
Kdo bo novi državni 
svetnik iz Posavja?
Posavski občinski sveti so izvolili elektorje in kan-
didate za volitve novih državnih svetnikov, ki bodo 
22. novembra. V končnem izboru za predstavnika 
20. volilne enote oz. Posavja v Državnem svetu, ki 
bo nadomestil dolgoletnega državnega svetnika Jo-
žeta Slivška, so Vlado Bezjak, Jure Pezdirc in Sreč-
ko Ocvirk. 
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500-letnica reformacije
Dogodki v počastitev 500. obletnice začetka reformacije so v 
teh dneh na vrhuncu tudi v Posavju. Včeraj so v brestaniški šoli, 
poimenovani po Adamu Bohoriču, z dnevom šole in krajevno 
proslavo obeležili ta jubilej, nocoj pa bo občinska slovesnost ob 
dnevu reformacije v Kulturnem domu Krško. Slavnostna go-
vornica bo izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes z mariborske 
filozofske fakultete, program bodo sooblikovali Simfonični or-
kester Glasbene šole Krško, učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško 
in »znameniti Krčani«. Dve prireditvi bosta še na predvečer 
dneva reformacije. V Domu kulture Loka pri Zidanem Mostu, 
kjer je nekaj časa služboval Primož Trubar, bosta o 500-letnici 
reformacije spregovorila protestantski duhovnik mag. Benja-
min Hlastan ter pisatelj, publicist in prevajalec Vinko Ošlak. 
V Posavskem muzeju Brežice bodo ob 500-letnici protestan-
tizma in 470-letnici rojstva Jurija Dalmatina odprli dopolnje-
no razstavo »Dediščina posavskih protestantov«.  P. P. 
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POSAVSKI OBZORNIK NA POK - Močan pečat je na letošnjem Podjetniško-obrtnem in kmetijskem 
(POK) sejmu v Brežicah pustil tudi Posavski obzornik s svojo stojnico, na kateri se je oba sejemska 
dneva ustavilo veliko mimoidočih, za katere smo v uredništvu našega časopisa pripravili majhna 
presenečenja in nagradno igro - s tem smo tudi že začeli praznovanje 20-letnice izhajanja Posavskega 
obzornika. Ustvarjalci časopisa smo se srečali z mnogimi, ki nas radi berete, z nami so poklepetale 
prav vse generacije bralcev, veliko pa jih je tudi stopilo za posebno tablo - pravcato naslovnico našega 
časopisa. Eni takih so bili tudi mladi Skopičani (na fotografiji). Več o dogajanju na POK 2017 pa tudi, 
kdo so srečni izžrebanci naše nagradne igre, si lahko pogledate na strani 10.  Foto: Rok Retelj
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Svetniki so glasovali o izboru 
variante za reševanje prostor-
ske problematike na OŠ Arti-
če, ki je glede na časovni plan 
naslednja v vrsti prenov šol-
skih objektov v občini. Kot je 
dejala Suzana Ogorevc, višja 
svetovalka za pomoč pri vode-
nju oddelka za investicije, ob-
činsko premoženje in razvoj, 
je bil najstarejši del šole zgra-
jen leta 1903, novejši del je bil 
dozidan leta 1970, telovadni-
ca pa je bila zgrajena leta 1998. 
Izdelovalec projektne doku-
mentacije, podjetje Savapro-
jekt d.d., je predstavil štiri va-
riante, ki predvidevajo fazno 
izvajanje del - prva faza pred-
videva dograditev prostorov 
za vrtec, druga rekonstrukci-
jo obeh obstoječih delov šole 
oz. rušitev najstarejšega in 
dograditev manjkajočih povr-
šin za šolo, tretja energetsko 
sanacijo obstoječe telovad-
nice, četrta prometno uredi-
tev ter peta ureditev zunanjih 
igrišč. Vse variante je svetni-
kom predstavila Tina Božič-
nik iz Savaprojekta. Občina je 
občinskemu svetu predlagala, 
da kot najustreznejšo potrdi 
drugo varianto, ki zagotavlja 
optimalno rešitev prostorske 
problematike šole in vrtca v 
Artičah. Med drugim predvi-
deva, da se za predšolske ot-
roke zgradi objekt, v katerem 
je vsem starostnim skupinam 
omogočen izhod na pokrite 

Na vrsti za prenovo je OŠ Artiče
BREŽICE - Občinski svet občine Brežice je 19. oktobra opravil z 21. sejo v tem mandatu. Na dnevnem redu 
so bili med drugim izbor variante za reševanje prostorske problematike na OŠ Artiče, poimenovanje 
brežiške ulice ter sprejem predloga odloka o varstvu javnega reda in miru.

zunanje površine, zagotovlje-
na je notranja povezava med 
šolo in vrtcem ter s tem ustre-
zna dostava hrane iz šolske ku-
hinje. Ta varianta predvideva 
tudi rušitev najstarejšega dela 
šole, njegova sanacija je pre-
več nezanesljiva. Projektant-
ska ocena druge variante, ki so 
jo svetniki tudi potrdili, znaša 
8.912.359 evrov, izvedba inve-
sticije je načrtovana tako, da se 
v letih 2018 in 2019 zgradi vr-
tec, katerega strošek predsta-
vlja 20-25 % celotne investici-
je in ga bo občina predvidoma 
financirala z lastnimi sredstvi, 
med letoma 2020 in 2022 sle-
di druga faza (rekonstrukci-
ja in dograditev šole), nadalje 
pa še preostale tri faze, pri če-
mer bo izvedba druge do pete 
faze pogojena z možnostjo za-
gotavljanja finančnih sredstev 
v občinskem proračunu in pri-
dobivanjem sredstev iz dru-
gih virov. Kot je poudaril žu-
pan Ivan Molan, se bo drugo 
leto prva faza začela v vsakem 
primeru, saj bo vrednost izgra-
dnje vrtca občina lahko pokrila 
v dveh proračunskih letih. Dr. 
Stanka Preskar (SMC) je izra-
zila določene pomisleke glede 
velikosti novozgrajenega vrtca 
glede na hitro naraščajočo po-
pulacijo v Artičah in okoliških 
krajih. Ferdo Pinterič (Lista 
Sonce) je izpostavil, da bo tre-
ba dobro premisliti prometno 
ureditev v okolici artiške šole, 

saj se trenutno v zvezi s tem 
pojavljajo velike težave. 

ZA PIJANČEVANJE GLOBA, 
SVETNIKI PROTI

Občinski svet je odločal tudi o 
spremembi odloka o varstvu 
javnega reda in miru v občini 
Brežice. ZPTM Brežice je na-
mreč občino obvestil, da že 
dlje časa opaža pretirano rabo 
alkoholnih pijač na javnih kra-
jih, zunaj prostorov, ki so do-
ločeni za točenje alkohola, pri 
tem pa prednjačijo mladoletni-
ki, ki na določenih točkah na-
vadno ob petkih po pouku ali 
sobotah zvečer dalj časa popi-
vajo, na koncu takih druženj 
pa na javnih površinah ostaja-
jo smeti, včasih pa popivanje 
vodi tudi v pretepe, vandali-
zem, pisanje po objektih in ne-
dostojno vedenje. Občina se je 
zato odločila, da bo po novem 
vsak, ki bo užival alkoholne pi-
jače pred prodajalnami ali na 
javnih površinah, ki niso dolo-
čene za točenje alkoholnih pi-
jač - prepoved ne velja za or-
ganizirane prireditve na javnih 
površinah -, kaznovan z globo 
v višini 50 evrov. Po besedah 
Petra Dirnbeka (Levica) se s 
takšnim ukrepom predvsem 
mlade stigmatizira in umika iz 
javnega življenja ter spodbuja 
dvoličnost naše družbe. Stane 
Tomše (SMC) je dejal, da ima 
občina že kar nekaj podobnih 

odlokov, a nobene prave insti-
tucije, ki bi takšna početja nad-
zirala. Popivanja se dogajajo 
predvsem zvečer, ko je delov-
ni čas Medobčinskega inšpek-
torata - Skupnega prekrškov-
nega organa občinskih uprav 
petih posavskih občin že zdav-
naj mimo, je dodal. Aljoši Ro-
vanu (Levica) je smešno, da 
se je s to problematiko na ob-
čino obrnil ZPTM Brežice, ki 
sam organizira festival, na ka-
terem se pije na veliko. Mag. 
Jožef Piltaver (Lista Sonce) 
je takšno spremembo odloka 
označil za »noro«. Župan je po 
vseh teh pripombah dejal, da 
bodo pred končnim sprejetjem 
še enkrat preučili, ali obstaja 
kakšna boljša rešitev.

Svetniki so prižgali zeleno luč 
za poimenovanje brežiške uli-
ce, ki v skupni dolžini 232 me-
trov poteka na odseku od kri-
žišča Finžgarjeve ulice in Ulice 
kozjanskih borcev do križi-
šča Pleteršnikove ulice in Uli-
ce Stanka Škalerja. Ta se po 
novem imenuje po slikarki in 
častni občanki Brežic - Ulica 
Alenke Gerlovič. Ravnatelji-
ca OŠ Maksa Pleteršnika Pi-
šece Nuška Ogorevc in direk-
torica Knjižnice Brežice mag. 
Tea Bemkoč sta od občinske-
ga sveta dobili nov petletni 
mandat.

 Rok Retelj

Občinski proračun kot osrednji 
izvedbeni akt opredeljuje delo 
celotnega proračunskega leta, 
vanj pa so vključene vse aktiv-
nosti, ki jih občina izvaja za za-
gotavljanje kakovostnega dela 
in življenja v lokalni skupnos-
ti. Predvidena in glede na sedaj 
znane finančne okvirje izraču-
nana višina proračuna znaša 
okrog 18,5 milijona evrov, na-
črtovano pa je tudi zadolževa-
nje v višini skoraj dveh milijo-
nov evrov. »Predlog proračuna 
je pripravljen na osnovi trenu-

Proračun 2018 in nagrajenci
SEVNICA - V konferenčni dvorani sevniškega gradu je 18. oktobra potekala 26. redna seja Občinskega sve-
ta občine Sevnica. Prisotni so med 17 točkami dnevnega reda obravnavali tudi predloga proračuna za leto 
2018 ter potrdili letošnje dobitnike priznanj ob občinskem prazniku. 

tno veljavne povprečnine v za-
konu o izvrševanju proračuna, 
se pravi na 536 evrov na prebi-
valca, čeprav se nam obeta 551 
evrov, a je zakon še v proceduri. 
To pomeni, da se bo nominalno 
proračun zagotovo dvignil. Za-
dolžitev glede na dane projek-
te oziroma uvrščene projekte 
v ta proračun in v načrt razvoj-
nih programov, med kateri-
mi so nekateri tudi večletni, je 
potrebna. Nekaj let zadolževa-
nja nismo imeli in tudi finanč-
na perspektiva Evropske unije 

ter državni viri za projekte so 
zadnje čase izostajali; sedaj se 
zadeva premika na bolje, zato 
smo uvrstili v proračun 1,8 mi-
lijona visoko zadolžitev za leto 
2018. Ne izključujemo mož-
nosti, da bomo morda znesek 
zadolževanja celo nekoliko zni-
žali, a to je odvisno od končne 
vrednosti povprečnine oziro-
ma zakona o izvrševanju pro-
računa,« je pojasnjevala mag. 
Vlasta Marn, vodja oddelka 
za finance na Občini Sevnica, 
ki je zaključila, da je investicij-
sko-naložbeni del zelo bogat. 
Najvišji zneski v predlogu pro-
računa za prihodnje leto so na-
menjeni nadaljevanju urejanja 
sevniškega stadiona (400 tisoč 
evrov), sanaciji bazena v Sev-
nici (300 tisoč evrov), ureditvi 
kuhinje z jedilnico v šentjanški 
osnovni šoli (384 tisoč evrov) 
ter investiciji v sevniški špor-
tni dom (95 tisoč evrov).

Predstavitvi predloga proraču-
na je sledila živahna razprava, 
v kateri so občinski svetniki in 
svetnice podali še nekaj pobud, 
med drugim ureditev avtokam-
pa v Krmelju, dokončno ure-
ditev pristana na Orehovem, 

prenovo OŠ Ane Gale v Sevni-
ci, zvišanje enkratne denarne 
pomoči ob rojstvu otroka itd. 
Največ pobud je bilo tudi tok-
rat namenjenih urejanju cestne 
infrastrukture, nekateri pa so 
menili, da bi morala biti na-
slednja večja investicija name-
njena izgradnji kulturne dvo-
rane. Prva obravnava odloka 
o proračunu za prihodnje leto 
bo potekala na novembrski ob-
činski seji. 

V zaključnem delu seje je bil 
soglasno sprejet sklep o letoš-
njih dobitnikih priznanj Obči-
ne Sevnica. Grb Občine Sevni-
ca prejme Osnovna šola Sava 
Kladnika Sevnica, zlato plaketo 
Štefan Teraž in Marija Kralj, 
srebrno plaketo Srednja šola 
Sevnica, Turistično društvo 
Tržišče in Anton Bobič. Pri-
znanja bo podelil župan Sreč-
ko Ocvirk na osrednji slove-
snosti ob občinskem prazniku, 
ki bo potekala 10. novembra v 
Športnem domu Sevnica ob 17. 
uri. Ob tej priložnosti bo župan 
podelil tudi Listino Občine Sev-
nica Božidarju Možicu in Vid-
ku Močivniku. 
 Smilja Radi

KRŠKO - 19. oktobra se je sestal krški občinski svet na 26. redni 
seji, na kateri je poleg izvolitve kandidata za državnega svetni-
ka in elektorjev, o čemer pišemo na sosednji strani, med drugim 
potrdil odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategori-
zaciji občinskih cest ter osnutek odloka o občinskih javnih ce-
stah ter drugih javnih površinah v občini. Z namenom uskladi-
tve zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin s stanjem v naravi 
oz. dejanskim stanjem so svetniki potrdili več zamenjav ali od-
kupov zemljišč ter pod točko volitve in imenovanja imenovali 
predstavnike občine v več svetov zavodov.  V svet OŠ Koprivnica 
so potrdili Katjo Bogovič, Blaža Sotoška in Romana Strnada, 
v svet OŠ Podbočje Janeza Barbiča, Tadeja Radkoviča in Anu-
šo Vrhovšek, v svet Glasbene šole Krško Draga Gradiška, Ale-
ša Zajca in Anjo Žabkar, v svet javnega zavoda Posavski muzej 
Brežice pa Darjo Planinc. B. M. 

Ceste in nekaj kadrovskih sklepov

BISTRICA OB SOTLI - Občini Bistrica ob Sotli po dobljeni 
tožbi, v kateri je gospodarsko ministrstvo skušalo dokaza-
ti upravičenost zahtevka za vračilo 346.000 evrov iz obno-
ve cest Sv. Križ, sredstev ne bo treba vračati. Sodišče je potr-
dilo, da nobene izmed domnevnih nepravilnosti pri izvedbi 
projekta ni bilo.  

»Občina Bistrica ob Sotli je popolna zmagovalka,« je 19. oktobra 
na 21. seji občinskega sveta svetnikom poročal župan Franjo De-
belak. V tožbi, ki se je vlekla že od marca 2015, je sodišče zago-
tovilo, da je občina ravnala odgovorno in strokovno. »Obrazlo-
žitev sodbe je v 20 točkah. Od točke do točke so očitki zavrnjeni, 
glede na to, da država ni predložila niti enega konkretnega doka-
za, Občina Bistrica ob Sotli pa je za vsak očitan prekršek, tako o 
dolžini cest, projektni dokumentaciji, dodatni CBA analizi kot o 
ceni izvedenega projekta, zavračala z argumenti. Pomembno je, 
da je sodni izvedenec videl, ocenil, izmeril in napisal, da je Obči-
na Bistrica ob Sotli delala dobro, uradniki pa so delali neresno. 
Menim, da je bila sodba nepotrebna, zahtevek neresen in neko-
rekten do Občine Bistrica ob Sotli. Vesel sem, da smo dokazali, 
da smo delali dobro in prav in da bomo brez tega bremena lažje 
delali naprej,« je sodbo pospremil župan.
Država je občini, ki je pred štirimi leti z evropskimi sredstvi iz-
vedla 346.000 evrov vredno obnovo 5,5 kilometra lokalnih cest 
Sv. Križ, kljub potrditvi projekta in kasnejšemu poročanju ob-
čine, da se je cena z izbiro najugodnejšega izvajalca del močno 
znižala, očitala, da so projekt zaradi nizke cene izvedbe prijav-
ljali na neustrezen razpis, da zanj niso imeli ustrezne dokumen-
tacije, izveden naj bi bil v manjšem obsegu in površno, urejala 
pa naj bi se tudi zasebna dvorišča. Da je občina upravičeno zav-
račala očitke, je kasneje potrdila kontrola neodvisnega sodne-
ga izvedenca dr. Martina Ivana Lipičnika. V spremstvu župa-
na Debelaka ter skrbnice projekta na MGRT Silve Podlesnik je 
traso prehodil, pregledal in izmeril z ročno vodljivim kolescem. 
V poročilu ni mogel potrditi nobene izmed očitanih nepravil-
nosti. Navedel je, da so bila dela izvedena kakovostno, dolžina 
asfaltiranih cest je še za nekaj metrov presegala prijavljeno dol-
žino, dokumentacija je bila popolna, prav tako je zavrnil, da bi 
se asfaltirala zasebna dvorišča. O meritvah dejanske dolžine as-
faltiranih cest, ki jih je kontrola s strani ministrstva izvedla na 
podlagi števca v avtomobilu, pa je zapisal, da je šlo za popolno-
ma neprimerno tehniko za kakšno resno odločanje. Vsa stali-
šča je potrdila tudi končna razsodba. Do pravnomočnosti sodbe 
ima država še 15-dnevni rok za pritožbo. Če bo ostalo pri seda-
njem razpletu, bo država morala plačati tudi sodne stroške v vi-
šini okoli 9.000 evrov, občina pa bo zahtevala investicijska dr-
žavna sredstva v višini okoli 100.000 evrov, za katera so bili kot 
dolžniki prikrajšani v letu 2015. 
Predstavnika Mladinskega društva Bistrica ob Sotli kot upravi-
telja novourejenega hostla v poslopju Gabronke Andrej Černelč 
in Anja Lesjak sta občinskemu svetu predstavila vizijo delova-
nja hostla, ki naj bi vrata formalno odprl marca prihodnje leto. 
V preostalih točkah dnevnega reda so pod drobnogled vzeli še 
predlog souporabe športnega objekta, za predstavnika v volilno 
telo za volitve člana državnega sveta so izvolil Jožeta Kralja, žu-
pan pa je v svojem poročilu svetnike seznanil o izvedbi sanacije 
plazov v Čehovcu in Obrežu, dokončanju cestnega odseka v Če-
hovcu, poteku izgradnje čistilne naprave za center Bistrice ter z 
napovedjo ministrstva za infrastrukturo o preplastitvi regional-
ke Lastnič - Bistrica ob Sotli v prvem polletju prihodnjega leta. 

 Emilija Šterlek

Sodišče pritrdilo: nepravilnosti 
pri obnovi cest Sv. Križ ni bilo

Pahorju v Brežicah več kot 50 %,
v Krškem in Sevnici Šarec bližje
POSAVJE - Volivke in volivci v Posavju v prvem krogu predse-
dniških volitev niso glasovali bistveno drugače kot na nivoju 
celotne države, saj je vrstni red prvih petih kandidatov pov-
sem enak. Omembe vredna razlika je le ta, da je zmagovalec 
prvega kroga Borut Pahor v brežiškem volilnem okraju do-
bil celo več kot polovično podporo (51,82 %), njegov prvi zas-
ledovalec Marjan Šarec pa 23,41 % glasov. V volilnem okra-
ju Krško (občini Krško in Kostanjevica na Krki) je Pahor dobil 
48,56 % glasov, Šarec pa 26,00 %. V sevniškem okraju je Pa-
horja podprlo 45,26 % volivk in volivcev, Šarca pa 28,82 %. V 
vseh treh okrajih tako kot na državnem nivoju sledijo Romana 
Tomc (najvišjo, skoraj 15-odstotno podporo je dobila v Sevni-
ci), Ljudmila Novak (povsod okoli 6 %) in Andrej Šiško (oko-
li 2 %), dr. Maja Makovec Brenčič in Suzana Lara Krause sta 
dobili več glasov kot Boris Popovič, na zadnjem mestu pa je 
v vseh treh okrajih Angelca Likovič. Volilna udeležba je bila 
že tradicionalno najvišja v Sevnici (45,64 %), nižja od držav-
nega povprečja pa v Krškem (41,48 %) in Brežicah (36,90 %).

 P. P.
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Državni svet, ki je zastopstvo 
nosilcev socialnih, gospodar-
skih, poklicnih in lokalnih in-
teresov, sestavlja 40 članic in 
članov, od tega je 22 predstav-
nikov lokalnih interesov. Vo-
litve v Državni svet za razli-
ko od volitev v Državni zbor 
potekajo posredno. 22 kandi-
datov za državne svetnike iz-
med predlaganih kandidatov 
izvolijo elektorji v posame-
zni volilni enoti, preostalih 
18 svetnikov pa je predstav-
nikov funkcionalnih interesov 
in so v Državni svet izvoljeni s 
strani interesnih organizacij. 
Elektorje občinski sveti izvo-
lijo glede na število prebival-
cev v občini, in sicer to volilno 
telo sestavlja šest elektorjev v 
občini Krško, pet v občini Bre-
žice, štirje v občini Sevnica ter 
elektor v občini Kostanjevica 
na Krki. Kot  državni svetnik 
iz Posavja ali 20. volilne eno-
te, ki obsega občine Brežice, 
Kostanjevica na Krki, Krško in 
Sevnica, je funkcijo zadnje de-
setletje oz. dva petletna man-
data opravljal Jože Slivšek z 
Zdol, novi državni svetnik pa 
bo izvoljen 22. novembra

SEVNIŠKI KANDIDAT 
OCVIRK …

Sevniški občinski svet je na 
redni seji 18. oktobra s taj-
nim glasovanjem kot kandida-
ta za državnega svetnika izvo-
lil aktualnega župana Srečka 
Ocvirka (SLS). 23 prisotnih 
svetnic in svetnikov mu je na-
menilo 15 glasov, medtem ko 
je prejel Ivan Orešnik (SDS) 
kot drugi kandidat osem gla-

sov. Med predlaganimi šesti-
mi kandidati za elektorje v 
20. volilni enoti so bili izvolje-
ni Božidar Groboljšek, Fani-
ka Zemljak, Janez Kukec (vsi 
SLS) in Tomaž Lisec (SDS). Vo-
litve je nadzorovala in glasove 
preštela začasna volilna komi-
sija, ki so jo sestavljali predse-
dnica Danica Božič (SMC) ter 
članici Danica Kramžar (SLS) 
in Zdenka Dernovšek (SDS). 

