med, cvetni prah, propolis 
in mleto suho sadje. Na koncu 
vse sestavine pomešamo s pe-
timi decilitri tople vode in za-
užijemo,« opiše zdrav zajtrk 
in doda, da vsako jutro zauži-
je tudi svežo koprivo v naravi. 
»Če jo pravilno pripravimo, ne 
peče,« pravi in pojasni posto-
pek zaužitja svežega koprivi-
nega lista. 

 Smilja Radi

Glasbenika Lojzeta Ogorev-
ca, ki rad širi dobro voljo med 
ljudmi, mnogi poznajo tudi 
po zdravem načinu življenju, 
ki ga zavzeto širi med ljudmi. 

OREHOVEC PRI PIŠECAH - Muzikant Lojze Ogorevc, ki bo prihodnje leto obeležil 45-letnico delovanja na 
področju narodnozabavne glasbe, se je pred leti odločil, da bo vsako jutro prehodil pot od nekdanjega mo-
tela na Čatežu na Šentvid bos, pred tem pa vedno poskrbi tudi za zdrav jutranji obrok.

✓ tehnični pregledi

✓ delavnica za tahografe

✓ preventivni tehnični pregledi

✓ kontrola skladnosti vozil

✓ vse vrste zavarovanj pri  
      zavarovalnici po vaši izbiri

✓ registracije

Tehnični 
pregledi

Registracija 
vozil

Kontrola 
skladnosti vozil

Delavnica za 
tahografe

PE Krško
Ulica MDB 2

07 48 81 300 ✓ ✓ ✓ ✓
PE Novo mesto
Pod Trško goro 83A

07 39 32 680 ✓ ✓ ✓ ✓

{ www.avtokrka.si
@ info@avtokrka.si
✆ 051 638 638

VEČ KOT

Varna, brezhibna in ugodna vožnja.   
  Naj bo to tudi vaš izbor!

SOTELSKO - 11. julija so se trije mladi, Anita Volčanjšek iz So-
telskega pri Krškem, Andraž Tržan iz Žalca in Alen Grželj iz Po-
stojne, podali na 75-dnevno pustolovščino, na kateri so v okviru 
mednarodnega dobrodelnega rallyja Mongol Rally 2017 z golfom 
2, letnik 1988, prevozili 30.000 km in prepotovali Balkan, Tur-

čijo, Iran, Turkmeni-
stan, Kazahstan, Kir-
gizistan, Rusijo in 
Mongolijo. Na cilj v 
ruskem mestu Ulan-
-Ude so prispeli 8. 
septembra, nazaj v 
Ljubljano pa 23. sep-
tembra. »Raje kot po 
hostlih smo spali v 
šotoru ter spoznava-

li tuje kulture in tamkajšnje domačine. Delili smo jim tudi pro-
mocijski material in jim pomagali pri vsakdanjih opravilih. Tako 
smo poskusili kamelje mleko na farmi v Turkmenistanu, sušene 
ribe v Kazahstanu in kobilje mleko kimis v Kirgizistanu. Narava 
je najbolj osupljiva v Kirgizistanu, kjer smo šli dvakrat na treking 
in nočili na 3300 m ob jezeru Song köl. Domačini so nas vabili v 
svoje jurte, kjer smo enkrat prenočili v Mongoliji. Z avtom nis-
mo imeli težav, zamenjali smo zgolj baterijo, ventilator in zakr-
pali nekaj gum. Avto smo poimenovali kar Majstr ter ga polep-
šali s konjevo kostjo iz Kazahstana in rogovi iz Mongolije,« je po 
vrnitvi domov strnila vtise Volčanjškova, ki smo jo lani predsta-
vili tudi v Posavskem obzorniku. In še njen nasvet, kako preži-
veti 24 ur na dan v troje brez prepira: »Ne vtikaš se v stvari, na 
katere se ne spoznaš.« Kot še dodaja, slabih izkušenj niso imeli, 
le v Mongoliji so problem ceste, ki jih ni oz. niso asfaltirane in so 
brez oznak.  P. P., foto: osebni arhiv A. V.

S starim golfom v Mongolijo

Avanturistična trojka in njihov skoraj 30 let star avto 