… BREŽIŠKI PEZDIRC …

Kandidat Občine Brežice za 
člana državnega sveta je 19. 
oktobra na seji s tajnim gla-
sovanjem občinskih svetnikov 
postal Jure Pezdirc (Lista Son-
ce), ki je s 14 glasovi premagal 
dr. Stanko Preskar (SMC, 12 
glasov) in Antona Zorka (De-
SUS, 3 glasovi). Brežiški sve-
tniki so določili tudi pet pred-
stavnikov Občine Brežice v 
volilno telo za volitve članov 
državnega sveta oz. elektorje. 
Med kar 18 predlaganimi so 
največ glasov dobili Igor Zor-
čič (SMC), Ferdo Pinterič (Li-
sta Sonce) mag. Andrej Vizjak 

(SDS), Aljoša Rovan (Levica) 
in Tatjana Močan (SDS). Ena-
ko število glasov kot zadnji 
trije je imela tudi Katja Čan-
žar (SDS), a je po naknadnem 
žrebu odpadla. Začasno volil-
no komisijo sta sestavljala Be-
njamin Kodrič (SDS) in Her-
man Premelč (SMC).

… IN KRŠKI BEZJAK

Istega dne je zasedal tudi krški 
občinski svet, ki je s tajnim gla-
sovanjem izvolil Vlada Bezja-
ka (DeSUS) za kandidata za 
državnega svetnika. Bezjak 
je od svoje protikandidatke 
mag. Nataše Šerbec (SD) pre-
jel glas več, to je 14 glasov od 
27 veljavnih glasovnic. Izmed 
predlaganih desetih kandida-
tov za elektorje so bili izvolje-
ni Vlado Grahovac, Boštjan 
Pirc, Jože Slivšek in Ana So-
mrak (vsi SLS) ter Jože Olo-
vec in Jože Žabkar (oba SDS). 
Volitve je nadzorovala in glaso-
ve preštela začasna volilna ko-
misija, ki so jo sestavljali pred-
sednik Dušan Dornik (SMC) 
ter člana Aljoša Preskar (NSi) 

in Franc Lekše (SLS).

Tokrat ne bo ne s kandidatom 
ne z elektorjem pri volitvah v 
Državni svet sodelovala Obči-
na Kostanjevica na Krki. Ko-
misiji pri tamkajšnjem občin-
skem svetu, ki vodi volitve in 
imenovanja, se namreč ni us-
pelo sestati oz. je predsedujo-
či komisiji Andrej Rajar sejo, 
sklicano za 16. oktober, prekli-
cal zaradi nepopolnega gradi-
va k točki seje, ki se ni navezo-
vala na volitve. Župan Ladko 
Petretič je tako 6. izredno sejo 
občinskega sveta, na kateri naj 
bi odločali o tem, nekaj ur pred 
začetkom preklical.

Glede na (strankarska) raz-
merja moči med izvoljenimi 
elektorji je pričakovati tesno 
odločitev med sevniškim žu-
panom Ocvirkom in brežiškim 
podžupanom Pezdircem, odlo-
čilen glas pa bi lahko bil glas 
brežiškega elektorja iz vrst Le-
vice.
  
 B. Mavsar, S. Radi, 
� R.�Retelj,�P.�Pavlovič

Za Slivškovega naslednika 
Ocvirk, Bezjak in Pezdirc 
KRŠKO - V sklopu predvolilnih opravil za izvedbo volitev v Državni svet RS  v mesecu novembru so 18. 
in 19. oktobra zasedali občinski sveti v Posavju. Ti so med več kandidati za funkcijo državnega svetnika 
izbrali po enega z območja posamezne občine in elektorje, ki bodo med njimi izvolili državnega svetnika.

Srečko�Ocvirk Jure�Pezdirc Vlado Bezjak

Predlani razglašeni državni 
praznik, dan suverenosti, ki 
ga obeležujemo 25. oktobra, 
spominja na odhod zadnjega 
vojaka JLA iz Slovenije pred 
26 leti. Slavnostni govornik je 
bil poslanec v Državnem zbo-
ru RS Matjaž Han. Med dru-
gim je izpostavil, da dan suve-
renosti formalno obeležujemo 
šele drugo leto, vendar v srčiki 
slovenskega naroda biva že 26 
let, vse od takrat, ko je 25. ok-
tobra 1991 ladja z zadnjimi vo-
jaki JLA odplula iz Kopra. Dejal 
je, da je vsak državni praznik 
praznik slovenskega naroda in 
ne politikov, dan suverenosti 
pa je tudi praznik vseh vetera-
nov vojne za Slovenijo. »Suve-
renost je vezivo, brez katerega 
bi bila država le črka, napisa-
na na papirju. Državi daje smi-
sel in življenje, je njeno bistvo, 

zmožnost, da lahko sami od-
ločamo, kakšna in kaj naj bo 
naša prihodnost, lahko sami 
povemo, česa si želimo in česa 
ne, smo sposobni sami stati za 
svojimi dejanji, nas mednaro-
dna skupnost obravnava kot 
enakovrednega partnerja, lah-
ko v skladu z ustavnim redom 
navznoter in navzven uveljav-
ljamo svoje pravice in dolž-
nosti kot država. Na kratko, da 
smo gospodar na svoji zemlji,« 
je poudaril Han. Po njegovem 
ni naključje, da dan suvereno-
sti obeležujejo prav v Breži-
cah, »ki so takrat s širšim ob-
močjem Posavja predstavljale 
enega osrednjih obrambnih 
stebrov naše države«. Izrazil 
je hvaležnost teritorialcem, ki 
so se pred 26 leti za ceno svo-
jih življenj zoperstavili agre-
sorju in »gazili še neprehojene 

poti države vse do njene suve-
renosti«. Dejal je, da Sloveniji 
v času osamosvojitve ni manj-
kalo poguma, srčnosti, solidar-
nosti in enotnosti, kot pred-
stavnik srednje generacije se 
ob tem velikokrat sprašuje, 
kam se je vse našteto izgubilo, 
predvsem enotnost politike. 

»Imeti državo je vsakodnev-
ni proces, ki terja nenehen an-
gažma politike, navadnih ljudi, 
medijev in še bi lahko našte-
val,« je poudaril. Po njegovem 
mnenju smo v obdobju stabili-
zacije slovenskega političnega 
prostora: »Ker sem prepričan, 
da so enotnost, sobivanje in 

Han ob dnevu suverenosti: Kam je šla enotnost?
BREŽICE - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Brežice je v sodelovanju z Občino Brežice in Posa-
vskim muzejem Brežice 23. oktobra v Viteški dvorani brežiškega gradu drugič pripravilo osrednjo posavsko proslavo v 
počastitev dneva suverenosti.

spoštovanje tisto, česar v slo-
venski politiki manjka vsa ta 
leta naše samostojnosti, več-
ji garant za boljšo prihodnost 
vidim v politični stabilnosti 
kot pa v raznih praznih in ide-
alističnih obljubah, kako bodo 
novi obrazi prinesli malodane 
razsvetljenje Sloveniji.«

Zbrane sta nagovorila tudi 
predsednik OZVVS Brežice An-
ton Supančič in župan Ivan 
Molan. Supančič je pozval od-
govorne, da je še čas, da se za-
vejo slabega stanja slovenske 
vojske in v skladu s ponovno 
rastočim gospodarstvom za-
gotovijo potrebna sredstva 
za kvalitetno tehnično opre-
mljenost slovenske vojske, 
zadostno in usposobljeno re-
zervno sestavo oboroženih 
sil ter pripadnikom sloven-
ske vojske primerne plače za 
dostojno življenje. Molan pa 
se še zelo živo spominja do-
godkov izpred 26 let, ko je bil 

tudi sam poklican v slovensko 
vojsko. Povedal je še, da če že-
limo biti suverena država, je 
treba z njo dobro gospodari-
ti, takšen praznik pa je poziv 
vsem, da še dolgo let živimo v 
suvereni in svobodni Sloveni-
ji, za kar se je treba vsak dan 
dokazovati in truditi na vseh 
področjih. Proslave so se ude-
ležili predstavniki parlamen-
ta, občin ter veteranskih in 
borčevske organizacije, s kul-
turnim programom pa so jo ob 
povezovanju Mateje Jankovič 
Čurič polepšali MoPZ KD Ivan 
Kobal Krška vas z zborovodjo 
Francem Vegljem, pevki Ka-
tja Bogovič in Tanita Lipar 
ob klavirski spremljavi Pieri-
ne Cavaliere Mršić, harmoni-
kar Blaž Zorko pod mentor-
stvom Nika Ogorevca (vsi iz 
Glasbene šole Brežice) ter re-
citator Anton Mihelič z izbra-
nima pesmima Ivane Vatovec 
in Franca Živiča. 
 Rok Retelj

Zbrane�na�proslavi�je�navdušil�mladi�harmonikar�Blaž�Zorko.

KRŠKO�-�Dela�na�krškem�mostu�tečejo�skladno�s�planom,�je�
za�naš�časopis�povedal�vodja�del�Mitja�Mlakar iz�družbe�Kos-
tak.�V�tem�tednu�pripravljajo�utore�za�vgradnjo�dilatacij,�ki�
naj bi bile po zaenkrat znanih podatkih s strani dobavite-
lja�iz�Švice�dobavljene�v�roku,�to�je�v�prvem�in�drugem�tednu�
prihajajočega�meseca.�Medtem�so�tudi�že�asfaltirali�drugo�
krožišče�pri�odcepu�za�Vipap,�v�pripravi�pa�sta�tudi�oba�ar-
hitekturna�elementa,�ki�se�bosta�nahajala�v�središču�krožišč.� 
� B.�M.,�foto:�P.�P.

SEVNICA - V prvih septembrskih dneh se je pričela težko pričako-
vana prenova železniškega nadvoza v sevniškem naselju Šmarje, 
na odseku regionalne ceste Boštanj - Planina. Promet na omenje-
nem odseku poteka izmenično enosmerno ob postavljeni signali-
zaciji, a ta naj bi kmalu stekel čez postavljeno nadomestno jekle-
no konstrukcijo, ki stoji v bližini starega nadvoza (na fotografiji). 
Gradnja, katere vrednost je ocenjena na nekaj manj kot 715.000 
evrov in jo bo v celoti plačala Direkcija RS za infrastrukturo, naj 
bi bila končana v mesecu marcu prihodnje leto. Obnova vklju-
čuje tudi rekonstrukcijo regionalne ceste pred in za nadvozom 
ter lokalne priključke.  S. R.

Obnova nadvoza po načrtih

Promet�bo�kmalu�stekel�po�nadomestni�jekleni�konstrukciji.
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USODNA KOŠNJA IN OBREZOVANJE DREVJA - 11. 10. se je 
pozno popoldan v Drenovcu pri Senušah pri košnji trave smr-
tno ponesrečil 81-letni krajan, ki se je med košnjo brežine pre-
vrnil z vrtnim traktorjem. Med prevračanjem je sicer padel s 
traktorja, a se mu ni uspelo odkotaliti proč od stroja, saj ga je 
ta pokopal pod seboj. Utrpel je tako hude telesne poškodbe, da 
je kljub reanimaciji preminil na kraju dogodka. 17. 10., nekaj 
po 17. uri, je med obrezovanjem drevesa na Cesti bratov Mi-
lavcev preminil 74-letni občan Brežic. Brežiški reševalci in ga-
silci so ga bili primorani z okoli štirih metrov višine spustiti na 
tla s pomočjo avto lestve.

ZGOREL KOZOLEC  - 20. 10. je nekaj po 23. uri izbruhnil požar 
na območju kostanjeviške občine, in sicer na kozolcu na Ore-
hovcu. Požar so pogasili in prekopali seno gasilci PGD Kosta-
njevica na Krki in Prekopa ter PGE Krško, a so ognjeni zublji 
objekt velikosti 12 x 14 m uničili. Istega dne, le da v jutranjih 
urah, so bili na intervencijo vpoklicani tudi gasilci PGD Senu-
še, in sicer v naselje Straža pri Raki, kjer je prišlo do vžiga v 
elektroomarici rastlinjaka.

LAŽNA ELEKTRIČARJA - Na Prilipah sta 20. 10. dopoldne 
neznanca okradla starejšo krajanko. Pod pretvezo, da pregle-
duje teren zaradi menjave električnih drogov, je moški na dvo-
rišču hiše zamotil žensko, medtem pa je drugi vstopil v odkle-
njeno hišo ter ukradel denar in nakit.

Z MOPEDOM ZBIL KOLESARJA - 20. 10. popoldan se je v na-
selju Breg pripetila prometna nesreča med voznikom mopeda 
in kolesarjem. Po navedbah policije je bil povzročitelj 18-letni 
mopedist, ki je zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil v 
46-letnega kolesarja. Obema so, na srečo lažje poškodbe, oskr-
beli v brežiški bolnišnici. Policisti so še ugotovili, da je povzro-
čitelj vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in da moped 
ni registriran, zaradi česar so mu ga zasegli.

POVZROČITELJ TREZEN, DRUG PA VINJEN - Na parkirnem 
prostoru v Krškem je 22. 10. zvečer 61-letni voznik zaradi ne-
pravilnega premika z vozilom trčil v avtomobil 64-letnega vo-
znika. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog,  
zoper drugega, četudi ne krivega udeleženca v dotični nesre-
či, pa na sodišče naslovili obdolžilni predlog, saj je imel v litru 
izdihanega zraka kar 1,08 mg alkohola.� Zbrala:�B.�M.

Ciril Krištof, Hinjce pri Krmelju: Običajno 
cvetlične aranžmaje in šopke pripravi žena iz 
rož, ki rastejo na domačem vrtu. Na grobovih 
naših dragih pokojnih vse pogosteje uporabimo 
elektronske sveče, ki so okolju nekoliko bolj pri-
jazne. Mislim, da je vedno več ljudi, ki za 1. no-
vember prižgejo svečo manj, saj se jih vedno več 

zaveda pomena zdravega okolja s čim manj odpadki.

Katja Brili, Krško: Za 1. november na grobu 
prižgemo svečo, prinesemo ikebano, ker je to 
običaj in spomin na naše umrle. V zadnjem času 
ni več toliko sveč na pokopališču, ki naj bi ime-
le simbolični pomen. Zanimiv je virtualni prižig 
sveč, a naše okolje je še vedno tradicionalno in 
mnogi gredo radi na grobove, tja prinašajo cvet-

je in sveče in se tako spominjajo rajnih. 

Bernarda Keše, Krško: Cvetlične nagrobne 
aranžmaje za 1. november že od nekdaj kupi-
mo v cvetličarni. Še vedno uporabljamo klasič-
ne sveče, porabimo pa kakšnih 30 evrov. Vse-
kakor opažam, da zadnja leta grobovi niso več 
tako polni aranžmajev in sveč, a seveda tega ne 
prepisujem zavednosti ali skrbnosti za najbližje, 

temveč standardu, saj imajo ljudje vse manj denarja.

Fanika Udovič, Gazice: Aranžmaje vedno ku-
pim v cvetličarni, saj je tam velika izbira, ni no-
bene potrebe, da bi jih naredila sama. Za ure-
ditev groba ponavadi zapravim nekaj čez 50 
evrov. Večinoma prižigam elektronske sveče, 
klasičnim se poskušam izogibati. Opažam, da 
smo pri prižiganju sveč bolj varčni kot včasih, 

očitno je ozaveščanje že zaleglo, upam, da bo šlo tako naprej.

V času pred dnevom mrtvih več kot ponavadi hodimo na 
pokopališča, urejamo grobove ... Ali cvetlične aranžmaje 
kupite v cvetličarni ali jih naredite sami, prižigate klasič-
ne ali elektronske sveče ter ali se vam zdi, da smo pri pri-
žiganju sveč kaj bolj varčni kot pred leti?

anketa

Koliko sveč in cvetja?

Pogovor poteka po otvorit-
vi HE Brežice, kar je gotovo 
največja investicija v lokalni 
skupnosti v zadnjem obdob-
ju. Kakšne so vaše izkušnje v 
času priprav gradnje te elek-
trarne, četrte v nizu na spo-
dnji Savi?
Vsaka elektrarna je projekt, 
kjer prihaja do presenečenj in 
sprememb, izgradnja nobene 
elektrarne ni identična pred-
hodnim. To je tudi razumlji-
vo, ker delamo v reki Savi, ki 
ima svoja pravila, na katera ni-
mamo vpliva. Vedno se pojavi 
različna geologija, ki je izrazi-
to spremenljiva zlasti ob rekah, 
ki so milijone let nalagale razne 
usedline in kamnine, zato je iz-
jemno težko narediti tako pre-
cizne geološke raziskave, da pri 
izkopu ne bi prihajalo do dru-
gačnih struktur od predvide-
nih. Kakor koli, pri HE Brežice 
smo koristno uporabili vse iz-
kušnje pri že zgrajenih hidro-
elektrarnah, zato lahko rečem, 
da nekih izrednih presenečenj 
ni bilo, gradbena dela so po-
tekala skladno s pričakovanji. 
Seveda smo imeli nepredviden 
dogodek, ko je visoka voda od-
nesla del obvodnega kana-
la, tudi geološke spremembe 
so bile, ampak kljub temu so 
osnovni termini tekli tako, kot 
smo jih načrtovali. Res je tudi, 
da smo na izkušnje iz zgornjih 
elektrarn imeli vračunane pre-
cejšnje rezerve pri izgradnji, 
večino smo jih tudi izkoristili, 
ker vse ni šlo idealno, vendar 
smo uspeli tudi zaradi profe-
sionalnih dobaviteljev končne 
roke ujeti.

Večkrat ste že poudarili, da 
je postopek pridobivanja 
potrebne dokumentacije za 
gradnjo pri nas zelo zaple-
ten in dolgotrajen. Se je gle-
de tega kaj spremenilo oz. ali 
lahko zdaj na podlagi svojih 
izkušenj kaj prej pridete do 
potrebnih dokumentov?
Žal se te stvari birokratsko 
samo še zapletajo. To ni dobro 
niti za Slovenijo niti za investi-
cije. Te t. i. demokracije na po-
dročju umeščanja objektov v 
prostor je definitivno preveč. 
Tu se ne soočamo samo z resni-
mi in namenskimi pripomba-
mi, ampak tudi z množico na-
gajanja in raznih interesov. Na 
tem področju nisem optimisti-
čen. Vsekakor ni nikogar strah 
soočenja s profesionalnimi pri-
pombami in stroko, žal pa je tu 
preveč nestrokovnosti, ki po-
tem vpliva na potek umešča-
nja v prostor, saj se upošteva-
jo praktične vse pripombe, tudi 
amaterjev, društev itd., kar se-
veda krade čas in denar ter se-
veda ovira izgradnjo. Samo kot 
primer lahko povem, da je za 
HE Blanca elaborat presoje 
vplivov na okolje obsegal 170 

strani, pri HE Brežice pa smo 
prišli že na več kot 1000 stra-
ni. Elektrarne pa so pravzaprav 
enake, na isti reki in nekih bi-
stvenih razlik med njimi niti ni, 
zato je nerazumljivo, zakaj se 

tako drastično povečuje ta bi-
rokracija. To je pač škoda za 
naprej, tudi za ostale investici-
je v Sloveniji.

Ponavljate tudi, da je za op-
timalno delovanje verige bi-
stvenega pomena izgradnja 
HE Mokrice. Lahko to še 
enkrat utemeljite?
HE Mokrice je zadnja v verigi in 
je bistvena zato, ker bo skrbe-
la za uravnavanje pretoka reke 
Save do sosednje Republike 
Hrvaške. Namreč po medna-
rodnih konvencijah Sloveni-
ja ne sme spreminjati pretoka 
reke Save na mejnem režimu, 
seveda pa je veriga zgrajena 
tako, da se lahko takrat, ko so 
potrebe po električni energiji 
največje, pretoki na vmesnih 
stopnjah oz. elektrarnah pove-
čujejo, ko so te potrebe manj-
še, pa se elektrarne lahko usta-
vijo in gorvodni bazeni polnijo. 
HE Mokrice bo skrbela za to, da 
se ta nihanja pretokov ne bodo 
odražala na mejnem vodnem 
režimu.

Kako pa bo to vplivalo na 
njeno ekonomiko?
Ekonomika HE Mokrice bo ne-
koliko slabša, kot je ekonomi-
ka elektrarn, ki so v t. i. trape-
znem režimu obratovanja. Je 
pa še vedno bolje, da HE Mo-
krice izvaja to izravnavo, kot pa 
če bi jo HE Brežice, ki je največ-
ja in se jo bo dalo bistveno bo-
lje izkoristiti kot mokriško.

Gradnja HE na spodnji Savi 
traja že 15 let in vanjo ste 
vpeti že skoraj od začetka. 

Ste takrat pričakovali, da bo 
projekt trajal tako dolgo oz. 
da se bo zavlekla krepko čez 
leto 2020?
Začetek je bil zelo optimističen 
in tudi prve tri elektrarne smo 

zgradili praktično v roku, pra-
vočasno smo začeli tudi ume-
ščanje v prostor za Brežice in 
Mokrice, za prvo leta 2006, 
za drugo leto kasneje. Glede 
na predhodne izkušnje, kjer 
je umeščanje v prostor trajalo 
dve do tri leta, smo pač priča-
kovali, da bomo te formalnosti 
imeli že zdavnaj zaključene, 
tako da sem bil takrat prepri-
čan, da bomo nekje v tem času 
že zaključevali Mokrice. Je pa 
res, da so se slednje zavlek-
le tudi zaradi čezmejnega po-
stopka in smo tam izgubili 
kakšno leto in pol. Končni rok 
je zdaj leto 2022 in mi računa-
mo, da bomo drugo leto začeli 
s pripravljalnimi deli in da je ta 
rok realno dosegljiv. 

Kaj za podjetje HESS pome-
ni premor med zaključkom 
gradnje HE Brežice in začet-
kom gradnje HE Mokrice, ki 
ni bil načrtovan, ampak je do 
njega pač prišlo?
Za družbo to pomeni, da si 
bomo malo oddahnili, ker 
imamo še vedno precej dela s 
pripravami na sprejem okolje-
varstvenega soglasja za HE Mo-
krice, tako da dela pri nas teče-
jo dokaj intenzivno. Pričeli smo 
tudi s pripravo razpisne doku-
mentacije. Seveda pa bodo več-
je težave v tem primeru imele 
projektantske organizacije, or-
ganizacije, ki so sodelovale pri 
nadzoru, izvajalci in dobavite-
lji opreme, ki si želijo kontinu-
itete. Treba je namreč vedeti, 
da zlasti na področju projekti-
ranja v Sloveniji in širši regiji 
ni veliko ljudi, ki znajo zgradi-

ti te hidroelektrarne. Smo ena 
redkih regij, ki so ohranile to 
znanje ravno zaradi kontinui-
tete izgradnje. Zelo nevarno bi 
bilo, če bi tu prišlo do večje ča-
sovne luknje in če bi se te ekipe 
razpustile in usmerile v druge 
projekte. V tem primeru bi iz-
gubili znanje, ki je v Sloveniji in 
tej regiji še zagotovljeno, ki ga 
je potem izjemno težko prido-
biti nazaj. Poznam primere iz 
Evrope, kjer so po mnogih letih 
zopet začeli graditi hidroelek-
trarne, rezultat pa so prekora-
čitve rokov in finančne preko-
račitve tudi za 50 %.

S tem ste se že navezali na 
naslednje vprašanje: kakšne 
so možnosti, da se to znanje 
prenese na izgradnjo HE na 
srednji Savi?
Družba HESS v tem trenutku 
ni koncesionar na srednji Savi, 
ampak je to zaenkrat naš manj-
šinski lastnik, skupine HSE. Ra-
čunamo, da bodo, ko se bo iz-
gradnja premaknila v drugo 
fazo, v tem času že zgrajene 
Mokrice in seveda bo vsak ra-
zumen investitor povabil k so-
delovanju kadre, ki so preizku-
šeni, ki znajo in vedo in imajo 
nekaj za seboj. Zato računamo, 
da se bomo tako ali drugače 
vključili v izgradnjo srednjesa-
vske verige hidroelektrarn.

Ste ob zadnjih obiskih pre-
mierja in ministrov morda 
govorili tudi o tem? 
Verjamem, da vodilni ljudje v 
politiki želijo tudi izgradnjo 
srednjesavske verige. Mislim, 
da bi bilo to za Slovenijo zelo 
dobro, zagotovljena bi bila 
kontinuiteta in v končni fazi te 
elektrarne proizvajajo električ-
no energijo iz obnovljivih virov 
po izjemno ekonomični ceni. S 
tega stališča je stvar smiselna 
za nadaljevanje. Kje natančno 
so ovire na srednji Savi, pa ne 
bi vedel.

Gradnja HE ima, kot se 
večkrat poudari, velike učin-
ke na lokalno gospodarstvo 
(gradbeništvo, prevozi, go-
stinstvo ...), to smo opazili 
tudi na lestvici 50 najuspe-
šnejših podjetij po prihod-
kih in dobičku v regiji. Kako 
bomo ta sredstva in znanje 
lahko uporabili po zaključ-
ku projekta?
Tudi mi spremljamo te podatke 
in recimo pred nekaj leti, ko je 
bila na področju gradbeništva 
v Sloveniji velika kriza, ravno 
pri gradbenih podjetij, ki so so-
delovala pri izgradnji HE v Po-
savju, ni bilo opaziti kakšnega 
upada prihodkov. Edina rešitev 
tako za izvajalce kot za sloven-
sko znanje na tem področju bi 
seveda bila zagotovitev konti-
nuitete izgradnje, kar v finanč-
nem smislu pravzaprav ni te-

Bogdan Barbič, direktor družbe HESS:

BREŽICE - Brežičan Bogdan Barbič je že od 1. januarja 2004 na čelu projekta izgradnje hidroelektrarn na 
spodnji Savi, ki je po skoraj 15 letih od pričetka na četrti od petih stopničk. Družba HESS je pred mesecem 
dni odprla HE Brežice in bo eden od nagrajencev ob brežiškem občinskem prazniku.

Malo projektov v Sloveniji ima 
tako močno lokalno podporo

Bogdan�Barbič
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žava. Financiranje HE Brežice 
je bilo v celoti zagotovljeno s 
strani družbe HESS, seveda ob 
najetih posojilih. Za HE Mokri-
ce bo verjetno prišla v poštev 
neka kombinacija. Treba je ve-
deti, da z vsako novo HE pride 
do povečanja proizvodnje, s HE 
Brežice se je proizvodnja druž-
be HESS, s tem pa tudi prihod-
ka, povečala za približno 50 %, 
v tem smislu pa tudi investicij-
ska zmogljivost za naprej. V fi-
nančnem smislu tako ne vidim 
zadržkov, da se ne bi moglo 
graditi naprej, z neko zmerno 
kontinuiteto. Ne moremo štar-
tati s tremi elektrarnami na-
enkrat, ampak vsako elektrar-
no zgraditi v treh, štirih letih, 
načeloma ne bi smel biti preve-
lik finančni zalogaj za sloven-
sko energetiko. 

V izgradnjo HE je bilo doslej 
vloženih cca 370 mio evrov 
(energetski del, brez in-
frastrukturnih ureditev). 
Kakšna je ekonomija teh vla-
ganj oz. v kolikšnem času se 
bodo povrnila?
Tu so seveda možne različ-
ne kalkulacije. Vzemimo reci-
mo primer HE Brežice, katere 
okvirna cena je bila 115 mili-
jonov evrov in taka elektrarna 
po sedanjih projekcijah, dok-
ler še ni HE Mokrice, proizve-
de približno 200 gigavatnih ur 
električne energije letno. Cena 
električne energije na trgu se-
daj raste, naslednje leto naj bi 
znašala od 44 do 55 evrov. Taka 
elektrarna na trgu torej lahko 
prinese približno 9 milijonov 
evrov letno. Če gledamo s stra-
ni države, ta energija v bistvu 

nastane iz nič in na ta način 
vsako leto ustvarimo 9 milijo-
nov evrov nove vrednosti. Jas-
no je, da gre del teh prihodkov 
za koncesijo, del za plače, del 
za rezervne dela, ampak ves 
ta denar ostane v Sloveniji. Po 
drugih ekonomskih kriterijih, 
če upoštevamo še amortizaci-
jo in vse ostalo, naše projek-
cije kažejo, da se takšna inve-
sticija povrne v približno 20 
letih, odvisno od tega, kakšne 
bodo cene električne energije. 
Zelo nehvaležno pa je to napo-
vedovati, ker tega ne vemo na-
tančno.

Če bo elektrarna delala 100 
let, kot ste rekli na otvorit-
vi …
Prepričan sem, da se bo odpla-
čala prej kot v 20 letih.

Kako so projekt sprejele lo-
kalne oblasti, ustanove in 
'navadni' ljudje? Kaj slišite v 
pogovorih z njimi, kako oce-
njujejo to pridobitev v svo-
jem okolju? 
Tu moram pohvaliti celotno 
lokalno skupnost, od nava-
dnih ljudi do občinskih funk-
cionarjev, da je investicija iz-
jemno lepo sprejeta v okolju. 
Ves ta čas nismo imeli nobe-
nih omembe vrednih civilnih 
iniciativ proti izgradnji. Ime-
li smo nekaj poskusov provo-
katorjev, ki so prišli iz drugih 
krajev, predvsem iz Ljubljane, 
in so poskušali minirati investi-
cijo. Pohvaliti moram občane, 
da so dejansko stopili na našo 
stran in povedali, da si želijo te 
elektrarne, zato smo jim hva-
ležni in veseli, da se predvsem 

območje akumulacijskega je-
zera zdaj resnično uporablja 
za rekreacijo. Zelo smo veseli 
te lokalne podpore in mislim, 
da je malo projektov v Sloveni-
ji, kjer bi bila lokalna podpora 
tako močna kot v Posavju.

Kljub temu je to velik poseg 
v okolje, pokrajina je dobila 
nov videz. Kdaj se bodo novi 
objekti in ureditve 'vrasli' v 
to okolje?
Na to smo računali, saj gre res 
za velike posege. Tudi osebno 
sem bil večkrat v dilemi, ali bi 
to gnali naprej ali ne. Treba pa 
se je zavedati, da je bila reka 
Sava prvič regulirana že v 19. 
stoletju in da na tem območju 
že zadnjih 150-200 let ni bila 
več naravna, ampak regulira-
na reka. Zato smo se pri ume-
ščanju v prostor trudili, da bi 
objekt in njegovo okolico ure-
dili čim bolj prijazno in vizu-
alno lepšo za ljudi. Jasno, da 
bo svoje naredila tudi nara-
va, predvidene so še določe-
ne zasaditve, to zaraščanje pa 
traja nekaj let, odvisno tudi 
od vremenskih razmer. Letos 
smo imeli izredno vroče pole-
tje, tako da setev trave recimo 
ni uspela, računamo pa na vsaj 
eno mokro let in da bo okolica 
ozelenela.

Kako odgovarjate na pomi-
sleke glede hidroelektrarn, 
da gre v energetskem smis-
lu za majhne objekte, ki pri-
našajo po 1 % letne porabe 
elektrike v Sloveniji?
HE Brežice proizvede približno 
1,5 % slovenske letne porabe, 
vendar je treba upoštevati, da 

gre za električno energijo iz ob-
novljivega vira in da gre za več 
kot 5 % dodatnih obnovljivih 
virov. Za primerjavo lahko po-
vem, da samo HE Brežice proi-
zvede 200 gWh elektrike letno, 
medtem ko vse sončne elek-
trarne po Sloveniji proizvedejo 
približno 277 gWh, kar pome-
ni, da ta elektrarna in recimo 
HE Boštanj presegata proizvo-
dnjo vseh sončnih elektrarn v 
Sloveniji. Ko gledamo na ta na-
čin, to niso tako majhni objek-
ti, kot kažejo ti odstotki. Dej-
stvo je, da tudi Slovenija ne bo 
mogla bežati od gradnje obno-
vljivih virov elektrike, obdobje 
klasičnih virov, kot so premog, 
plin in nafta, počasi umira in 
naše usmeritve bodo mora-
le biti samo še obnovljivi viri. 
S HE Brežice denimo brez te-
žav oskrbujemo vsa gospo-
dinjstva v Posavju z električno 
energijo. Predstavljajte si, koli-
ko sončnih elektrarn bi potre-
bovali, da bi to nadomestile, pa 
sem velik zagovornik sončnih 
elektrarn in mislim, da je tudi 
to bodočnost.

Posavje se s HE še bolj utrju-
je kot močna energetska re-
gija. Kakšna je moč Posavja 
v energetski sferi v Sloveni-
ji, zlasti na odločevalskem 
področju?
Ena ključnih zadev je bila 
ustanovitev skupine GEN s 
sedežem v Krškem, ki vklju-
čuje poleg jedrske elektrarne 
še družbo HESS, Savske elek-
trarne, Termoelektrarno Bre-
stanica in GEN-I kot velikega 
prodajalca električne energi-
je. Seveda se na ta način obvla-

KRŠKO - Šolski center Krško-Sevnica je 13. oktobra obiska-
la evropska komisarka za mobilnost in promet Violeta Bulc. 
Najprej se je srečala z vodstvom šole in krškim županom, 
nato pa z dijaki zaključnih letnikov.

Gostjo sta pričakala in pozdravila direktorica šolskega centra 
Erna Župan Pirkovič in krški župan mag. Miran Stanko. Sle-
dnji je komisarki predstavil ključne infrastrukturne projekte in 
gospodarsko situacijo v občini, še posebej pa ukrepe na podro-
čju trajnostne mobilnosti. Izpostavil je gradnjo tretjega mostu 
čez Savo v Žadovinku in načrte za preureditev opuščenega voja-
škega mostu v most za pešce in kolesarje, pa tudi za gradnjo še 
petega (peš)mostu, ki bi povezal staro mestno jedro z Vidmom. 
V nadaljevanju obiska se je Bulčeva srečala z dijaki zaključnih 
letnikov, ki jim je za začetek povedala nekaj splošnih, a še ved-
no premalo znanih dejstev o Evropski uniji in njenih ustanovah. 
Glede njenega področja dela, torej mobilnosti in prometa, je iz-
postavila prizadevanja na področju avtomatizacije in digitalizaci-
je tako cestnega kot železniškega prometa, torej t. i. samovozeča 
vozila, napreduje tudi razvoj električnih letečih vozil in dronov. 
Že do leta 2030 je načrtovana uvedba mešanega prometa stan-
dardnih in samovozečih vozil, kar naj bi prispevalo k zmanjšanju 
nesreč, ki na letni ravni v EU terjajo kar 25 tisoč smrtnih žrtev 
in 135 tisoč resno poškodovanih. Glavni razlogi nesreč so nepri-
merna hitrost vožnje, uporaba alkohola in drugih drog ter nepri-
petost z varnostnimi pasovi, zlasti na zadnjih sedežih. Dijakom, 
ki so jo mestoma presenetili z dobrim poznavanjem EU, je osta-
lo (pre)malo časa za vprašanja komisarki, dotikala pa so se nje-
nega konkretnega dela in prispevka na teh področjih ter plače.
� P.�Pavlovič

Komisarka Bulčeva na krški šoli

Komisarka�je�s�krškimi�dijaki�vzpostavila�dobro�komunikacijo.

duje približno 40 % slovenske-
ga trga in predvsem s stališča 
možnosti razvoja energetike je 
takšen steber ključnega pome-
na. Ponosni smo, da steber de-
luje dobro, da je konkurenčen, 
da vsa leta posluje pozitivno, 
predvsem pa na to, da ni bilo 
investicij, ki bi se kasneje izka-
zale za slabe. Pri energetiki je 
ključna nevarnost ta, da napač-
no investiraš, skratka, da zgra-
diš objekte, ki proizvajajo izgu-
bo. Tega v skupini GEN ni bilo.

Je pa do tega prišlo v drugi 
skupini. Menite, da se bodo 
še pojavljali apetiti, da bi de-
nar iz enega stebra porabili 
za pokrivanje nasedlih inve-
sticij v drugem?
Sedaj nimam tega občutka. Mi 
dobro sodelujemo s HSE, ka-

mor so prišli na vodilna mesta 
popolnoma novi ljudje in njiho-
ve oči so uprte naprej.

Ob prazniku občine Breži-
ce bo eno od priznanj dobila 
tudi družba HESS. Kaj bi ob 
tem sporočili bralcem Posa-
vskega obzornika, še pose-
bej pa občanom občine Bre-
žice ob njihovem prazniku, 
ki je seveda tudi vaš praznik?
Veseli smo, da je lokalna skup-
nost opazila naša prizadeva-
nja za napredek. Občanom pa 
bi povedal, da so lepo vabljeni 
h koriščenju novih vodnih po-
vršin, ki smo jih uredili v zad-
njih letih, in naj se zavedajo, 
da živijo na najlepšem obmo-
čju na svetu.

� Peter�Pavlovič

Prisotne na slavnostni priredi-
tvi, ki jo je povezoval Robert 
Petan, je najprej pozdravil in 
nagovoril predsednik zborni-
ce Janko Hrastovšek. Na krat-
ko je orisal 40 let »… povezo-
vanja, sodelovanja, zastopanja, 
podpore, ustvarjanja, novih iz-
zivov, premagovanja ovir, obve-
ščanja, prilagajanja zakonodaj-
nim spremembam, pestrosti, 
negotovosti, neuspehov, do-
sežkov, napredka, izobraževa-
nja, različnih oblik druženja, 
srečanj, razstav in sejmov, pri-
reditev, veliko lepih, zanimivih 
dogodkov, neprecenljivih spo-
minov … «. Po nemirnih vo-
dah obrtništva in podjetništva 
so uspešno krmarili nasled-
nji predsedniki: Ivan Mlakar, 
Jožica Žagar, Andrej Pav-
lin, Franc Bratanič in od leta 
1998 Janko Hrastovšek. Slove-
snost sta s svojo prisotnostjo 
počastila tudi župan občine 
Brežice Ivan Molan in predse-
dnik Obrtno-podjetniške zbor-
nice Slovenije Branko Meh, ki 
sta prisotnim namenila nekaj 
besed. Župan je brežiški zbor-
nici ob jubileju podelil plaketo 
Občine Brežice za 40 let uspe-

Po nemirnih vodah obrtništva
uspešno krmarijo že 40 let

šnega delovanja in pomem-
ben prispevek h gospodarske-
mu razvoju občine, predsednik 
krovne organizacije pa prizna-
nje Zlati pečat 2017. Dogod-
ku so prisostvovali še obrtni-
ki iz prijateljskega Združenja 
obrtnikov Zaprešić.

Obrtniki, podjetniki, člani zbor-
nice, ki v tem letu praznujejo 
jubilej opravljanja samostoj-
ne dejavnosti, so ob tej prilož-

nosti za to prejeli priznanje: za 
20 let: Aleksander Rožman, 
Fomes d.o.o., Martin Tom-
še in Mihael Tomše; za 25 
let: Mihael Radanovič, Sreč-
ko Rožman in Stemat d.o.o.; 
za 30 let: Ivanka Kocjan; za 
35 let: Ana Kranjčič; za viso-
kih 85 let obstoja družinskega 
podjetja: Foto studio Rožman 
ter za častitljivih 95 let obsto-
ja družinskega podjetja: Avto-
center Radanovič. Na predlog 

UO območne zbornice je Obr-
tno-podjetniška zbornica Slo-
venije sekretarki OOPZ Breži-
ce Slavici Kostevc, ki je v teh 
dneh dopolnila 25 let vestne-
ga dela z brežiškimi obrtniki 
in podjetniki, podelila poseb-
no priznanje - srebrni ključ. V 
drugem delu prireditve so pri-
sotni uživali v raznolikem re-
pertoarju pesmi acapella sku-
pine Jazzva.  R. Retelj,  
� vir:�OOPZ�Brežice

Dobitniki�priznanj�s�Hrastovškom�in�predstavnikoma�Obrtno-podjetniške�zbornice�Slovenije

Zveza delovnih invalidov Slovenije

Društvo invalidov Krško
vabi svoje člane na srečanje - martinovanje

v četrtek, 9. novembra 2017, 
v Hotel City v Krškem ob 13. uri.

Prijave do torka, 7. novembra 2017, 
na tel. 051 230 270 (Ani) in 041 385 414 (Jasna).

Toplo vabljeni, da se skupaj poveselimo!

BREŽICE - Brežiški obrtniki in podjetniki, združeni v Območno obrtno-podjetniško zbornico Brežice, so 
12. oktobra obeležili in praznovali častitljivih 40 let delovanja stanovske organizacije. Posebno preseneče-
nje na slovesnosti je bila podelitev priznanja srebrni ključ.
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Na odprtju 21. septembra je v. 
d. direktorice muzeja Alenka 
Černelič Krošelj izpostavila, 
da sta na pragu jeseni razisko-
valki v muzeju Jana Puhar in 
dr. Ivanka Počkar zbrali delce 
dediščine iz Posavja. Vitrini sta 
kljub časovni odmaknjenosti 
vsebinsko tesno povezani, saj 
pripovedujeta o predstavah o 
posmrtnem življenju in o od-
nosu do pokojnika.

Arheologinja Puharjeva je 
predstavitev pričela z drugim 
delom zgodbe. Ta sega v po-
mlad leta 1953, ko so delav-
ci gozdne uprave v bližini vasi 
Dobe pri Kostanjevici na Krki 
na posestvu Karla Kuntariča, 
Kuntaričevi hosti, pripravljali 
teren za drevesnico. Na prib-
ližno 20 m2 prostora so izseka-
li kostanje in nameravali zasa-
diti smreke. Pri delu so naleteli 
na vkopane jame, ravno dovolj 
velike, da so vanje postavili ve-
like lončene posode. Nekatere 
posode so bile pokrite z manj-
šimi posodami, vse skupaj pa 
še s kamnito ploščo. Jame so 
bile urejene v dve vrsti, ki sta 
potekali od severa proti jugu, 
med seboj oddaljeni 7-8 me-
trov, grobovi pa so bili med 
seboj odmaknjeni približno 4 
metre. To je poznobronasto-
dobno grobišče, posoda, raz-
stavljena v vitrini, pa je žara, v 
kateri so bili shranjeni posmr-
tni ostanki pokojnika. Delav-

Grobišče Dobe in mrliške šege 
BREŽICE – V prostoru pred Viteško dvorano Posavskega muzeja Brežice sta še do 3. novembra na ogled 
Posavski muzejski vitrini »Zbogom! Mrliške šege v Posavju« in »Dobe - grobišče iz časa pozne bronaste 
dobe«, ki sta ju pripravili dr. Ivanka Počkar in Jana Puhar.

ci na Kuntaričevem posestvu 
tega niso vedeli in so devet od 
desetih grobov prekopali. De-
seti grob je izkopal prof. Miro-
slav Kugler. Poleg odlomkov 
restavrirane žare so v njej naš-
li kosti in pepel ter še odlomke 
manjše posode, ostalih podat-
kov o žari ni bilo oz. so izgub-
ljeni. Takšne žare so bile v upo-
rabi od 10. do osmega 8. pr. n. 
št., o čemer se ve zelo malo oz. 
manj, kot bi si želeli arheologi, 
pravi Puharjeva. 

Etnologinja dr. Počkarjeva 
je uvodoma povedala, da so 
med priljubljenejšimi etnolo-
škimi raziskovalnimi temami 
znotraj šeg življenjskega kro-
ga brez dvoma poročne in roj-
stne šege, manj priljubljene pa 
šege ob smrti ali mrliške šege. 
Vendar so se naši predniki na 

smrt začeli pripravljati že za-
rana. Za balo si je marsikate-
ra nevesta pred prihodom na 
nov dom poleg ostalega iz-
delala tudi rjuho za na pare 
(mrtvaško posteljo). Mrliča 
so na pare polagali z glavo ob 
steni nasproti vrat, tako da je 
mrtvaški oder segal proti sre-
dini prostora ter so se kropilci 
in drugi žalujoči lahko z obeh 
strani odra postavili ob umr-
lem. Parna rjuha je prekrivala 
vzdolžni stranici odra, pogos-
to tudi izvezena ali okrašena 
z bogatim čipkastim robom. 
Mrtvi je na parah ležal z noga-
mi obrnjen proti vratom, tako 
so ga tudi odnesli iz hiše zato, 
da se ne bi vračal. Zle vplive so 
svojci umirajočega odganjali z 
molitvijo in zakramenti, ohra-
nil pa se je tudi spomin na ne-
katere predkrščanske šege. Do 

danes se je na primer ohranila 
navada, da umrlemu zatisne-
mo oči, kar je bilo obrambno 
dejanje, da umrli koga od nav-
zočih ne bi potegnil s seboj na 
drugi svet. O smrti gospodar-
ja ali gospodinje so šli pove-
dat živini in čebelam. Umrle-
ga so še ob koncu 20. stoletja 
dali na pare. Naprošeni sosed-
je so pokojnika umili, uredi-
li, ga oblekli v pražnje oblači-
lo in položili na mrtvaški oder, 
pokrit z mrliškimi rjuhami, ob 
vznožju je stala pregrnjena mi-
zica z blagoslovljeno vodo za 
kropljenje z vejico pušpana 
ali rožmarina, dva svečnika s 
prižganima svečama in bogec-
-razpelo. Za vzglavje so umrle-
mu vedno dali najlepšo blazi-
no, ki jo je nesel s seboj v grob.

Mrliške šege so nekoč trdno 
povezovale družine, sorodni-
ke, sosede in krajane. Hodi-
li so en k drugemu molit k na 
smrt bolnemu in ga spremlja-
li ob zadnji uri. Do pogreba, ki 
je bil šele tretji dan po smrti, 
so ob mrliču ves čas bedeli, se 
izmenjevali in molili. V dana-
šnjem individualiziranem sve-
tu je čas od smrti do groba vse 
krajši in stare mrliške šege so 
le še etnološko dokumentira-
ni spomin, je sklenila dr. Poč-
karjeva.

� Natja�Jenko�Sunčič,
� foto:�PMB

Avtorici�razstav�ob�aktualni�muzejski�vitrini

BREŽICE – Galerija DESSA Arhitekturni center in Občina Bre-
žice s podporo Zavoda RS za šolstvo sta 10. oktobra v at-
riju Poslovnega centra Gasa pripravili otvoritev gostujoče 
razstave »Iz malega raste veliko - pol stoletja slovenskih 
vrtcev« s 23 fotografijami slovenskih vrtcev s spremljajo-
čimi besedili. 

Razstava odkriva pol stoletja arhitekturnega načrtovanja sloven-
skih vrtcev. Retrospektivni pregled objektov zajema obdobje od 
začetka 60. let prejšnjega stoletja, ko so bili v Sloveniji zgrajeni 
prvi javni vrtci, ter 70. in 80. leta, ko se je s samoprispevki gradi-
la mreža javnih vrtcev. Pregled sodobnih vrtcev zajema obdob-
je od konca 90. let do danes. Pri tem so se razvijali in oblikova-
li osnovni standardi in pravilniki o njihovih prostorih. Razstava 
predstavlja pregled dosežkov arhitekturnega načrtovanja objek-
tov vrtcev v Sloveniji. Arhitektura vrtcev ni bila nikoli v ospredju 
razprav arhitekturne stroke, je pa zagotovo zelo aktualna tema. 
Otroci z odhodom v vrtec iz domačega okolja prvič vstopajo v 
svet družbe in javnih ustanov, to je eno najpomembnejših ob-
dobij njihovega razvoja.
S svojo podobo je na otvoritveni dogodek povabil objekt Vrt-
ca Mavrica Brežice, ki je eden od 23 predstavljenih na razstavi. 
Objekt vrtca na Šolski ulici 5 je bil izbran na arhitekturnem na-
tečaju Občine Brežice ter Zbornice za arhitekturo in prostor, na 
katerega je prispelo kar 64 natečajnih elaboratov. Novi objekt je 
nadomestil stari montažni vrtec in od leta 2014 zagotovil pros-
tor za dodatnih sedem oddelkov predšolskih otrok, tako da da-
nes zagotavlja delo 20 oddelkov na eni lokaciji. Projekt izgrad-
nje je od prvih korakov predstavljal velik izziv ustanoviteljici 
Vrtca Mavrica, Občini Brežice. Ob ravnateljici Silviji Komočar, 
ki pravi, da se v vrtcu še nekoliko privajajo na novo arhitekturo, 
stari vrtec je imel svojo dušo, današnji pa bo svojo še dobil, je 
razstavo odprla vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospo-
darstvo, kmetijstvo in razvoj Patricia Čular. Razstavo sta stro-
kovno pojasnili kustosinji Špela Nardoni Kovač in Damjana 
Zaviršek Hudnik, Vesna Kržan je vodila otvoritev, Tjaša Zu-
panc in Tjaša Oštir iz PD Imani pa sta s plesom pripravili di-
namičen uvod. Razstava bo na ogled do 7. novembra, ko bosta 
kustosinji zadnji dan razstave ob pol četrti popoldan izvedli vo-
den ogled za vse zainteresirane.
� N.�Jenko�Sunčič

Pol stoletja slovenskih vrtcev

Razstava je na ogled v atriju PC Gasa.  

KRŠKO - Med 11. in 13. oktobrom je v organizaciji Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območnih enot Novo 
mesto in Ljubljana (ZVKDS), Kulturnega doma Krško ter hr-
vaškega konservatorskega oddelka iz Zagreba v krškem Ho-
telu City potekal VII. simpozij etnologov konservatorjev Slo-
venije in Hrvaške.

Tridnevni simpozij je potekal pod naslovom »Upravljanje s kul-
turno dediščino: od vrednotenja do interpretacije«. Okvirno 30 
udeležencev ga je po dveh dneh strokovnih predavanj, predsta-
vitev in razprav tretji dan zaključilo s strokovno ekskurzijo, ki jo 
je vodila dr. Helena Rožman, vodja muzejskih enot KD Krško, z 
ogledom starega mestnega jedra Krškega in gradu Rajhenburg 
ter ogledom Kostanjevice na Krki. Krški dediščini so se posvetili 
tako skozi strokovno predavanje kot tudi ogledom, pri čemer so 
bili v ospredju objekti, ki so bili deležni investicijskih vlaganj in 
prenove v zadnjem desetletju na področju kulturne dediščine v 
občini: Mencingerjeva hiša, Valvasorjev kompleks ter grad Raj-
henburg, medtem ko so si v Kostanjevici na Krki ogledali mestno 
jedro in ob tem spregovorili o problemih, s katerimi se soočajo 
pri prenovi in vzdrževanju dediščine v zavarovanih jedrih, je za 
naš časopis povedala dr. Rožmanova. 
Izpostavila je še, da imajo ti specializirani posveti slovenskih in 
hrvaških etnologov konservatorjev iz Slovenije in sosednje Hr-
vaške že večletno tradicijo, v organizacijskem odboru pa so bili 
nadvse zadovoljni tudi spričo tega, da so se ga udeležili tudi sta-
novski kolegi iz Makedonije in Srbije: »Da se ta izmenjava znanj 
o prenovi, zlasti pa o upravljanju in oživljanju kulturne dedišči-
ne - to je tudi segment, ki pravzaprav nas kot muzejsko ustano-
vo tudi najbolj zanima, da se to vedenje v širšem prostoru izme-
njuje in da imamo priložnost spoznati dobre prakse tudi v drugih 
okoljih.« Beseda na simpoziju etnologov konservatorjev je tek-
la med drugim še na temo problematike uveljavljanja enotnega 
sistema vrednotenja v konservatorski praksi, Konvenciji o zaš-
čiti nematerialne kulturne dediščine, ob prikazanih primerih o 
temeljnem konservatorskem delu in izbrisu dediščine/spome-
nikov, tradicionalni leseni arhitekturi in vaških naseljih, vred-
notenju kulturne krajine v sistemu varstva kulturne dediščine, 
vrednotenju in tipologiji popisa sušilnic za sadje, lana in hmelja 
na območju Slovenije idr.
 B. Mavsar

Upravljanje s kulturno dediščino

KRŠKO - V Kulturnem domu Krško so 12. oktobra v sodelo-
vanju Zavoda Mundilfari iz Ljubljane na literarnem večeru 
predstavili pesniško zbirko »Naprej v preteklost«. Njeni av-
torji so Kobrowsky, Neža Kozak in Urška Kozak, ki je zbirko 
opremila tudi z ilustracijami. 

Te so na ogled v avli doma in tako kot zbirka vsebinsko nosijo 
sporočilnost problematike neenakosti med spoloma. V začet-
ku tega meseca, 5. oktobra izdana pesniška zbirka, ki jo je spi-
sal Kobrowsky in je izšla v nakladi 500 izvodov v okviru projek-
ta »Kdaj, če ne zdaj?«, je bila sofinancirana s strani Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato je  
brezplačna, večino naklade pa bo z namenom osveščanja sta-
rejših bralcev razdeljene slovenskih knjižnicam. Trojica nave-
denih ustvarjalcev je poleg Maruše Ivančič in Saše Eržen že v 
minulem letu izdala otroško slikanico Rozagroza in Plavalava, s 
katero so želeli najmlajšim bralcem usmeriti pozornost na ne-
enakost med spoloma, medtem ko zbirka »Naprej v preteklost« 
nagovarja starejšo populacijo in ji skuša odpreti oči, da je družba 
resda napredovala, stereotipi o obeh spolih, konzervativno uko-
reninjeno mišljenje o vlogah moškega in ženske pa je še vedno 
odraz anahronizma. Bralec prek pesmi spremlja zgodbo odraš-
čajočega Jožeta, ujetega v načela spolnega konzervatizma, ki na 
smrtni postelji spozna, da je prepozno, da bi lahko popravil napa-
ke, zaradi katerih je povzročil mnogo trpljenja svojim najbližjim. 
Ali kot je napisala v spremni besedi knjižice kulturna antropo-
loginja Maruša Ivančič: »Naprej v preteklost poziva k prekinit-
vi vzorca in osvoboditvi duha ter v strahu in jezi sprašuje: kdaj, 
če ne zdaj?« Predstavitev knjige v Kulturnem domu je spremljal 
literarni večer in pogovor, ki se je navezoval predvsem na vlogo 
moškega in njegov prispevek k naprednejši družbi brez omeju-
jočih in nazadnjaških konceptov.
 B. Mavsar

Naprej v preteklost

BREŽICE - Avlo MC Brežice od 11. oktobra krasi prav poseb-
na, najstniško obarvana razstava Eliške Škaler in Maje To-
mič z naslovom Pobarvaj svet na svoj način. Učenki sta na 
otvoritvi svoje prve samostojne razstave pokazali, da nista 
samo likovno, temveč tudi glasbeno talentirani.

Eliška Škaler ali Eli, kot 
jo kličejo prijatelji, pri-
haja iz Župeče vasi in 
je učenka 9. razreda OŠ 
Cerklje ob Krki. Njen naj-
ljubši predmet je poleg 
angleščine seveda tudi 
likovna umetnost. Rada 
ima dež in slike van Gog-
ha. Igra ukulele, poje, 
bere, ustvarja besedi-
la in melodije, fotografi-
ra ... Poleg tega že osmo 
leto obiskuje glasbeno šolo in igra klavir. Eliška, ki najraje riše s 
svinčnikom in kak del nato še pobarva, se na razstavi predstavlja 
pretežno z risbami oseb nežnejšega spola, katere obdajajo stvari 
in vzorci, ki izražajo njihova čustva, razmišljanja, pogled na svet. 
Maja Tomič je doma v Brežicah in obiskuje 8. razred OŠ Breži-
ce. Obožuje Harryja Potterja, igra tenis in ustvarja na violini, ki 
jo spremlja že sedmo leto zapored. Obožuje staro, retro glasbo, 
predvsem pa posluša glasbo skupin Beatles, Queen, ABBA, Ro-
lling Stones, Eltona Johna in dueta Simon & Garfunkel. Najraje 
ustvarja z vodenkami in temperami ter uprizarja književne ju-
nake, igralce, glasbenike.
Kot je Eliška na otvoritvi razstave zaupala moderatorki Alji Ko-
vačič, je bila ideja za razstavo njena, na predlog svetovalne de-
lavke na šoli Andreje Ninković pa je razstava zajadrala kar v 
MC Brežice. Za Eliško je ustvarjalnost življenje. Priznala je, da 
raje riše manjše slike in »čečka« po zvezkih. Maja je dodala, da 
ima doma še nekaj slik, ki bodo zagotovo prišle še kdaj prav. V 
nadaljevanju sta dekleti dokazali tudi svojo glasbeno nadarje-
nost, saj sta se predstavili s štirimi pesmimi, od tega dvema av-
torskima. Ob tem je Eliška zaigrala na ukulele, Maja pa na violi-
no in sintetizator.
 R. Retelj

Eli in Maja s prvo razstavo

Eliška�(levo)�in�Maja�–�prijateljici�v�
umetnosti in glasbi
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KRŠKO - 10. oktobra so v Zdravstvenem domu Krško predali na-
menu prenovljene prostore rentgena ter nov digitalni rentgen-
ski aparat Vision V.  Nakup so izvedli kot neposredni uvoznik di-
rektno od proizvajalca medicinske opreme Visaris iz Beograda, 
sredstva za obe investiciji, tako prenovo prostorov v prvem nad-
stropju doma kot nov digitalni RTG aparat s PACS sistemom in 
delovno postajo za odčitavanje rentgenskih slik, pa so zagotovili 
iz lastnih virov.  Kot so navedli v sporočilu, so z novejšo digitalno 
tehnologijo rentgenskega slikanja doze RTG sevanja za pacien-
te in osebje nižje, saj so detektorji bolj občutljivi za rentgenske 
žarke. Slike je možno računalniško obdelati, izboljšati in nare-
diti več kopij brez ponovnega izpostavljanja oseb sevanju, prav 
tako tehnologija omogoča tudi odčitavanje RTG slik na daljavo. 
� B.�M.,�vir:�ZD�Krško

ZD Krško z novim RTG aparatom

KRŠKO - Krajevna organizacija Rdečega križa Krško - levi breg 
ter Krajevna skupnost mesta Krško sta bili 13. oktobra  organiza-
tor tradicionalnega letnega srečanja starejših krajanov, ki so do-
polnili 75 in več let. Od 430 vabljenih se je družabnega dogodka, 
ki so ga s pesmimi popestrile članice Društva podeželskih žena 
Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, sopranistka Anja Žabkar 
in tenorist Marko Železnik ob harmonikarski spremljavi Adolfa 
Moškona, udeležilo dobrih 100 starejših krajanov z levega pre-
dela mesta in njemu zalednih naselij. Vezno besedo je skozi sre-
čanje prepletala Vidka Kuselj, prisotne pa so ob tej priložnosti 
pozdravili ter jim v nagovoru zaželeli zdravja in prijetnih dni v je-
seni življenja do naslednjega snidenja podpredsednica KO RK Kr-
ško levi breg Ivica Rostohar, župan mag. Miran Stanko in pod-
predsednik sveta KS mesta Krško Zoran Jankovič. Rostoharjeva 
je povedala, da se med letom v KO RK Krško - levi breg posveča-
jo obiskom tistih starostnikov na njihovih domovih ter v domo-
vih za starejše občane, ki se navedenega srečanja zaradi različ-
nih vzrokov, največ zaradi bolezni, ne morejo udeležiti, ali tistih, 
ki so potrebni pomoči, jubilante, ki so dopolnili 80 in 90 let. Ob 
tej priložnosti je za naš časopis še povedala, da jim največjo te-
žavo trenutno predstavlja pomanjkanje aktivistk za delo v orga-
nizaciji, saj so starejše članice opustile delo, mlajše pa se žal za 
prostovoljno delo v njihovi humanitarni organizaciji ne odločajo. 
 B. M. 

Srečanje starejših z levega brega

Srečanje�tradicionalno�poteka�v�mesecu�oktobru,�ki�je�tudi�
mesec�ustanovitve�mednarodne�človekoljubne�organizacije�
RK�leta�1863�v�Ženevi.�

Povabilo na  izobraževanje

Tečaj slovenskega znakovnega jezika
30-urni tečaj bo potekal  v prostorih Društva gluhih in 
naglušnih Posavja Krško, Cesta krških žrtev 60, Krško, v 
času od novembra 2017 do marca 2018. V okviru 
izobraževanja boste pridobili osnovna znanja znakovnega 
jezika za sporazumevanje z osebami z okvaro sluha.

Prijave in informacije:  tel.: 07/49-21-392, 041- 638-165 
ali e-pošta: dgn.krsko@siol.net

Rok prijave: 15. 11. 2017.

Prijazno  vabljeni!

BOŠTANJ - 21. oktobra se je v gostišču Felicijan odvijalo je-
sensko srečanje jubilantk in jubilantov Društva upokojen-
cev Sevnica, starih 70, 80, 90 ali več let. Prisotne sta nago-
vorila predsednica društva Marijana Kralj in sevniški župan 
Srečko Ocvirk.

»V teh barvitih jesenskih dneh se odvija jesenski ples življenja. Ne 
glede na to, koliko ste stari, ste nekaj posebnega in lahko ponu-
dite nekaj edinstvenega, kajti srečo v življenju sestavljajo majhni 
drobci, kot je iskrena pohvala, prijazen pogled in nasmeh. V sle-
hernem smehljaju, v sleherni lepi besedi, v slehernem dobrem 
delu je košček raja,« je dejala predsednica sevniškega društva 
upokojencev Marijana Kralj ter nadaljevala, da je v letošnjem 
letu skupno število 70-letnikov 36, 80-letnikov 37, število tistih, 
ki so stari od 90 do 98 let, pa 35. Najstarejša članica društva je 
Ljudmila Bizjak z Vrha nad Boštanjem, ki je 9. oktobra prazno-
vala 97. rojstni dan, najstarejši član pa Franc Abram, ki bo 17. 
novembra praznoval 98 let. Župan Srečko Ocvirk je vsem zaže-
lel, da bi se še na mnoga leta veselili sadov minulega dela, se dru-
žili in veselili ter da bi bili trdnega zdravja.
Za dobro razpoloženje na tradicionalnem srečanju jubilantk in 
jubilantov DU Sevnica je skrbel pevski sestav sevniške folklor-
ne skupine Spomin s harmonikarjem, z recitacijo lastne pesmi 
se je predstavila Jana Cvirn, ki je tudi članica literarne skupine 
Večerna zarja sevniškega društva upokojencev.  S. Radi

Zaradi oddaljenosti od 
mestnega središča med 7 in 15 
km so avtomatski defibrilator, 
s takojšnjo uporabo katerega 
ima zaradi srčnega zastoja pri-
zadet posameznik možnost 
preživetja več kot 50 %, pre-
jele krajevne skupnosti Zdo-
le, Veliki Trn, Rožno–Presla-
dol in Podbočje. Defibrilatorji 
bodo dostopni 24 ur na dan na 
javno dostopnih mestih, in si-
cer na Zdolah na lokaciji gasil-
skega doma, na Velikem Trnu 
pri večnamenskem domu, na 
Rožnem pri gasilskem domu, 
v Podbočju pri tamkajšnjem 
kulturnem domu in na naslo-
vu Brezje 6 pri Milanu Pircu. 

Občina Krško je nabavila štiri 
predane defibrilatorje, in sicer 
tri v sodelovanju z zdravstve-
nim ministrstvom in enega iz 
naslova sredstev za zaščito 
in reševanje, sredstva za na-
kup petega defibrilatorja (za 
enega od dveh, ki ju je preje-
la KS Podbočje) je zagotovila 
sredstva družba Kostak. S tem 
je po podatkih Občine Krško 
na njenem območju trenutno 
javno dostopnih skupno 12 
elektronskih naprav za spod-
buditev delovanja srca. V koli-
kor lokacija posamezne orga-

Odročnim krajevnim skupnostim 
pet novih defibrilatorjev
ZDOLE - Na 16. oktober, ki je potekal v znamenju evropskega dneva oživljanja, sta podžupanja občine Kr-
ško Ana Somrak in predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha na Zdolah predsednikom svetov šti-
rih krajevnih skupnosti predala avtomatske defibrilatorje.

nizacije ali lokalne skupnosti, 
ki že ima javno dostopen defi-
brilator ali pa je ta na voljo le 
v okviru delovnega časa dolo-
čene organizacije, še ni v bazi 
podatkov na občinski spletni 
strani (www.krsko.si), na ob-
čini prosijo, da jim podatke o 
lokaciji pošljete na naslov ales.
benje@krsko.si. Na istem na-
slovu lahko dobite tudi infor-
macije o možnostih za sodelo-
vanje pri reševanju življenj kot 
prvi posredovalec. 

Na Zdolah sta zbranim kraja-

nom in predstavnikom krajev-
nih skupnosti v večnamenski 
dvorani tamkajšnjega gasil-
skega doma predstavila način 

uporabe reševalca NMP Zdra-
vstvenega doma Krško Simon 
Krnc in Andreja Kerin, direk-
torica Tatjana Fabjančič Pa-
vlič pa je ob tem povedala, da 
bodo še v tem letu izvedli izo-
braževanja za rokovanje z de-
fibrilatorjem po ostalih kra-
jevnih skupnostih, sicer pa v 
sklopu razvojno-izobraževal-
nega projekta Rešimo življe-
nje izvajajo delavnice s prikazi 
tudi za osnovnošolce in pred-
šolske otroke, da bi zajeli čim 
večji obseg prebivalstva pa so 
prisotni tudi na javnih prire-
ditvah. Primopredajo defibri-
latorjev in spremljajoči glas-
beni program, ki sta ga izvedli 
klarinetistki GŠ Krško ob kla-
virski spremljavi Martina Šu-
šteršiča, je povezovala Kata-
rina Prelesnik.
 Bojana Mavsar 

Predsedniki�štirih�krajevnih�skupnosti�z�defibrilatorji,�des-
no�podžupanja�Ana�Somrak�in�predsednik�uprave�Kostaka�
Miljenko Muha

Jesenski ples življenja 

Jublantke�in�jubilanti,�članice�in�člani�DU�Sevnica,�so�preje-
li�v�dar�rdeč�nageljnov�cvet,�ki�je�skozi�stoletja�postal�sim-
bol slovenstva.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 20. oktobra je Krajevna organizacija 
Rdečega križa (KO RK) Leskovec pri Krškem ob podpori matič-
ne Krajevne skupnosti v gostišču Kunst pripravila srečanje za 
krajane, ki štejejo 75 in več let v jeseni življenja. Srečanja se je 
udeležilo 50 od okoli 190 vabljenih, ki so skupne ure preživeli v 
prijetnem klepetu z znanci in pogostitvi, v uvodu pa prisluhni-
li nastopu učencev OŠ Leskovec, ki jim pod mentorstvom Mani-
ce Žibert vsako leto pripravijo prisrčen glasbeni, recitatorski in 
igrani program. Ob tej priložnosti je predsednica KO RK Lesko-
vec pri Krškem Helena Rogič izročila krajanki Erni Mozar da-
rilo ob nedavnem 90-letnem osebnem jubileju ter zlati znak RK 
Marti Bosina za njen neprecenljiv dolgoleten doprinos tako pri 
samem delovanju krajevne organizacije kot za požrtvovalno delo 
pri izvedbi humanitarnih akcij in na terenu. Zbrane je nagovo-
ril tudi predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem Jože Olovec, 
ki je zbranim povzel investicije, ki potekajo na območju krajev-
ne skupnosti in jim zaželel čim več radosti in zdravja v tretjem 
življenjskem obdobju. B. M. 

Marti Bosina zlati znak RK

Helena�Rogič�je�za�predano�humanitarno�delo�izročila�zlati�
znak RK dolgoletni aktivistki Marti Bosina (levo).
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Deževno vreme je v petek, 6. oktobra, preprečilo izvedbo spreje-
ma mažoret Kluba RAP Radeče v centru mesta, zato je bil le-ta v 
Domu PORP. Sprejema po uspešnih nastopih na 19. evropskem 
prvenstvu mažoret v Laškem, ki je potekalo med 8. in 10. septem-
brom, so se tako udeležili predvsem starši mažoret in ekipa kluba. 

V konkurenci 1.418-ih tekmovalk iz 9-ih držav so radeške mažorete 
ponovno dokazale, da kljub temu, da prihajajo iz majhnega mesta, 
nasprotnicam vseeno predstavljajo trd oreh. Mažorete priznavajo, 
da je bila konkurenca letos močna in da ni bilo enostavno braniti 
lanskega naslova evropskih prvakinj, a s pridnim delom so dekle-
ta dokazala, da še vedno sodijo v evropski vrh mažoretnega plesa. 

Župan Tomaž Režun je s ponosom nagovoril zbrane in mažoretam 
čestital za odlične uvrstitve. Poleg skupinskega srebra in naslova vice 
prvakinj v kategoriji palica senior so Radečanke domov prinesle še 
skupinsko 9. mesto v kategoriji palica kadet. V kategoriji solo palica 
junior je zlato medaljo osvojila Žana Jonozović, v kategoriji solo pa-
lica senior pa je evropska prvakinja in dobitnica zlate medalje pos-
tala Eva Nograšek. Bronasto medaljo je v kategoriji solo palica ka-
det osvojila Zala Zupan, 5. mesto v kategoriji solo palica junior pa 
je osvojila Nina Đogić Rugole. Pri parih sta v kategoriji par palica ka-
det 7. mesto osvojili Karin Morinc in Taja Keber. Lanskoletni prva-
kinji v kategoriji duo junior, Žana Jonozović in Eva Nograšek, sta le-
tos prešli v višjo kategorijo par palica senior in osvojili 1. mesto ter 
naslov evropskih prvakinj. Obe sta osvojili zlato v solo programu, 
za piko na i pa še zlato v paru. Prisotni so lahko še enkrat uživali ob 
njunem zmagovalnem plesu. 

Župan je mažoretam in vodstvu kluba izročil simbolična darilca. 
Predsednica Kluba mažorete RAP Radeče Jasna Blaj se je vsem de-
kletom, tudi članicam sosednjih društev, ki so po poškodbah doma-
čih mažoret priskočile na pomoč in tekmovale z njimi, zahvalila za 
ves vložen trud in jim še enkrat čestitala za odlične uvrstitve. K be-
sedi je napovedovalka Dubravka Kalin povabila tudi predstavnico 
navijačev Mojco Potisek, ki je povedala, da so se zaradi sodniških 
spletk oz. očitnih krivic, ki so bile storjene na tem tekmovanju, po-
zabili veseliti odličnih rezultatov in da je zdaj čas za veselje. Zbrane 
je pozdravil tudi predsednik Mažoretne zveze Slovenije Aleš Brez-
nikar. Po uradnem programu je sledilo še druženje ob klepetu in 
obujanje spominov na adrenalinski vikend na prvenstvu v Laškem. 

Sprejem mažoret po osvojenih odličjih 
na evropskem prvenstvu

Ob vznožju šolskega griča že več kot 20 let sameva nekdaj zelo obi-
skan in družabno pomemben objekt, poznan kot Mladinski klub. Ob-
čina Radeče je v okviru priprav na investicijski projekt celostne pro-
metne ureditve in obnove serpentin proti OŠ Radeče v preteklem 
letu od zasebnega lastnika odkupila zemljišče – vrtove pod šolo s 
pripadajočim objektom. Objekt je bil prvotno namenjen kegljišču, 
kasneje pa je v prostoru potekalo družbeno in družabno življenje. 
Otvoritev Mladinskega kluba je bila proti koncu leta 1974, ko je bil 
izročen v upravljanje mladini, katere program je bil kulturno izobra-
ževalnega značaja. Poleg predavanj, likovnih razstav, raznih tečajev, 
plesov so se v njem kasneje, v 80. letih in nekje do sredine 90-ih let 
odvijale različne zabave. Klub je bil odtlej zaprt. Prvi petek v okto-
bru so simpatizerji Kluba želeli obuditi spomin na dobre stare čase, 
zato so organizirali zadnji žur v Klubu. Objekt bo namreč v okviru 
investicije porušen. Zbralo se je lepo število takratnih mladincev in 
z razstavo plakatov in druženjem so se poslovili od nekdaj zelo pri-
ljubljenega zbirališča mladih.

Slovo od Mladinskega kluba

EVROSAD ODPIRA TRGOVINO OB
 VHODU V HLADILNICO V STARI VASI.

ODPIRALNI ČAS: PON—PET: 8.00—16.00; SOB: 7.30—11.30

SVEŽE SADJEEVROSADOV 100% SOK VILJAMOVKA ZIMA

SEVNICA - Na OZ Rdečega križa Sevnica že nekaj let pripravlja-
jo dobrodelno akcijo Drobtinica, s katero zbirajo sredstva za ot-
roke sevniške občine. Letos je akcija potekala 14. oktobra. »Naši 
prostovoljci in prostovoljke z ljubeznijo pripravijo razne domače 
dobrote, veliko odličnega domačega kruha, razne vrste potic, ko-
lačev, peciva ter piškotov in jih ponudijo obiskovalcem na stojni-
cah v zameno za prostovoljne prispevke. V lepem sobotnem do-
poldnevu smo imeli veliko obiskovalcev, ki so radi poskusili in 
vzeli domače dobrote ter tudi prispevali po svojih zmožnostih. 
Zadovoljni smo, da je, glede na dober obisk na stojnicah, dobro-
delnost v Sevnici še vedno doma,« je sporočila sekretarka RKS 
OZ Sevnica Mojca Pinterič Krajnc. Na štirih stojnicah, postav-
ljenih pred tremi trgovskimi centri ter na kmečki tržnici, so zbra-
li 1.359,24 evrov prostovoljnih prispevkov, ki jih bodo v celoti 
namenili otrokom osnovnih šol sevniške občine, ki bodo izrazi-
le potrebe po pomoči. »Iskrena hvala vsem, skoraj štiridesetim 
prostovoljcem, ki so dobrote pripravili in brez katerih izvedba 
ne bi bila mogoča, in hvala vsem obiskovalcem, pokazali so izje-
men čut za pomoči potrebne,« je dodala sekretarka. 
 S.�R.,�foto:�M.�P.�Krajnc

ŠENTJANŽ - Zadnjo septembrsko soboto se je na tukajšnjem 
trgu sredi vasi že šesto leto zapored odvijala v organizaciji 
Turističnega društva Šentjanž Šentjanška tržnica z otvorit-
vijo razstave ArtEko. 

Na tržnici so postavili na ogled in na prodaj svoje izdelke doma-
či pridelovalci hrane, izdelovalci izdelkov domače obrti, društva 
ter učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž. Posebno kulturno noto 
dogajanju je dodala otvoritev razstave del, nastalih med 28. ju-
nijem do 2. julijem na slikarskem shodu ArtEko Šentjanž 2017 
na Felicijanovi domačiji v Pek-
lu v organizaciji Zavoda MUK 
Qra iz Sevnice in Turistične-
ga društva Šentjanž. Letos so v 
Peklu ustvarjali Igor Somrak 
in Urška Kanoni iz Pomjana, 
Anton in Judith Zgonec iz Bo-
štanja, Nena Bedek in Matic 
Svažič iz Sevnice. Poletni dan 
v družbi umetnikov sta preži-
vela Toni Vučajnk iz Dobove s 
fotografskim objektivom in To-
maž Dernovšek - Vinči iz Ho-
tiča pri Litiji s svojimi edinstve-
nim »land art« ustvarjanjem po 
strugi bližnjega potoka. Vodja 
slikarskega shoda je bila Jerca 
Šantej iz Sevnice. Odprtje raz-
stave likovnih del je potekalo 
na steni Repovževe štale. Otvo-
ritev je s svojimi recitali obo-
gatil književnik, prevajalec in 
gledališčnik Andrej Rozman 
- Roza.  S.�R./P.�Majcen

Dobrodelna akcija Drobtinica

Prostovoljke�in�prostovoljci�RKS�OZ�Sevnica�so�tudi�letos�prip-
ravili�dobrodelno�akcijo�Drobtinica.

Šentjanška tržnica in razstava

Tržnica�v�središču�Šentjanža

»Čas od praznika do praznika 
zelo hitro mine in praznovanje 
je tudi priložnost, da pogleda-
mo, kaj vse se je dogajalo v tem 
letu in kaj naj bi se dogajalo v 
prihodnjem na področju naše 
krajevne skupnosti,« je dejala 
predsednica KS Krmelj Slavi-
ca Mirt in nanizala izvedene 
investicije. Tako so med dru-
gim zaključili s sanacijo stare 
lokomotive, ki stoji sredi kra-
jevnega središča v spomin na 
leta 1996 ukinjeno železniško 
progo med Tržiščem in Krme-
ljem (v prihodnosti naj bi stal 
nad lokomotivo še nadstre-
šek). Delno so uredili problem 
zastajanje vode na območju 
športnega parka in bivše depo-
nije, preplastili so igralno po-
vršino rokometnega igrišča v 
športnem parku itd. Med načr-
ti za prihodnje leto je sanacija 
javne poti Hinjce - Goveji  Dol, 
dokončna ureditev prostorov 
krajevne skupnosti in zaklju-
ček izgradnje pločnika sko-
zi naselje Gabrijele. V krajev-
ni skupnosti Krmelj imajo še 
eno skupno željo - šolo na eni 
lokaciji. »Vedno si želimo več 
in bolje, a vedno je potrebno 
iskati življenjske kompromi-
se, iskati razmerje med imeti 

Želijo si šolo na eni lokaciji
KRMELJ - 20. oktobra je potekala v prostorih krmeljskega kulturnega doma osrednja slovesnost ob prazni-
ku tukajšnje krajevne skupnosti, ki ji je v preteklosti hiter razvoj poleg rudnika rjavega premoga prinesla 
tudi železniška povezava. Na prireditvi so podelili tudi dve krajevni priznanji.

in biti. Velika želja za bodoč-
nost - šola na enem kraju nas 
žene vse skupaj naprej,« je bil 
del govora sevniškega župana 
Srečka Ocvirka, ki je spomnil, 
da so se pred petimi leti v kra-
ju veselili otvoritve novega, so-
dobnega vrtca. 

Predsednica Sveta KS Krmelj 
Slavica Mirt in župan Srečko 
Ocvirk sta podelila tudi kra-
jevni priznanji - Društvu upo-
kojencev Krmelj ob 40-letnici 
delovanja ter priznanima tre-
nerkama Judo kluba Olimpija 
Krmelj Inni Toropejevi in Vol-

hi Sthyrba za uspešno delo z 
mladimi, med katerimi so tudi 
državni prvaki in člani sloven-
ske reprezentance. 

Razgiban in živahen kulturni 
program so oblikovali z uvo-
dnim nastopom godbenice 
in godbeniki KD Godba Sev-
nica, moška vokalna skupina 
Lira, ženska pevska skupina 
Lokvanj, s plesnim nastopom 
učenke in učenci Osnovne šole 
Krmelj ter s športnim nasto-
pom članice in člani Judo klu-
ba Olimpija Krmelj. Prireditev 
sta povezovali Polona Starič 
in Renata Mlinarič.

V sklopu praznovanja je 21. 
oktobra potekal 15. pohod 
po obeležjih spominov v KS 
Krmelj, 27. oktobra ob 12. uri 
pa bo potekala v spominskem 
parku ob dnevu spomina na 
mrtve še spominska komemo-
racija. 
 Smilja Radi

Predsednica�KS�Krmelj�Slavica�Mirt�in�župan�Srečko�Ocvirk�
sta podelila krajevno priznanje Inni Toropejevi (v sredini), ki 
skupaj�z�Volho�Sthyrbo�že�skoraj�dve�desetletji�vodi�Judo�klub�
Olimpija�Krmelj,�ter�predsedniku�DU�Krmelj�Cirilu�Krištofu.
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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

Deloma nov in prenovljen 
objekt sta s prerezom traku s 
pomočjo dveh mladih krajank 
odprla predsednik sveta KS Je-
senice na Dolenjskem Bogdan 
Palovšnik in brežiški župan 
Ivan Molan. Še prej je v novi 
dvorani večnamenskega doma 
potekala prireditev s kultur-
nim programom, ki jo je vodila 
Rajka Križanac. Med drugim 
je omenila, da se je zgodovi-
na med temi zidovi pričela pi-
sati v 60. letih prejšnjega sto-
letja, ko je bila ustanovljena 
Obrtna zadruga Metalgrad, ki 
je na tem naslovu domovala 
dolga leta. V tem obmejnem 
kraju je delovalo in razvijalo 
svoje ideje več kot sto različ-
nih obrtnikov. Po osamosvoji-
tvi je zadruga prenehala z de-
lom in objekt je ostal prazen. 
Razvojni mejnik objekta se je 
zgodil leta 2004, ko so na pod-
lagi dogovora z upravnim od-
borom zadruge del prostora 
namenili za potrebe krajevne 
skupnosti. V letu 2006 je pros-
tor v celoti postal lastništvo KS 
Jesenice na Dolenjskem. Večji 
del stavbe so obrtniki zgradili 
z lastnimi prispevki in uprav-

Večnamenski dom je že zaživel
JESENICE NA DOLENJSKEM - 14. oktobra so s svečano otvoritveno sejo sveta KS Jesenice na Dolenjskem 
uradno predali namenu obnovljen večnamenski dom oz. dom krajanov, pod streho katerega sta že dva 
podnajemnika in potekajo dogodki.

ni odbor je želel, da prostor os-
tane krajanom. Objekt, zgrajen 
pred več kot štiridesetimi leti, 
je pričel propadati, temelje je 
poškodovala vlaga, kletni pro-
stori so bili popolnoma neu-
porabni od petih poplav in iz-
livov vode. Ideja in potreba, da 
se prostor obnovi, je bila edi-
na rešitev in svet KS je v letu 
2007 sprejel sklep o pričetku 
obnove.

Palovšnik je v nagovoru pou-
daril, da odprtje doma pome-
ni prelomnico za ta kraj. Z deli 

– razširitvijo starejšega objek-
ta in novogradnjo prizidka – 
so pričeli pred tremi leti. Ce-
lotna vrednost investicije je 
bila približno 380 tisoč evrov, 
večino teh sredstev je zagoto-
vila Občina Brežice, približno 
10 % pa so prispevali kraja-
ni. Ob tem se je zahvalil Obči-
ni Brežice, še posebej Suzani 
Ogorevc, ki je bdela nad celot-
nim projektom, članom sveta 
KS, krajanom, lokalnim dru-
štvom, OŠ in KS Velika Dolina, 
Križančevi ter vsem podjetjem 
in donatorjem, ki so sodelova-
li pri tem projektu. »Pokaza-
telj, da je investicija upraviče-
na, je že to, da imamo trenutno 
v samem domu že dva podna-
jemnika, prav tako smo v teh 
prostorih gostili že dva do-
godka, mednarodno srečanje 
sindikalistov in cvičkorel,« je 
dejal Palovšnik. Župan je pove-
dal, da tudi sam pozna zgodbo, 
ki se je v preteklosti odvijala s 
tem objektom. »V obnovo tega 
doma smo šli z dolgoročno vi-
zijo, da bo namenjen kraja-
nom. Če je prisotna sloga in če 
imata tako občina kot krajevna 
skupnost enak pogled, se da iz-

vesti projekt, tudi če je vreden 
skoraj 400 tisoč evrov. Ključna 
stvar je, da boste ta dom upo-
rabljali, ga oživljali in bili po-
nosni nanj,« je dejal.

Kulturni program so oblikovali 
učenci OŠ Velika Dolina Matej 
Franko, Anamarija Gramc, 
Tanja Zobarič, Barbara Bajs 
in Julija Kvartuh pod men-
torstvom Anje Zevnik, Moš-
ki pevski zbor KUD Slavček 
ter Vokalna skupina Aria. Ob 
koncu so se predsednica DPM 
Velika Dolina-Jesenice Marje-
ta Arh Kvartuh, predsednik 
Društva vinogradnikov Doli-
na-Jesenice Slavko Bizjak in 
pomočnica ravnateljice OŠ Ve-
lika Dolina Nataša Iljaž z roč-
no narejenimi izdelki zahvalili 
tako županu kot predsedniku 
sveta KS. Otvoritve sta se ude-
ležila tudi poslanec v DZ Igor 
Zorčič in predsednik sveta KS 
Velika Dolin Marijan Žibert. 
Ta dan so se predstavljala tudi 
domača društva, potekale so 
degustacije lokalnih dobrot 
ter animacije in delavnice za 
otroke.
 Rok Retelj

V imenu šole se je predsedni-
ku sveta KS Bogdanu Palov-
šniku� zahvalila� pomočnica�
ravnateljice�Nataša�Iljaž.

DAN SPOMINA NA MRTVE
Krajane obveščamo, da bo 

v sredo, 1. novembra 2017, ob 14.30 uri

na pokopališču v Krškem

ŽALNA SLOVESNOST V SPOMIN NA MRTVE.

KS mesta Krško 
mag. Nataša Šerbec, 

predsednica Sveta KS mesta Krško 

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

BREŽICE, CERKLJE OB KRKI - Ker tudi otroci rešujejo življenja, 
so v Lions klubu Brežice ob evropskem dnevu oživljanja (16. ok-
tober) organizirali izobraževanje 9. razredov OŠ Brežice in OŠ 
Cerklje ob Krki o temeljnih postopkih oživljanja z in brez defibri-
latorja. Izobraževanje je izvajal izkušen predavatelj in predstav-
nik Civilne zaščite občine Brežice Roman Zakšek. Vsi učenci so 
z zanimanjem spremljali izobraževanje in se aktivno vključeva-
li vanj, tako z odgovarjanjem na vprašanja v okviru teoretične-
ga dela, kjer so pokazali tudi že veliko pridobljenega znanja o te-
meljnih postopkih oživljanja, kakor tudi pri izvajanju prakse. Na 
izobraževanju prisotni predstavniki brežiških lionsov, predse-
dnik David Dremelj, Nataša Vrečar Zorčič in Petrija Stojano-
vić Škul, so z veseljem ugotovili, da so otroci pripravljeni sode-
lovati, pomagati sočloveku in tudi reševati življenja. 
 Vir:�LK�Brežice

Brežiški in cerkljanski učenci vadili oživljanje

KOSTANJEVICA NA KRKI - V prostorih Lamutovega likovne-
ga salona v Kostanjevici na Krki so 22. oktobra uradno od-
prli Turistično informativni center (TIC).

Kot je povedal direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovano-
vić, so s tem uresničili zamisel, da mora biti TIC na otoku, saj je 
doslej deloval v starem mlinu ob vhodu v nekdanji samostan, to-
rej precej izven mesta. Tamkajšnji TIC, ki je tudi vstopna točka 
v galerijo, bodo sicer ohranili, osrednjega pa so uredili v prvem 
nadstropju Lamutovega likovnega salona, galerijine dislocirane 
enote. TIC sicer tam neformalno deluje že vse od začetka junija, 
v njem kot informatorka dela Anita Pajtler, zaposlena preko jav-
nih del. Čeprav še ni ne dokončno opremljen ne označen, ga je v 
tem času obiskalo 2.200 turistov iz kar 31 držav, največ iz Italije, 
držav Beneluxa in nemško govorečih gostov. »Izkušnje in povra-
tne informacije od obiskovalcev so zelo pozitivne, saj so celo pre-
senečeni, koliko ponudbe imamo, glede na to, da smo zaenkrat 
manj promocijsko prisotni. To je ena ključnih nalog za naprej - 
bolj povezana promocija ponudnikov,« je povedala Pajtlerjeva. V 
ospredju ponudbe so seveda galerija, Kostanjeviška jama, vodstvo 
po mestnem jedru, ki ga izvaja turistično društvo, ponudniki (ob)
vodnih športov, pohodne in kolesarske poti, mestni čebelnjak ter 
seveda gostinci, želijo pa pritegniti tudi tiste, ki še oklevajo. »Po-
skušamo povezovati ne le Kostanjevico, ampak tudi ponudbo iz 
širšega območja, naj si bo to Šentjernej, Krško ali Brežice,« še pra-
vi Pajtlerjeva, ki bi jo v Kostanjevici radi obdržali, zato bo občina 
zagotovila sredstva za njeno bolj redno zaposlitev. TIC je ob pri-
sotnosti nekaterih akterjev v kostanjeviškem turizmu odprl žu-
pan Ladko Petretič, ki je ob tem poudaril dobro sodelovanje med 
občino in galerijo pri promociji turistične ponudbe. Dogodek je 
bil sicer predviden v okviru prireditve »Jesen na Tamalem plac«, 
ki pa je zaradi dežja odpadel. � P.�Pavlovič

TIC tam, kjer so ljudje

Kostanjeviški TIC vodi Anita Pajtler.
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Skoraj 300 bralcev je na sejmu POK Brežice sodelovalo tudi v naši nagra-
dni igri in v ponedeljek, 16. oktobra, smo izmed vseh sodelujočih izžreba-
li prejemnike naslednjih 50 lepih nagrad: 

1. Jesenski izlet po Posavju s panoramskim avtobusom Visit Posavje: 
Alijana Kržan, Raka

2. Kosilo ali večerja za dva v Bistrici ob Sotli (Gostilna Šempeter):  
Vesna Čančar, Mihalovec

3. Kosilo ali večerja za dva na Bizeljskem (Gostilna Kocjan Bizeljsko):  
Sanja Zevnik, Črneča vas

4. Kosilo ali večerja za dva v Krškem (Pivnica Apolon): Tanja Sikošek, Križe 
5. Pica za dva v Sevnici (Gostilnica Plus): Matjaž Filipič, Brežice
6. Kosilo ali večerja za dva v Hotemežu (Gostilna Strnad):  

Jožica B. Bokor, Mostec 
7. Kosilo ali večerja za dva v Kostanjevici na Krki (Gostilna Žolnir): 

Kristina Fius, Sevnica
8. Kosilo za dva v Šentjerneju (Gostilna pri Jerneju):  

Bernarda Kovačević, Brežice
9. Dve uri bowlinga in 2 pizzi za 2-8 igralcev (Bowling DeLuxe):  

Cvetka Zorič, Drnovo 
10. Darilni bon za 20 € (Frizerstvo Hairstyle – Jožica Budič s. p.):  

Helena Bartelj, Novo mesto
11. Darilni bon za 20 € (Frizerstvo Hairstyle – Jožica Budič s. p.):  

Natalija Rovan, Brežice
12. Darilni bon za 20 € (Frizerstvo Hairstyle – Jožica Budič s. p.):  

Renata Fric, Sevnica
13. Adidas torbica za laptop (Športna trgovina Prva Liga):  

Tanja Mizelj, Pišece
14. Darilni bon za 20 € Vita Marin Krško: Teo Zajc, Krško
15. Darilni bon za 20 € Vita Marin Krško: Katja Čanžar, Arnovo selo
16. Darilni bon za 20 € Vita Marin Krško: Srečko Rožman, Brežice
17. Tortici za dva na gradu Rajhenburg (Kavarna Rajhenburg):  

Alenka Torkar, Dobova
18. Koncert Janez Dovč: Tesla - dve karti (Kulturni dom Krško):  

Margareta Zijal, Brežice
19. Beraška opera - dve karti (Kulturni dom Krško): Florijan Bergant, Brežice
20. Voden ogled Gradu Rajhenburg za dve osebi (Grad Rajhenburg):  

Aleš Ožvald, Artiče
21. Koncert skupine Terrafolk + Specialno Godalkanje za dve osebi (Kulturni 

dom Krško): Klavdija Vegelj, Dolenje Skopice
22. Paket presenečenja Lekarne na Vidmu, Krško: Vlado Bogovič, Krška vas
23. Paket presenečenja Lekarne na Vidmu, Krško: Elvira Selimovič, Brežice
24. Paket presenečenja Lekarne na Vidmu, Krško: dr. Tomaž Teropšič, Brežice
25. Darilni paket iz Hiše narave in Staromestne čajnice Josipina Krško:  

Anej Kovačič, Dramlja
26. Darilni paket iz Hiše narave in Staromestne čajnice Josipina Krško:  

Peter Zorko, Brežice
27. Darilni paket iz Hiše narave in Staromestne čajnice Josipina Krško:  

Jožko Zajc, Veliki Obrež

28. Premium darilni paket Vinske kleti Krško: Franc Vranetič, Kapele
29. Premium darilni paket Vinske kleti Krško: Marko Zlobko, Dol. Skopice
30. Darilni paket Kolesarskega centra Sevnica–Krško: Nataša Kostrevc, Krško
31. Modni ženski nahrbtnik (Alpina Krško): Vanja Kavšček, Novo mesto
32. Usnjeni ženski copati (Alpina Krško): Doroteja Matavšič, Artiče
33. Usnjeni moški copati (Alpina Krško): Janez Černe, Brezje
34. Copati Kopitarne Sevnica: Ivica Kuševič, Brežice
35. Copati Kopitarne Sevnica: Vilma Gričar, Dolenja vas pri Artičah 
36. Prvonovembrski aranžma (Kmetijska trgovina Cerjak):  

Tamara Ogorevc, Brezina
37. Darilni bon za 15 € (Cvetličarna Kerin): Marija Gojkovič, Brežice
38. Darilni bon za 40 € (Optika Lana, Sevnica): Romana Anžiček, Krško
39. Darilni bon za 20 € (Fotografika, Boštjan Colarič s. p.):  

Marica Kovačevič, Brežice
40. Žetoni za čiščenje avtomobila v vrednosti 20 € (Avtopralnica Avtoline): 

Mateja Hotko, Globoko
41. Darilni bon za 20 € drevesnice HPG Brežice: Ana Radić, Brežice
42. Darilni bon za 20 € drevesnice HPG Brežice: Nensi Zakšek, Brestanica
43. Darilni bon za 20 € drevesnice HPG Brežice: Ivan Škvarč, Veliki Obrež 
44. Praktične nagrade Posavski obzornik – dvajset let (Zavod Neviodunum, 

Krško): Karin Übleis, Krško
45. Knjiga: Krško – stoletje na razglednicah (Založba Neviodunum, Krško): 

Monika Žokalj, Globoko
46. Knjiga: Natja J. Sunčič: Dober dan resničnost (Založba Neviodunum, 

Krško): Jože Boranič, Gabrje pri Dobovi
47. Knjiga: Natja J. Sunčič: Dober dan resničnost (Založba Neviodunum, 

Krško): Karin Baškovič, Dolnje Skopice
48. Zbrana dela Viktorja Tillerja (Založba Neviodunum, Krško):  

Rajko Andrejaš, Vihre
49. Komplet treh knjig Brinove zgodbe (Založba Neviodunum, Krško):  

Petra Arh, Brežice
50. Komplet treh knjig Brinove zgodbe (Založba Neviodunum, Krško): 

Matija Petaci, Trebež 

Naj bo jesen s temi nagradami še lepša!

Tudi letos je vlogo glavnega or-
ganizatorja sejma prevzel Za-
vod za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice, kot soorgani-
zatorja sta sodelovala tudi Ob-
čina Brežice in Zavod za šport 
Brežice. V imenu vseh treh so 
trak ob otvoritvi sejemskega 
dogajanja prerezali župan Ivan 
Molan, direktorica ZPTM Ma-
tejka Gerjevič in v. d. direk-
torja Zavoda za šport Ferdo 
Pinterič. Po županovih bese-
dah je POK eden od posrednih 
ukrepov, namenjenih spodbu-
janju lokalnega gospodarstva. 
Udeležujejo se ga podjetniki 
in obrtniki z namenom bolj-
še promocije. Poleg pestre po-
nudbe sejemskih dejavnosti, 
v okviru katerih so ponudni-
ki tkali nove poslovne vezi in 
utrjevali stare, je organizator 
poskrbel tudi za raznoliko ob-
sejemsko dogajanje. 

POK ponovno povezal ponudnike
BREŽICE – 14. in 15. oktobra so bili na enem mestu spet zbrani razstavljavci iz Posavja pa tudi drugih slo-
venskih regij. V brežiški športni dvorani se je sedmo leto zapored odvil Podjetniško-obrtni in kmetijski se-
jem Brežice, skrajšano POK 2017. Med več kot 80 stojnicami je imel svojo tudi Posavski obzornik.

Prvi dan sejma se je 14 ekip, 
med katerimi je bilo največ tu-
rističnih društev, na ploščadi 
pred dvorano pomerilo v ku-
hanju županovega golaža, se-
števek točk je na koncu dolo-
čil zmagovalca – TD Krška vas. 
Odprtje sejma so popestri-
le članice Športno-kulturne-
ga društva Mažoretke Dobova, 
ki so se z individualnimi nas-
topi predstavile še na priredit-
venem odru. Čez dan so sledi-
li nastopi Pevcev iz Globokega, 
udeležencev Mednarodnega 
otroškega festivala Brežice, 
zasedbe Dijakers in harmo-
nikarjev Glasbene šole Breži-
ce, Društvo likovnikov Brežice 
je odprlo skupinsko slikarsko 
razstavo, Nežka Koritnik je 
predstavila hiit effect pilates, 
Relive in Avtohiša Radano-
vič sta organizirala Crafterjev 
fitnes izziv, v sejemski igralni-
ci so potekale igralne urice, pi-

lates za mamice in otroke, Gvi-
dovi mali obrtniki, poslikava 
obrazov ter delavnica izdela-
ve Pozejdonovih ladjic želja v 
organizaciji Posavskega muze-
ja Brežice. 

Drugi dan sejma je sejemska 
igralnica poleg poslikave ob-
razov, Gvidovih malih obrtni-
kov in Pozejdonovih ladjic 
želja ponudila delavnico vitra-
žev z Alenko Lever, na odru 
pa so se odvijali nastop tam-
buraške skupine Melos, otro-
ška predstava Čebelici Tin-
ka in Tonka v izvedbi zavoda 
Enostavno prijatelji, hip hop 
nastopi Plesnega društva Ima-
ni, pevski nastopi udeležencev 
Mednarodnega otroškega festi-
vala ter predstavitev salse v iz-
vedbi Plesnega društva SalSon. 
Oba sejemska dneva je bila na 
voljo t. i. Soba pobega v orga-
nizaciji Escape Čatež, sejemska 

vinska klet pa je vabila z degu-
stacijo lokalnih in županovih 
vin. Dogajanje je oba dneva 
povezovala Barbara Srečkov-
ić Žlak. 

Obiskovalci so se letos spet lah-
ko ustavili tudi na stojnici Za-
voda Neviodunum, na kate-
ri so se srečali in poklepetali 
z ustvarjalci časopisa Posavski 
obzornik. Srečali smo se z mno-
gimi, ki nas radi berete, obi-
skali so nas tudi tisti, o katerih 
pišemo že celih dvajset let. Se-
jem je bil odlična priložnost, da 
smo še v živo prisluhnili vašim 
pripombam na vsebino in obli-
ko časopisa, zanimivim komen-
tarjem, priporočilom. Ob jubi-
leju izdajanja časopisa smo za 
vas pripravili presenečenja, kot 
je bilo fotografiranje za naslov-
nico Posavskega obzornika, in 
nagradno igro s kar 50 nagra-
dami. R. Retelj

Znani so izžrebanci nagradne 
igre Posavskega obzornika 
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SPODNJI STARI GRAD - V oktobru, mesecu požarne varnos-
ti, je na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad po-
tekala vaja posredovanja ob požaru. Sodelovali so gasilci iz 
Poklicne gasilske enote Krško, PGD Dolenja vas in PGD Vi-
dem ob Savi ter zaposleni iz družbe Kostak, zadolženi za za-
gotavljanje požarne varnosti na centru.

V družbi Kostak veliko pozornosti namenjajo zdravju in varnosti 
svojih zaposlenih, kakor tudi skrbi za varnost lokalnega prebival-
stva, zato je v sodelovanju s Poklicno gasilsko enoto Krško, Občino 
Krško in KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna nastala pobuda o 
skupni vaji požarne varnosti. Vaja se je pričela s klicem zaposle-
nega iz Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad in javlja-
njem o obsežnosti požara, ki se je nahajal v prostoru proizvodne 
linije za alternativna goriva. V vsaki izmeni na centru za ravnanje 
z odpadki je usposobljen gasilec, ki poskrbi, da v primeru poža-
ra najprej pričnejo gasiti zaposleni, nato organizira, da se delavci 
umaknejo na varno ter poskrbi za klic na pomoč gasilske enote. 
Obvestilo o požaru hkrati samodejno prejmeta poleg PGE Krško 
tudi PGD Dolenja vas in PGD Videm ob Savi. V tem primeru so na 
mesto požara pripeljala štiri vozila Poklicne gasilske enote Krško 
in po eno vozilo s strani sosednjih gasilskih društev. Skupaj je bilo 
v vaji udeleženih 20 gasilcev in štirje zaposleni v družbi Kostak, 
ki so požar pogasili v 33-ih minutah.
Scenarij poteka vaje je pripravil Rudi Vrščaj v sodelovanju z Ale-
šem Stoparjem, oba iz Poklicne gasilske enote Krško. Za pod-
poro pri organizaciji vaje sta s strani družbe Kostak poskrbela 
Uroš Pfajfar, odgovoren za gasilsko posredovanje na centru, in 
Ivana Buble, vodja Sektorja proizvodnje in razvoja na ravnanju 
z odpadki. Na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad 
sicer redno potekajo usposabljanja zaposlenih o požarni varnos-
ti, ki jih izvajajo v sodelovanju s Poklicno gasilsko enoto Krško, 
podobne vaje pa bodo potekale tudi v prihodnje.
� Vir:�Kostak

Požarna vaja na CRO

Sodelujoči�pri�vaji

Kot je povedala prof. dr. Rebe-
ka Kovačič Lukman, je konfe-
renca potekala v okviru dveh 
mednarodnih projektov: E-re-
splan - inovativna izobraževal-
na orodja za energetsko na-
črtovanje v okviru programa 
Erasmus + in Together v okvi-
ru programa Interreg Srednja 
Evropa. Namen prvega projek-
ta je bil, da študenti, profesorji, 
strokovnjaki iz področja ener-
getike ter drugi deležniki pri-
dobijo nova znanja in kompe-
tence s področja energetskega 
načrtovanja in uporabe orod-
ja C-map. Cilj drugega projekta 
je spodbujanje izboljšav na po-
dročju energetske učinkovito-
sti v javnih zgradbah v srednji 
Evropi z vključevanjem upo-
rabnikov stavb v upravljanje 
le-teh in spreminjanje pogleda 
na stavbe in njihove funkcije na 
način, da bodo stavbe razum-
ljene in preučevane celostno, 

Konferenca in desetletnica LEAD
KRŠKO - Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je skupaj z Lokalno energetsko agencijo Dolenjska–
Posavje–Bela krajina (LEAD) in Občino Krško 19. oktobra organizirala mednarodno konferenco z naslo-
vom »Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje«.

kot fizični prostor, ki vključuje 
tehnološke naprave in upošte-
va potrebe uporabnikov. 

Konferenca je bila hkrati tudi 
del desetletnice Lokalne ener-
getske agencije Dolenjska-Po-
savje-Bela Krajina (LEAD). »V 
desetih smo se usidrali v pros-

tor Dolenjske, Posavja in Bele 
krajine. Obseg naše dejavno-
sti bazira na energetskih sa-
nacijah, učinkoviti rabi energi-
je, obnovljivih virih energije,« 
pravi direktor agencije Janko 
Uršič. Kot poudarja, so morali 
za vzpostavitev tega poslovne-
ga odnosa vložiti veliko truda 

v energetska knjigovodstva, ki 
ga imajo urejenega v 80 javnih 
objektih, od tega jih je večina v 
občini Krško, ostali pa denimo 
v občinah Žužemberk, Metlika, 
Dolenjske Toplice, Šmarješke 
Toplice, Brežice itd. Na podla-
gi teh podatkov lahko določijo, 
kje in kakšne energetske sana-
cije so potrebne, kar je ena od 
informacij občinam pri odloči-
tvi za tovrstne investicije. »Tre-
nutno imamo v izvajanju deset 
velikih energetskih sanacij, ki 
smo jih pripravili od dokumen-
tacije do izvedbe in nadzora 
ter na koncu predaje uporab-
nikom v prenovljene objekte. 
Delamo tudi nov ničenergij-
ski vrtec v občini Žužemberk, 
sofinanciran s strani Ekoskla-
da. Sicer pa naše delo bazi-
ra na lokalnem energetskem 
konceptu, ki ga sprejme občin-
ski svet,« pojasnjuje Uršič.
� P.�Pavlovič

Ekipa�LEAD:�Aleš�Hvala,�Irena�Lisac�in�Janko�Uršič

KRŠKO – Jutri se v prostorih Mladinskega centra Krško začenja 
brezplačni štiri dni trajajoč sklop podjetniških dogodkov za mla-
de, ki ga organizira Zavod Obilje. Dogodek »4 koraki do samo-
stojnosti« se bo odvijal 27. in 28. oktobra ter 3. in 4. novembra 
in je namenjen srečanju mladih iz lokalnega okolja, ki jih zanima 
podjetniško udejstvovanje, iskanje zaposlitve in samostojno živ-
ljenje. Predavanja obsegajo širok sklop vsebin, od osnovnih pod-
jetniških prijemov in finančnega opismenjevanja do konkretnih 
podjetniških izkušenj. Predavali bodo tudi Robert Andolšek, 
Sandi Lekše, Renata Hrženjak, Katarina Račič, Dona Gomil-
šek, Marko Stojanovič, Robi Špiler in Tjaša Štruc. Več o do-
godku tudi na www.obilje.si/koledar.  M. M.

4 koraki do samostojnosti

KRŠKO – 18. novembra bo Kulturni dom Krško prizorišče dogod-
ka TEDxKrško. Šest Posavcev in Posavk bo predstavilo svoje ide-
je, za katere menijo, da so vredne širjenja. Znani so prvi štirje go-
vorci, to so Dominik Černelič, Jernej Agrež, Matic Kozole in 
Manca Grubič, še dve imeni pa bodo organizatorji predstavili v 
prihodnjih dneh. Ena izmed vizij mladih organizatorjev, ki bodo 
letos že drugič zapovrstjo v Krško pripeljali dogodek, znan po 
celem svetu, je tudi ohranjanje znanja kot vrednote in približe-
vanje neformalnega načina izobraževanja Posavcem, zato bodo 
vstopnice za obiskovalce tudi letos brezplačne. Vstopnice bodo 
v obtoku od 29. oktobra od 20. ure dalje preko spletnega mesta 
Olaii, na voljo pa jih je le omejeno število, zato hitri prsti pri za-
gotavljanju svoje vstopnice v svet (ne)vidni idej, vrednih širje-
nja, tudi letos ne bodo odveč.  P. P.

TEDx znova tudi v Krškem

LJUBLJANA, KRŠKO - 19. okto-
bra se je s podelitvijo priznanj 
zaključila akcija »Podjetniška 
zvezda leta«, ki jo vodi časopis 
Delo in njegova poslovna edici-
ja Svet kapitala. Bralci slednje-
ga so namenili priznanje pod-
jetju, ki nudi celovite rešitve 
na področju transportne, pa-
kirne in paletirne tehnike - I. 
H. S. iz Krškega, kjer so v minu-
lem letu ustvarili kar 14,6 mio 
evrov prihodkov, od tega naj-
več iz naslova razvoja, izdelave 
in prodaje naprav za avtomati-
zacijo proizvodnje na zahtev-
nem evropskem trgu. V ime-
nu I. H. S družbe je priznanje 
prevzela njegova prokuristka 
Tadeja Buršič. B. M.   

Priznanje za I. H. S. 
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25. seja, 28. september 2017
Olivera Mirkovič (IDS) je vpra-
šala, zakaj je bilo sofinanciranje 
plazu na Cankarjevi cesti na Se-
novem s strani ministrstva za-
vrnjeno, in predlagala takojšen 
začetek del, saj plaz povzroča 
škodo.

Boštjan Pirc (SLS) je predlagal 
sklic sestanka s prebivalci, pod-
jetniki in svetom KS mesta Krško 
v zvezi s spremembami javne in-
frastrukture v starem mestnem 
jedru Krškega.

Janez Barbič (SLS) je podal po-
budo za nujno izgradnjo nove-
ga mostu na Brodu v Podbočju 
ter vprašal, ali je DRSI kaj ukre-
nila glede projektne dokumenta-
cije umestitve novega mostu na 
Brodu in kaj bo storila glede na 
slabo stanje mostu.
Podal je še pobudo, da se krši-
telje, ki ne vzdržujejo objekte in 
njihove okolice na primeren na-
čin, evidentira, se jih obvesti ali 
pa se jih zaradi njihove neodziv-
nosti na nek način kaznuje ali pa 
še poveča odmera nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča.
Predlagal je še, da občinska 
uprava pozove izvajalca ener-
getske sanacije osnovne šole v 
Podbočju, da konča predvidena 

dela in ga sankcionira za preko-
račitev pogodbenih obveznosti.

Anton Petrovič (SD) se je v ime-
nu predstavnikov mesta Samo-
bor zahvalil občinski upravi in 
Centru za podjetništvo in turi-
zem Krško za pripravljenost in 
vse aktivnosti pri pripravi pro-
jekta BarbaraTrail za Interreg.

Aljoša Preskar (N.Si) je predla-
gal, da je v naslednjih mesecih 
spremenjenega prometnega re-
žima v Krškem, zaradi del na mo-
stu, vsaj v času prometnih konic 
eno reševalno vozilo z ekipo sta-
cionirano na Vidmu. 

Jože Olovec (SDS) je vprašal, 
kdaj lahko v Leskovcu pričakuje-
jo sanacijo na glavni prometnici 
skozi naselje (ovinek Vakselj) ter 
kakšne načrte ima občina z ze-
mljiščem na Senušah (parc. Št. 
2205/11). Predlagal je izstop KS 
Leskovec iz okvirnega sporazu-
ma o javnem naročanju za leto 
2017 ter pri problematiki miru-
jočega prometa v Krškem pred-
lagal upoštevanje pravil, ki so 
preizkušena že drugod, ter da 
se pri posegih dosledno upošte-
va prioritetna lestvica udeležen-
cev s stanovalci na prvem mes-
tu. Predlagal je še, da se preveri 
možnost umestitve in izgradnje 

novega bazena na Črnilah.

Milena Bogovič Perko (SDS) 
je opozorila na nujno sanacijo 
makadamske povezovalne ces-
te med Zalogom in Mrzlo Pla-
nino ter predlagala, da se oh-
rani večletna dobra praksa s 
Savaprojektom, kot izvajalcem 
projektov s področja prostor-
skega načrtovanja. 

Tamara Vonta (SD) je podala po-
budo za preučitev možnosti, da 
se del sredstev, namenjenih kul-
turi, morda tudi športu, ne raz-
deli v okviru enoletnega razpisa, 
temveč v večletnih, denimo šti-
riletnem programskem razpisu. 

26. seja, 19. oktober 2017
Tone Petrovič (SD) je predla-
gal objavo vseh cestnih zapor 
na območju občine na spletnih 
straneh Občine Krško ter dosto-
pnost podatkov o lokacijah de-
fibrilatorjev na pametnih te-
lefonih. Vprašal je še, v kateri 
fazi je izgradnja kanalizacijske-
ga omrežja na Tomšičevi in Par-
tizanski cesti na Senovem.

Olivera Mirkovič (IDS) je prosi-
la za dopolnitev odgovora v zve-
zi s plazom na Cankarjevi na Se-
novem.

Moran Jurkovič je obvestil ob-
činsko upravo, da je prejel od-
ločbo ministrstva za okolje oz. 
pristojnega inšpektorata o ru-
šenju objekta.

Jože Olovec (SDS) je vprašal gle-
de razsvetljave ulic na Gmajni 
ter o financiranju delovanja Kul-
turnega društva Leskovec pri Kr-
škem.

Franc Lekše (SLS) je podal pobu-
do, da se nadaljujejo aktivnosti v 
zvezi z zapuščeno parcelo v sre-
dišču Velikega Trna.

Silvo Krošelj (SD) je vprašal, ali 
je pridobljeno uporabno dovo-
ljenje za akumulacijski bazen HE 
Brežice in kaj bo naredila občina, 
če njene zahteve oz. pogoji za iz-
dajo uporabnega dovoljenja ne 
bodo izpolnjeni.

Aleš Zajc (SMC) je vprašal o vi-
šini sredstev za delovanje Teni-
škega kluba Krško in  vrednosti 
balona za zimsko vadbo. In ali 
je občina od NEK dobila kakšno 
vlogo ali zahtevo za spremem-
bo Odloka o ureditvenem načr-
tu NEK oz. za kakršne koli aktiv-
nosti v zvezi z izgradnjo suhega 
skladišča izrabljenega jedrske-
ga goriva.

Obnova Hočevarjevega mavzoleja v Krškem

V začetku septembra je Občina 
Krško pristopila k obnovi Mavzo-
leja družine Hočevar v mestnem 
parku v Krškem, kulturnega spo-
menika, ki je pomemben kultur-
no–zgodovinski pomnik dveh 

KRŠKO NAJAKTIVNEJŠA OBČINA V TEDNU MOBILNOSTI - S števil-
nimi letošnjimi aktivnostmi, dogodki in trajnostnimi ukrepi, še po-
sebej v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM), je komisijo mi-
nistrstva za infrastrukturo med 71 slovenskimi občinami najbolj 
prepričala Občina Krško med nemestnimi občinami, med mestni-
mi pa Novo mesto. Priznanje je na srečanju vseh slovenskih koor-
dinatorjev ETM v Slovenj Gradcu prejela koordinatorka projekta 
ETM na Občini Krško Romana Pečnik, ki je poudarila, da je to pri-
znanje celotni občinski upravi in vsem zavodom, društvom in or-
ganizacijam, ki vsak po svoje prispevajo k promociji in osveščanju 
o trajnostni mobilnosti v krški občini. 

KRŠKI ŽUPAN NA LETNI KONFERENCI ZDRUŽENJA EVROPSKIH OBČIN Z JEDRSKIM OBJEKTOM - Člani Združenja evropskih občin z je-
drskim objektom (GMF – Group of European municipalities with nuclear facilities) so se med 5. in 6. oktobrom zbrali na redni letni 
mednarodni konferenci v Madridu. Konference se je poleg predstavnikov Španije, Madžarske, Švedske in drugih evropskih držav z je-
drskim objektom udeležil tudi župan občine Krško mag. Miran Stanko, ki je predstavil predvsem varnostni vidik v naši lokalni skupnos-
ti. Srečanje so zaključili z ogledom inkubatorja v Pastrani ter jedrske elektrarne v razgradnji Jose Cabrera na območju Zorita, približ-
no sto kilometrov vzhodno od Madrida.

Učinki uvedbe cone 30 na Zdolski cesti 
Potem ko z novo ureditvijo na Zdolski cesti v Krškem v neposre-
dni bližini Osnovne šole Jurija Dalmatina velja cona 30, je Obči-
na Krško konec septembra izvedla prve meritve. V primerjavi z 
marcem 2017, torej pred uvedbo cone 30 po vzoru dobrih pra-
ks iz severne Evrope, rezultati meritev kažejo, da je v septembru 
kar 30 % voznikov manj prekoračilo dovoljeno hitrost kot pred pol 
leta. Eden prvih tovrstnih projektov v Sloveniji na državni cesti se 
je izkazal za učinkovit.

Pobude svetnic in svetnikov s 25. in 26. seje 
Občinskega sveta Občine Krško

pomembnih krških osebnosti – 
zakoncev Hočevar, ki sta s svo-
jim delom in dobrodelnostjo v 
veliki meri sooblikovala ne samo 
lokalni prostor, ampak tudi širše.  
Prva faza obnove obsega kon-

servatorsko restavratorske po-
sege na kamnitih in kovinskih 
elementih zunanjosti mavzole-
ja, za kar je Občina Krško uspeš-
no pridobila 20.000 evrov ne-
povratnih sredstev na javnem 
razpisu Ministrstva za kulturo, 
od skupno 55.347 evrov. Dela, 

ki bodo predvidoma zaključena 
konec oktobra, v skladu s kon-
servatorskim načrtom in pod 
nadzorom konservatorke Zavo-
da za varstvo kulturne dedišči-
ne, OE Ljubljana, izvaja na jav-
nem razpisu izbrano podjetje 
Gnom Ljubljana.

Psihologija množic ni leposlovje, ki bi očaralo s svojo 
lepoto jezika ali se dotaknilo globine bralčevih občutij. 
Poljudno spisano strokovno delo nas prevzame z globino 
resnic o obnašanju človeka, ko se znajde sredi množic v 
izjemnih časih. Preseneti nas s spoznanjem, da se lahko 
njegovo dojemanje pravice in pravičnosti, normalnega in 
nenormalnega, moralnega in nemoralnega v hipu spremeni, 
ko ga ponese val množic. Vsak dan prijazni ljudje nenadoma 
postanejo nasprotje svoje vsakdanje podobe. Razsvetli 
nas s spoznanjem o razlogih, ki vodijo človeka, skritega 
v množici, da postane krvnik, tat ali karkoli, kar sicer ne 
bi počel, če se ne bi skrival v množici, in bralcu ponudi 
odgovor na vprašanje, kako je mogoče, da so zgodovino 
mnogih narodov umazali dogodki, ki so zaznamovali tudi 
medvojni in povojni čas slovenskega naroda. Le Bonu je 
uspelo že pred stoletjem in več napisati delo, ki je aktualno 
še danes in bo verjetno ostalo takšno še dolgo časa. Kajti 
narava človeka se ne spreminja tako hitro, kakor bi morda 
pričakovali. Vsekakor vredno branja.

zagovorn ik i

b r a n j a

“

Mag. Miran Stanko, župan občine 
Krško od leta 2012, sicer gospodarstvenik, 
inženir gradbeništva in diplomirani ekonomist z magisterijem iz 
poslovanja in informatike ter specializacijo iz javnih financ in davčnega 
svetovanja, v branje priporoča knjigo Psihologija množic, ki jo je 
zasnoval Gustave Le Bon, francoski doktor medicine in najvplivnejši 
teoretik na področju vedenja in psiholoških značilnosti množic.

“
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Osrednja zaščitno-reševalna vaja bo 
potekala v industrijski coni Sevnica
Na območju občine Sevnica je v oktobru, mesecu požarne varnosti, po posameznih gasilskih sektorjih oziroma dru-
štvih potekalo več zaščitno-reševalnih vaj, osrednja pa bo izvedena to soboto, 28. oktobra. Vaja bo preverila izvajanje 
gašenja in reševanja v industrijski coni Sevnica, na območju Les-Kro, podjetja za proizvodnjo pohištva Sevnica d.o.o.

Vaja bo preverila taktični pristop 
prostovoljnih gasilskih društev 
v okviru Gasilske zveze Sevni-
ca, postavitvene in delovne po-
vršine za Poklicne gasilske eno-
te Krško z gasilsko avtolestvijo 
ter sodelovanje z nujno medi-
cinsko pomočjo Zdravstvenega 
doma Sevnica in Policijsko po-
stajo Sevnica. Preverjene ozi-

roma ocenjene bodo rešitve in 
predpostavke za reševanja ob 
požaru v industriji, preizkušena 
bo uporaba hidrantnega omrež-
ja in uporaba neomejenega vo-
dnega vira, delovanje sistema 
zvez in koordinacija aktivno-
sti med sodelujočimi. Pri izved-
bi vaje bo vključenih blizu 130 
predstavnikov zgoraj navedenih 
organizacij in tudi Uprave Repu-
blike Slovenije za zaščito in re-
ševanje.

»KO SE NESREČA ZGODI, NAJ 
BODO PROSTE POTI«

Nesreče pogosto zahtevajo hitro 
posredovanje reševalnih služb, 
ki je včasih oteženo ali celo one-
mogočeno zaradi neprehodnih 
površin za gasilce. Pod sloganom 
»Ko se nesreča zgodi, naj bodo 
proste poti« je osrednja tema 
meseca požarne varnosti inter-
vencijske poti in površine za ga-
silce. Mednje sodijo dostopne 
poti za nujno medicinsko po-

moč in gasilce, dovozne poti za 
gasilska vozila, delovne površi-
ne za gasilska vozila in postavit-
vene površine za gasilska vozila. 

Zaradi hitrega tempa življenja se 
zgodi vse več nesreč, ki zahteva-
jo hitro posredovanje reševalnih 
služb. V veliko primerih gasilci 
ugotavljajo, da je hitro posre-
dovanje onemogočeno zaradi 
malomarnosti ljudi, ki svoja vo-
zila parkirajo nepravilno, ali pa 
na vozišču ne pustijo proste poti 
vozilom s prednostjo, kar one-
mogoča hiter dostop do kra-
ja nesreče gasilcem in ostalim 
reševalcem. Na intervencijskih 
poteh in površinah, ki so name-
njene gasilcem, so nemalokrat 
parkirana ali ustavljena vozila, 
na njih so ovire, kot so zapor-
nice, zaporni količki, zabojniki 
za smeti, cvetlična korita in po-
dobno, dovozne poti so preozke, 
imajo neprimerne zavoje, delov-
ne površine so neustrezne. Dej-
stvo je, da se morajo zaradi vse 

višjih objektov in tehnične zah-
tevnosti stavb gasilci opremiti z 
večjimi vozili, zato potrebujejo 
več prostora za postavitev svo-
je tehnike in opreme.
Regijski poveljnik Gašper Ja-
nežič poudarja, da je potrebno 
ravnati premišljeno in odgovor-
no: »Poskrbeti je treba, da so 
intervencijske poti in površine 
za gasilce vedno proste in pre-
hodne. Upoštevati je potrebno 
talne oznake in prometne znake, 
s katerimi so te površine ozna-
čene. Vozila so lahko parkirana 
le na označenih parkirnih mes-
tih, površine pa morajo biti očiš-
čene večjih vej, grmovja, snega. 
Zabojniki za smeti morajo biti 
postavljeni tako, da ne ovirajo 
dovozov in dostopov. Na površi-
ne ne sodijo ovire, ki jih ni mož-
no odstraniti, kot so na primer 
betonska cvetlična korita. Če so 
nameščene zapornice in zapor-
ni količki, naj bodo ti takšni, da 
jih lahko ob intervenciji odprejo 
tudi vozniki interventnih vozil«.

www.gasilec.net/preventiva/
mesec-pozarne-varnosti

V polnem teku so priprave na 
sevniški mesec praznovanja 
občinskega praznika. Družab-
no dogajanje bo bogatilo blizu 
70 dogodkov v organizaciji ob-
čine, krajevnih skupnosti, pod-
jetij in ustanov, društev in po-
sameznikov. Med njimi bodo 
uradna odprtja naložb, kultur-
ni, športni in turistični dogod-
ki, obeležitve obletnic ustanov 
in društev, dnevi odprtih vrat, 
pa tudi dogodki z dobrodelno 
in izobraževalno noto. Koledar prireditev je objavljen tudi na sple-
tni strani Občine Sevnica.

Osrednja slovesnosti s podelitvijo priznanj bo v petek, 10. novem-
bra 2017, ob 17. uri v Športnem domu Sevnica. Grb Občine Sevni-
ca letos prejme Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, prejemnika 
Zlate plakete Občine Sevnica sta Štefan Teraž in Marija Kralj, Srebr-
no plaketo Občine Sevnica pa prejmejo Srednja šola Sevnica, Turi-
stično društvo Tržišče in Anton Bobič. Podeljeni bosta tudi dve Li-
stini Občine Sevnica, in sicer Božidarju Možicu in Vidku Močivniku.
Slavnostni govornik bo mag. Jože Andolšek, profesor verouka na 
Slovenski gimnaziji v Celovcu in humanitarec, ki pomaga revnim ot-
rokom in mladim v Etiopiji. Kulturni program pa bodo sooblikovali 
Simfonični in pihalni orkester Glasbene šole Sevnica, združeni pev-
ski zbor OŠ Blanca, OŠ Boštanj in OŠ Tržišče, Godba Sevnica in Ma-
žorete Društva TRG Sevnica. 

V pripravah na praznični november

Od 16. do 22. septembra nas je povezal Evropski teden mobilnosti. 
Gre za tradicionalno evropsko pobudo, ki lokalne skupnosti spod-
buja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov, prizade-
vanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti pa vsako 
leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. O dogodkih, ki so v sev-
niški občini potekali v sklopu tega tedna, smo že poročali. Prejšnji 
teden pa je komisija Ministrstva za infrastrukturo med 71 slovenski-
mi občinami, ki so sodelovale z aktivnostmi, dogodki in trajnostni-
mi ukrepi, izbrala in s priznanji nagradila najbolj aktivne. Med tremi 
najbolj aktivnimi nemestnimi občinami je bila nagrajena tudi Obči-
na Sevnica, ob boku najbolj aktivni Občini Krško, med mestnimi ob-
činami pa je komisijo najbolj prepričala Mestna občina Novo mesto. 

Priznanja so bila podeljena na srečanju vseh slovenskih koordinator-
jev in predstavnikov Ministrstva za infrastrukturo v Slovenj Gradcu. 
Med kriteriji za izbor so bili tudi raznolikost programa v smislu iz-
vedbe lokalnih in medobčinskih dogodkov, zahtevnejših dogodkov, 
ki niso zgolj promocijski ter inovativnih aktivnosti; celovitost pro-
grama v smislu obravnave različnih potovalnih načinov, raznoliko-
sti izvedenih aktivnosti ter spremljanja in vrednotenja dogodkov in 
njihovih učinkov ter izvedba in spremljanje trajnih ukrepov za spod-
bujanje trajnostne mobilnosti na dnevnih poteh. »S sodelovanjem v 
Evropskem tednu mobilnosti ste pripomogli k uveljavljanju trajno-
stne mobilnosti, izboljšanju možnosti za preoblikovanje prometnih 
površin v korist pešcev in kolesarjev, aktivnemu sodelovanju obča-
nov in boljši kakovosti bivanja danes in v prihodnje,« je oceno sev-
niški občini podalo Ministrstvo za infrastrukturo. 

Med najbolj aktivnimi v tednu mobilnosti 
tudi Občina Sevnica

Priznanje je s strani mag. Polone Demšar Mitrovič z Ministrstva 
za infrastrukturo v imenu Občine Sevnica prevzel koordinator pro-
jekta ETM na Občini Sevnica, vodja Oddelka za okolje in prostor 
Roman Perčič.

Občini Sevnica priznanje 
za odgovoren odnos do planeta Zemlja

Sodelovanje občinam prinaša 
več priložnosti, med njimi stikov 
in idej za boljši jutri občank in 
občanov, povezovanje lokalnih 
skupnosti s stroko, ki nakazuje 
vprašanja in ponuja odgovore, 
pa tudi podrobnejšo analizo sta-
nja na področjih, ki jih natečaj 
raziskuje. Ta so: lokalna samo-
oskrba, varstvo narave, varova-
nje gozdov, energetika, promet, 
ravnanje z odpadki, sejemska 
dejavnost, trajnostni turizem, 
urbano okolje, okoljsko komuni-
ciranje in krožno gospodarstvo.
Po ocenah strokovnjakov Direk-
torata za kmetijstvo Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Nacionalnega instituta za 

V imenu Občine Sevnica je priznanje iz rok mag. Tanje Cegnar z 
Agencije RS za okolje prevzel podžupan Janez Kukec. 

javno zdravje, Zavoda za gozdo-
ve Republike Slovenije, Zavoda 
za varstvo narave, Gospodarske-
ga razstavišča Ljubljana, Grad-
benega inštituta ZRMK, Zavoda 
za varno igro, Visoke šola za traj-
nostni turizem ERUDIO, društva 
Morigenos, Zavoda za gradbeni-
štvo Slovenije, Inštituta WCYCLE 
in društva Planet Zemlja je Obči-
na Sevnica »v kategoriji občin z 
najostrejšo konkurenco dosegla 
zelo dober rezultat. Še posebej 
dobro so bila ocenjena področ-
ja energetike, skrbi za naravo, 
igrišč in krožnega gospodar-
stva, prostora za napredek pa je 
predvsem na področjih trajno-
stnega turizma, hrupa in skrbi 
za gozdove«.

Natečaj je bil izveden pod ča-
stnim pokroviteljstvom predse-
dnika Vlade Republike Slovenije, 
v soorganizaciji z Ministrstvom 
za okolje in prostor, podporo 
Združenja občin Slovenije, pod-
jetja Oven iz Maribora in Sre-
dnje lesarske šole Ljubljana in 
v partnerstvu z Gospodarskim 
razstaviščem Ljubljana.

V sklopu sejma Narava Zdravje, ki je oktobra potekal na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču, so bila podeljena 
priznanja natečaja Planetu Zemlja prijazna občina 2017. Natečaja se je udeležila tudi Občina Sevnica in je bila v kate-
goriji občin z več kot 10 tisoč prebivalci med občinami, prejemnicami priznanja za odgovorno prizadevanje na podro-
čju varovanja naravnih danosti, ustvarjanja boljših pogojev kakovosti bivanja občank in občanov ter dobro informira-
nje o odnosu do okolja.

w w w. o b c i n a -
s e v n i c a . s i
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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. 

ARUBA (17368-B) in CUBA 
(17369-B) 
sta 2 do 3 meseca stari mešan-
ki, predvidoma bosta nižje do 
srednje rasti. Po opravljenem 
cepljenju ter sterilizaciji bosta 
pripravljeni na posvojitev – tre-
nutno je možna rezervacija. Iš-
četa odgovoren ter ljubeč dom. 

FONZI (17345-B) 
je prijazen in dobrovoljen sam-
ček, star približno 2 leti in nižje 
rasti. Rad je v družbi ljudi, na-
vajen je na povodec in narav-
nost obožuje sprehode. Išče to-
pel ter odgovoren dom, kjer bo 
enakopraven družinski član. 

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

GLOBOKO – Učenke in učenci OŠ Globoko so ob menjavi novih oken 
na hodniku južnega trakta, v dveh vrtčevskih igralnicah, učilnicah in 
kabinetu pripravili krajši kulturni program, kamor so povabili župana 
občine Brežice Ivana Molana. Program se je pričel s šolsko himno, 
nadaljeval pa z recitacijami, petjem in plesom. Župan Ivan Molan 
se je ravnateljici Roziki Vodopivec, zaposlenim in učencem zahva-
lil za vabilo ter vse pohvalil za izjemno skrb, ki jo namenjajo več kot 
100 let stari šoli, ki je bila letos ponovno izbrana za najlepše ureje-
no šolo v občini.  

Z menjavo oken se je zaključil dvoletni projekt obnove oken na 
globoški šoli, v l. 2017 je Občina za nova okna namenila 17.350 
evrov. 

Po besedah župana Ivana Molana so investicije v osnovne šole v ob-
čini prednostne, a istočasno finančno zahtevne ter trenutno v celoti 
odvisne od proračuna občine. Država že več let ne zagotavlja sofi-
nanciranja investicij v prostore za delo osnovnih šol, za katere pa je 
določila bistveno višje prostorske normative in posledično podražila 
gradnje. Občinski svet je določil prioritetno listo, na podlagi katere 
bo občina pristopila k izgradnji OŠ Globoko takoj za OŠ Artiče. Real-
no je investicijo pričakovati najprej v obdobju petih let.

MRZLAVSKI GAJ – Stanovalci ob 
javni poti 524524 Mrzlava vas 
– Mrzlavski gaj so se razveseli-
li dokončanja asfaltiranja 150 m 
dolgega odseka, ki je izboljšal 
dostop do glavne ceste in pro-
metno povezavo z ostalimi kra-
ji. Občina Brežice kljub temu, 
da je država občinam zmanjša-
la sredstva za investicije, zagota-
vlja sredstva za ureditev krajših 
odsekov cest po krajevnih sku-
pnostih, ki pomembno vplivajo 
na izboljšanje kakovosti bivanja 
krajanov.

Na pobudo krajanov in KS Mrzla-
va vas je Občina Brežice investi-
cijo uvrstila v proračun in zanjo 
zagotovila 19.500 evrov lastnih 

Na OŠ Globoko zamenjali del oken

V oktobru predali namenu moderniziran 
odsek javne poti v KS Mrzlava vas

BREŽICE – V mesecu, ko obele-
žujemo občinski praznik, je po-
tekala otvoritev modernizira-
nega odseka ceste v Glogovem 
Brodu, ki predstavlja izboljšan 
dostop za prebivalce. Razšir-
jeno je bilo vozišče, zamenjan 
prepust in tampon ceste ter iz-
vedeno asfaltiranje. Sredstva 
sta prispevali Krajevna skup-

nost in Občina Brežice v skupni 
vrednosti 23.000 evrov (10.000 
evrov je zagotovila občina in 
13.000 evrov KS).  

Zbrane je nagovoril predsednik 
sveta KS Artiče Anton Gajšek, 
ki je predstavil tudi ostale inve-
sticije v cestno infrastrukturo v 
krajevni skupnosti ter dejal, da 

se krajani veselijo sanacije re-
gionalne ceste Spodnja Pohan-
ca – Artiče in gradnje pločnika 
v Trebežu, ki bo pomembno pri-
spevala k prometni varnosti.

Župan občine Brežice Ivan 
Molan je vsem krajanom česti-
tal ob novi pridobitvi in dejal, da 
Občina Brežice skrbi za enako-

meren razvoj vseh krajev. Tako 
tudi ob večmilijonskih investi-
cijah, kot je nova OŠ Cerklje ob 
Krki, poskrbi za manjše investici-
je, ki so za življenje krajanov zelo 
pomembne. Župan je vsem upo-
rabnikom zaželel varno vožnjo, 
novo pridobitev pa je blagoslo-
vil domači župnik Franc Rataj.

Moderniziran odsek ceste v Glogovem Brodu
v krajevni skupnosti Artiče 

sredstev. Dela so zajemala sana-
cijo, zamenjavo tampona in as-
faltiranje obstoječe asfaltirane 
ceste v dolžini 150 m. Dela je iz-

vedlo podjetje Gradbena meha-
nizacija Stane Kocjan s.p.

V imenu krajanov, ki bodo ces-

to uporabljali, se je županu ob-
čine Brežice Ivanu Molanu zah-
valil Jože Baškovič, ki je ob tem 
dejal, da vodi modernizirana jav-
na pot do dveh družin s petimi 
otroki, kar pomeni, da je v ulici 
kar nekaj mladih, ki bodo novo 
pot s pridom uporabljali.

Župan Ivan Molan je vsem upo-
rabnikom ceste zaželel srečno 
in varno vožnjo, pri tem pa je 
izpostavil pomen manjših inve-
sticij v cestno infrastrukturo, ki 
so zelo pomembne za prebival-
ce vasi in zaselkov, oddaljenih 
od glavnih poti. Vsem zbranim 
je župan čestital ob bližajočem 
se občinskem prazniku, 28. ok-
tobru.

BREŽICE - Župan občine Breži-
ce Ivan Molan se v prazničnem 
mesecu oktobru tradicional-
no sreča z upokojenimi delav-
ci občinske uprave in jim ob tej 
priložnosti predstavi katero iz-
med občinskih investicij v teko-
čem letu. 

Letošnje srečanje je tako pote-
kalo v prostorih nove Osnovne 
šole Cerklje ob Krki in vrtca, kjer 
so si udeleženci pod vodstvom 
ravnateljice dr. Stanke Preskar 
ogledali notranjost šole in zuna-
nja igrišča. Župan Ivan Molan je 
zbranim predstavil delovanje 

občine v letu 2017 in načrte za 
prihodnje. 

Tradicionalnega srečanja upo-
kojenih delavcev z županom se 
vsako leto udeleži od 30 do 40 
upokojenih zaposlenih Občine 
Brežice in nekdanji predsedniki 

skupščine občine, ki so tedaj op-
ravljali funkcijo primerljivo z da-
našnjo funkcijo, županov. Sreča-
nja so za udeležence priložnost 
za druženje in seznanitev z ak-
tivnostmi Občine Brežice, kate-
re kot nekdanji zaposleni z zani-
manjem spremljajo.

Oktobrsko srečanje z upokojenimi delavci občinske uprave
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Spoštovane občanke, spoštovani občani,
mesec oktober tradicionalno prinaša v našo 
občino praznično vzdušje, ki ga ustvarjajo 
številna društva z različnimi dogodki in 
prireditvami, s katerimi obeležujemo 28. 
oktober, praznik naše občine, posvečen 
spominu na ustanovitev Brežiške čete. V 
mesecu, ki se počasi izteka, so se z več kot 
70 dogodki predstavila naša društva, krajev-
ne skupnosti, javni zavodi in organizacije.
Veseli me, da društva s svojimi prireditvami 
oblikujejo program brežiškega oktobra in 
ob prazniku predstavijo rezultate svojega 
celoletnega delovanja. Na občini se zave-
damo pomena, ki ga imajo prostovoljna 

društva za razvoj in življenje vasi ter krajev-
nih skupnosti. Zato redno preko vsakoletnih 
javnih razpisov namenjamo proračunska 
sredstva za delovanje in programe društev, 
za katere občina nameni cca 800.000 evrov 
oz. skoraj 9 % vseh proračunskih sredstev. 
Poleg društev občina Brežice skrbi tudi 
za spodbude in ustrezne pogoje za razvoj 
turizma, gospodarstva in kmetijstva, saj je 
stabilno lokalno gospodarstvo pomembno 
za celovit razvoj tako občine kot lokalne 
skupnosti. Veseli me, da se krepita tako 
podjetništvo kot kmetijstvo, saj so prijave 
na razpis za razvoj podjetništva in razvoj 
podeželja pokazale, da so investicije v 
kmetijstvo enako visoke kot v podjetništvo. 
S pomočjo javnega razpisa za subvencioni-
ranje nakupa zemljišč v obrtni in industrijski 
coni je občina vlagateljem prodala štiri 
gradbena zemljišča.
V tem letu je občinski svet sprejel Strategijo 
o razvoju turizma, ki spodbuja povezova-
nje lokalnih ponudnikov in je usmerjeno v 
trajnostni razvoj ter zeleni turizem. Sprejeta 
je tudi Celostna prometna strategija, ta je 
namenjena spodbujanju trajnostnih oblik 
mobilnosti, kolesarjenja, pešačenja in upo-
rabe javnih prevozov. 
Letos imamo občanke in občani številne 
razloge za veselje, saj je Občina Brežice 
kljub temu, da država vztrajno znižuje 
sredstva lokalnim skupnostim, uspešno 
uresničila lepo število investicij. Seveda so 
želje in potrebe vedno večje od (finančnih) 
možnosti, zato občina posebno skrb name-

nja enakomernemu razvoju vseh krajevnih 
skupnosti. Pri tem skuša čim bolj upošteva-
ti tiste potrebe, ki jih sveti KS opredelijo kot 
prednostne, hkrati pa biti dober gospodar 
in uresničevati tiste investicije, ki so resnič-
no potrebne. Zato se pri uvrščanju investicij 
v proračun upošteva tudi velikost KS, števi-
lo prebivalcev in nujnost rešitve. 
V 2017 smo v občini prednostno investirali 
v projekte za večjo prometno varnost (grad-
nja pločnikov in kolesarskih stez ob šolskih 
poteh in državnih cestah, obnova cest, 
med temi so kolesarska steza in pločnik ob 
Dobovski cesti v Brežicah, urejena Vinarska 
cesta na Bizeljskem, pločnik na Veliki Dolini, 
dokončan pločnik na Velikih Malencah, 
ipd.), urejali večnamenske domove (npr. 
dom Jesenice na Dolenjskem) ter dokončali 
projekt desetletja na področju šolstva v 
lokalni skupnosti – gradnjo in rekonstruk-
cijo OŠ Cerklje ob Krki z vrtcem. Dobrih 6 
milijonov evrov vreden projekt nove šole 
predstavlja več kot polovico vseh sredstev, ki 
jih ima občina letno na voljo za investicije. 
Občanke in občani živimo v občini z dobro 
urejeno infrastrukturo, kjer imamo učin-
kovite javne zavode in veliko dobrih ljudi, 
ki prostovoljno pomagajo, kjer je potrebna 
pomoč. Na letošnji svečani seji občinskega 
sveta bodo prejeli priznanja tisti posa-
mezniki in organizacije, ki so letu 2017 v 
občini dali poseben pečat. Ob tej priložnosti 
izrekam zahvalo in hkrati čestitam preje-
mnikom priznanj Občine Brežice - podjetju 
Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS, d. 

o. o.), podjetju Gradbeništvo Jože Glogo-
vič s. p. in Kulturnemu društvu Ivan Kobal 
Krška vas, prejemnikom Oktobrske nagrade 
Mileni Strašek, Stanislavu Barkoviču in 
Alenki Černelič Krošelj. Veseli me, ker bosta 
za častna občana Občine Brežice proglaše-
na dolgoletni župnik v Brežicah, nekdanji 
naddekan Savskega naddekanata in dekan 
dekanije Videm Milan Kšela ter znanstvenica 
in virologinja prof. dr. Tatjana Avšič Županc.
Iskrene čestitke ob našem skupnem prazni-
ku, prazniku Občine Brežice!

Vaš župan 
Ivan Molan 

Podjetje 
Gradbeništvo - 
Jože Glogovič s. p.
za dolgoletno uspešno 
poslovanje družinskega 
podjetja in za pomemben 
prispevek k razvoju 
podjetništva v občini.
V poznih 60. letih prejšnjega 
stoletja je Jože Glogovič starejši 
ustanovil gradbeno podjetje 
s sedežem na Velikem Obre-
žu. Z razvojem podjetja so se 

ustanovitelju pri delu pridružili družinski člani, ki so aktivno 
sooblikovali oz. sooblikujejo vizijo podjetja. Družinsko pod-
jetje je pomemben mejnik svojega delovanja doseglo leta 
1991, ko so postavili prvo betonarno in dejavnost gradbe-
ništva razširili na prodajo transportnega betona in izdelavo 
betonskih elementov za AB montažne hale. Razvoj gradbe-
ne panoge je k širjenju dejavnosti spodbudil tudi podjetje 
Gradbeništvo Jože Glogovič s. p.. Poleg gradnje se podjetje 
ukvarja tudi z izdelavo in montažo armiranih betonskih 
elementov za montažne konstrukcije, kar je postala glavna 
dejavnost podjetja. Storitve družinskega podjetja so uspeš-
no in pravočasno opravljene po zaslugi lastne mehanizacije 
- vozil za prevoz betona, prekladanje gradbenega materiala 
in avtodvigala. Gradbeništvo - Jože Glogovič s. p. je za svoje 
izdelke pridobilo številne certifikate, ki potrjujejo kakovost 
izdelkov in storitev. 

Podjetje posebno skrb namenja zagotavljanju optimalnih 
delovnih pogojev za zaposlene, zato zaradi naraščajočega 
povpraševanja in težnje po modernizaciji, poleg obstoječe 
betonarne v Dobovi in računalniško vodene betonarne v 
Brežicah, gradijo proizvodno halo v Brežicah. Danes podjetje 
vodi sin ustanovitelja Jože Glogovič. Pri uspešnem vodenju 
podjetja sodelujejo vsi družinski člani, ki so ponosni na za-
poslene, saj ti pri svojem delu sledijo ciljem in viziji podjetja 
ter se skupaj veselijo nadaljnjega razvoja.

Kulturno društvo  
Ivan Kobal Krška vas 
ob 90. obletnici ustanovitve za pomemben prispevek 
pri ohranjanju ljubiteljske kulture v kraju in občini.
Korenine Kulturnega društva Ivan Kobal Krška vas segajo v 
daljno leto 1927, ko je nekaj več kot deset članov moškega 
pevskega zbora ustanovilo društvo Vrbenica. Društvo je 
s svojim delovanjem razvijalo narodno zavest in se ves čas 
trudilo pridobivati nove člane. Ko je v Brežice leta 1927 prišel 
Ivan Kobal, kulturno prosvetni delavec s Primorske, in prevzel 
vodenje moškega pevskega zbora, je ta doživel svoj razcvet. 
Po drugi svetovni vojni je vodenje društva prevzel Franc 
Baškovič in društvo poimenoval po zaslužnem Ivanu Kobalu. 

V društvu so se razvijale in ustanavljale tudi številne sekcije, 
ki so krepile delovanje društva na družabnem in kulturnem 
področju tako v kraju kot občini. Vključevali so se številni 
člani, ki so okrepili vrste pevskega zbora, kakor tudi delova-
nje na področju recitalov, harmonikarskega orkestra, kultur-
nega gibanje in klapskega petja. Društvo danes sestavljajo 
Moški pevski zbor, Klapa Parangal, Harmonikarska skupina, 
Vokalna skupina »Sovice«, Recitatorska skupina in Sekcija za 
kulturo gibanja. Delo društva temelji na zavedanju članov o 
pomembnosti ohranjanja ljubiteljske kulture in krepitvi na-
rodne zavesti s pomočjo slovenske pesmi in besede. Društvo 
s svojimi sekcijami dejavno sooblikuje številne kulturne in 
tradicionalne prireditve v domačem kraju in redno gostuje 
na večjih prireditvah v sosednjih krajevnih skupnostih in 
občini. Kljub nekaj letni prekinitvi pri delovanju društva, kar je 
bila posledica druge svetovne vojne, društvo ostaja pomemben 
nosilec kulturne dejavnosti v kraju in pobudnik mnogih rednih 
srečanj in koncertov zborov tako v domačem kraju kot širše.

Podjetje 
Hidroelektrarne 
na Spodnji 
Savi, d. o. o. 
za izjemen dosežek na 
področju obnovljivih virov 
energije in za družbeno 
odgovorno delovanje.
Družba Hidroelektrarne na 
Spodnji Savi, d. o. o. je bila 
ustanovljena leta 2008 z 
namenom racionalne izgra-
dnje novih proizvodnih hidro 

objektov na spodnji Savi za proizvodnjo zanesljive, kon-
kurenčne in okolju prijazne električne energije, kar je tudi 
osnovna dejavnost družbe. Podjetje združuje in povezuje 
interese Republike Slovenije, posavskih občin in gospodar-
stva. Z varno in zanesljivo proizvodnjo električne energije 
je zgrajena tudi spremljajoča infrastruktura z namenom 
zagotavljanja protipoplavne zaščite Posavja, posodabljanja 
cestne infrastrukture, razvoja gospodarstva in kmetijstva. 
Spremljajoča infrastruktura nudi krajem ob reki možnosti 
ter priložnosti za razvoj delovnih mest na področju turizma, 
športa in rekreacije ter s tem prispeva k izboljšanju življenj-
skega okolja v Posavju. Leto 2017 je pomembno za občino 
Brežice in družbo HESS, saj je bila v tem letu dokončana 
hidroelektrarna Brežice, ki je četrta v načrtovani verigi petih 
hidroelektrarn na spodnji Savi. Gre za največjo hidroelektrar-
no, ki bo z urejeno infrastrukturo omogočila nadaljnji razvoj 
kmetijstva, športa in turizma v brežiški občini. Še večjega 
pomena pa je dejstvo, da bo HE Brežice s spremljajočo infra-
strukturo v prihodnje izboljšala poplavno varnost. Okoljske 
spremembe so pomemben dejavnik vpliva na življenje v 
današnjem času, zato je podjetje HESS, d. o. o. z delovanjem 
na področju obnovljivih virov energije nosilec pomembnega 
prispevka k trajnostnemu razvoju Slovenije. Družba HESS 
deluje družbeno odgovorno in s sodelovanjem s številnimi 
inštitucijami znanja ter lokalnim okoljem pomembno prispe-
va h kakovosti življenja v občini Brežice.

Brežiški 
oktober

‘17

Priznanja Občine Brežice
za leto 2017

Na podlagi Statuta Občine Brežice in Odloka o priznanjih Občine Brežice 
ter Sklepa Občinskega sveta Občine Brežice z dne 18. 9. 2017 prejmejo 
PRIZNANJE OBČINE BREŽICE ZA LETO 2017:
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Na podlagi Statuta Občine Brežice in Odloka o priznanjih Občine Brežice 
ter Sklepa Občinskega sveta Občine Brežice z dne 18. 9. 2017 prejmejo 
OKTOBRSKO NAGRADO OBČINE BREŽICE ZA LETO 2017:

Stanislav 
Barkovič
za dolgoletno prostovoljno 
delo in dejavno 
sooblikovanje življenja 
v KS Velika Dolina.
Stanislav Barkovič se je po 
uspešno zaključenem šolanju 
na Tehnični geodetski šoli 
zaposlil na Geodetski upravi 
Občine Brežice. Željan novih 
znanj je nadaljeval študij 
geodezije ob delu in po za-
ključenem študiju ustanovil 
lastno podjetje, ki ga uspeš-

no vodi še danes. Poleg svoje poklicne poti Stanislav Barkovič 
tudi v zasebnem življenju rad preživlja veliko časa v naravi in 
svojo skrb namenja ljudem in okolju, v katerem živi. 

Kot družbeno odgovoren in pripravljen prispevati k skupnosti 
po svojih močeh je Stanislav Barkovič dva mandata opravljal 
funkcijo predsednika Krajevne skupnosti Velika Dolina. V 
tem času je krajevna skupnost doživela razcvet na področju 
šolstva in infrastrukture, saj je bila zgrajena telovadnica in 
prenovljena osnovna šola. Prav tako je bila po vseh vaseh 
krajevne skupnosti Velika Dolina napeljana javna razsvetljava, 
asfaltiranih kar nekaj kilometrov cest ter zgrajena mrliška 
vežica in urejeno pokopališče na Ponikvah. 

Od leta 1997 Stanislav Barkovič uspešno vodi tudi Lovsko 
družino Mokrice, ki se lahko pri svojem delovanju pohvali 
s sožitjem s kmeti na območje lovske družine in z dobrimi 
odnosi s sosednjimi lovskimi družinami, tako na slovenski 
kot na hrvaški strani meje. Poleg lovstva Stanislava Barkoviča 
zaposlujejo tudi delo in opravila v vinogradu. Da ima vinogra-
dništvo pomembno vlogo v njegovem prostem času, pričajo 
številne nagrade z ocenjevanja vin. Med drugim je njegov 
cviček že dvakrat zapored prejel naziv »Županovo vino«. 
Družbeno odgovornost do svojega kraja in društev, v katerih 
deluje, Stanislav Barkovič izkazuje s številnimi donacijami in 
prostovoljnimi prispevki. 

Milena Strašek
za dolgoletno predano 
in strokovno delo na 
področju promocije zdravja 
v občini in Posavju.
Milena Strašek, po izobrazbi 
zdravnica, specialistka splošne 
interne medicine, je vse od za-
ključka izobraževanja zaposlena 
na področju javnega zdravstva. 
Po prvi zaposlitvi v Zdravstve-
nem domu Novo mesto je 
svojo poklicno pot nadaljevala 
v Splošni bolnišnici Brežice, 
kjer še danes predano izpol-

njuje svoje poslanstvo. Poklicna pot Milene Strašek je tesno 
prepletena s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem s področ-
ja interne medicine. Redno se udeležuje številnih strokovnih 
kongresov in forumov s področja preventive bolezni srca in 
ožilja, hipertenzije, interne medicine, kardiologije, hemodi-
namskega monitoringa, kardiološke ehokardiografije in ka-
kovosti v zdravstvu. Sodelovala je tudi pri številnih študijah 
in raziskavah zdravil. 

Milena Strašek je z uspešnim strokovnim delom pustila 
viden pečat pri opravljanju nalog predstojnice internega 
oddelka Splošne bolnišnice Brežice v času od 2008 do 2010. 
Svoje uspešno delovanje je nadaljevala na odgovornem 
položaju strokovne direktorice Splošne bolnišnice Brežice 
v letih od 2011 do 2014. Poklicno uspešnost je nadgradila 
s strokovnim vodenjem Društva za zdravje srca in oživlja 
Slovenije, podružnice Posavje, kjer so ji zaupane naloge 
strokovne vodje, podpredsednice in članice upravnega od-
bora društva. Milena Strašek tako že osemnajst let predano 
skrbi za strokovni razvoj in delovanje Društva za zdravje 
srca in ožilja, podružnice Posavje, predvsem z oblikovanjem 
bogatega strokovnega dogajanja v društvu, z organizacijo 
predavanj, delavnic, pohodov, predstavitev, izdajo zgibank 
in brošur. S promocijo društva in društvenih aktivnosti 
Milena Strašek uresničuje cilj društva – izvedbo zdravstveno 
izobraževalnih in vzgojnih dejavnosti s področja bolezni srca 
in ožilja, ki temeljijo na zdravem življenjskem slogu. 

Milena Strašek svojo zahtevno poklicno pot bogati s 
prostovoljnim delom v društvu in skrbjo za svoje paciente, 
saj se njena skrb zanje ne konča s tem, ko pacient zapusti 
bolnišnično oskrbo.

Alenka Černelič 
Krošelj 
za izjemno angažiranost 
na področju ohranjanja 
kulturne dediščine.
Alenka Černelič Krošelj je 
diplomirala na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani iz umetno-
stne zgodovine, etnologije 
in kulturne antropologije. Po 
prvi zaposlitvi na Osnovni šoli 
Brežice je svojo poklicno pot 
nadaljevala v Valvasorjevem 
raziskovalnem centru Krško, 
od koder jo je pot vodila na 

Občino Krško in v Mestni muzej Krško, od leta 2014 pa vodi Po-
savski muzej Brežice. Njeno delo je vseskozi prepleteno z znanji 
iz etnološke in umetnostnozgodovinske stroke, ki se povezuje 
z njenim dolgoletnim uspešnim in prostovoljnim udejstvo-
vanjem v javnem kulturnem življenju Brežic. Alenka Černelič 
Krošelj je uspešna organizatorka z izjemnim čutom do soljudi, 
deluje močno povezovalno in vseskozi spodbuja k stalnemu 
napredku. Njena predanost kulturni dediščini in sposobnost 
deljenja znanja sta kulturno dediščino Brežic in Posavja pribli-
žala širokemu krogu ljudi. S spoštljivim odnosom in čutom za 
sočloveka ter lastnim zgledom krepi delovno voljo in zanimanje 
svojih sodelavcev za raziskovanje in inovativno odkrivanje. 

Alenka Černelič Krošelj je tudi avtorica številnih znanstvenih in 
strokovnih člankov. S svojim delom želi povezati preteklost s 
sedanjostjo in spodbuditi lokalne skupnosti k samozavedanju 
ter iskanju lastnih korenin. Zavzema se za integracijo kultur-
ne dediščine v turizem, saj po njenem mnenju ta postavlja 
temelj predstavljanja območja kraja, občine in regije, doma 
in navzven. Kot prebivalka Brežic čuti z Brežicami in s svojimi 
razmišljanji in dejanji ustvarja lepše življenje za vse Brežiča-
ne. V času, ko vodi Posavski muzej Brežice, je s svojim širokim 
znanjem, povezovalnimi veščinami, osebno integriteto in trdim 
delom premaknila meje in vrata Posavskega muzeja Brežice na 
široko odprla in muzej približala Brežičanom, Posavcem in vsem, 
ki soustvarjajo skupnost, v kateri živimo. Zaradi njenih uspehov 
pri poklicnih izzivih in angažiranosti pri ustvarjanju na področju 
kulture je Alenka Černelič Krošelj ena od najbolj vplivnih avtori-
tet na področju celovitega dojemanja, predstavljanja, razlaganja 
in posredovanja kulturne dediščine občine Brežice in Posavja. 

Uspehi društev in 
posameznikov
V občini smo vedno veseli lepih dosežkov 
kulturnikov in športnikov, še posebej, ko 
gre za mlade, ki predstavljajo prihodnost 
naše občine. Ob takšnih dogodkih, v znak 
priznanja in zahvale, župan občine Brežice 
Ivan Molan sprejme predstavnike društev in 
posameznike. 

Med ostalimi uspehi so leto 2017 zaznamo-
vale članice Vokalne skupine Aria, ki so na 
10. mednarodnem zborovskem tekmovanju 
Slovakia Cantat 2017 v Bratislavi prejele 
zlato priznanje. Uspešne so bile tudi Mažo-
retke iz Dobove, priborile so si tri medalje 
na 19. evropskem prvenstvu mažoretk v 
Laškem. Tudi mlade atletinje iz Atletskega 
kluba Brežice Nastja Modic (1. mesto – skok 
s palico), Lara Omerzu (1. mesto – skok v 
višino) in Nika Glojnarič (2. mesto – tek z 
ovirami) so se z  Balkanskega prvenstva v 
dvorani za mladince in mladinke vrnile z 
odličnimi rezultati. Izjemno uspešno je to 
leto za Kajak kanu klub Čatež, predvsem 
po zaslugi Maja in Vida Oštrbenka, ki sta 
skupaj osvojila 2. mesto Evropskega ECA 
pokala 2017 v kategoriji kanu dvosed U16, 
posamezno pa sta nanizala še veliko drugih 
uspehov. Župan občine Brežice Ivan Molan 
je čestital tudi uspešni karateistki Kaji Bu-
dič, ki je na Evropskem prvenstvu za kadete, 
mladince in mlajše člane v Sofiji, Bolgarija, v 
močni konkurenci osvojila odlično 2. mesto.

Kmetijstvo na preizkušnji 
Brežiški sadjarji in pridelovalci so se letos soo-
čali s posledicami pozebe v sadovnjakih, pozebi 
je sledilo še neurje s točo v Arnovem selu in 
Sromljah, težave je povzročala tudi suša.

Brežiško morje 
Ob HE Brežice je nastalo ogromno akumula-
cijsko jezero, ki bo v prihodnosti pomembno 
tudi z rekreativno-športnega in turističnega 
vidika. Zaradi širine te vodne površine so ga 
občani že poimenovali Brežiško morje.

Občina Brežice si še vedno prizadeva za ure-
ditev protipoplavne zaščite vasi Krška vas in 
Velike Malence, ki kljub otvoritvi HE Brežice 
še ni dokončana. Septembra 2017 je potekal 
na občini sestanek z ministrico za okolje in 
prostor Ireno Majcen, ki je napovedala grad-
njo protipoplavnih nasipov še v tem letu in 
poglabljanje reke Save spomladi 2018.

Uspešne atletinje iz AK Brežice

Vokalna skupina Aria

Dobovske mažoretke med nastopom

Vid in Maj Oštrbenk iz Kajak kanu kluba Čatež

Morje

Posledice pozebe

Letos se je županovega sprejema najuspešnejših 
osnovnošolcev udeležilo kar 41 devetošolk in 
devetošolcev z izjemnim učnim uspehom v vseh devetih 
letih osnovne šole. 

Nadarjena mlada karateistka Kaja Budič

Oktobrska nagrada
Občine Brežice za leto 2017
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Vzhodna obvoznica 
in novi most 
Občina Brežice in Ministrstvo za infrastruk-
turo sta februarja letos podpisala spora-
zum o Vzhodni obvoznici Brežice, ki ureja 
medsebojna razmerja pri izgradnji vzhodne 
obvoznice Brežice. Gradnja 1. etape vzhod-
ne obvoznice Brežice zajema odsek od križi-
šča Brežice – Dobova do krožišča na izvozu 
AC na cesti Čatež ob Savi vključno z mostom 

Od oktobra do oktobra - zanimivo

V parku za stavbo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, na Foersterjevem vrtu, je bil postavljen 
spomenik, posvečen akademiku prof. dr. Jožetu 
Toporišiču, častnemu občanu Občine Brežice.

V občini Brežice je letos prvič potekala akcija ovijanja 
dreves v rožnate pletenine kot del ozaveščanja o raku 
dojk v mesecu oktobru.

Izjemne najdbe mednarodnega pomena iz groba 
keltskega bojevnika na sejmišču v Brežicah, ki jo 
predstavljata bojni voz in obredno uničena bronasta 
etruščanska posoda.

Devetošolka Nika Čižmek, učenka Osnovne šole Globoko, 
se je kot predstavnica Kulturnega društva Globoko in 
Občine Brežice udeležila mednarodnega glasbenega 
festivala The Sound of the Time v bolgarskem mestu 
Veliko Tarnovo, kjer je osvojila 2. mesto.

Prikaz poteka vzhodne 
obvoznice z novim mostom

Častna občana
Občine Brežice

Občinski svet na podlagi Statuta Občine Brežice in Odloka o priznanjih 
Občine Brežice ter Sklepa Občinskega sveta Občine Brežice z dne 18. 9. 2017 
razglaša častnega občana in častno občanko občine Brežice.

Milan Kšela se je rodil v sosednji Hrvaški, 
v mestu Čakovec. Osnovnošolsko  izobraz-
bo si je pridobil v  slovenskem Ljutomeru, 
gimnazijska leta pa je preživel v Mariboru. 
Z odločitvijo za študiju teologije je svoje 
življenje posvetil verskemu življenju, veri in 
vernikom. Od leta 1969 je zavezan Cerkvi, v 
tem letu je bil posvečen v duhovnika in  imel 
novo mašo.  Službovanje je pričel kot kaplan 
v Zgornji Polskavi, kot župnik pa je pričel 
delovati v Zgornji Ložnici. Od leta 1981 je 
Milan Kšela župnik v župniji Sv. Lovrenca 
v Brežicah. Njegovo zelo uspešno pos-
lanstvo na pastoralni  poti dokazuje nabor 
različnih, a vselej odgovornih funkcij, ki jih 
je opravljal. Imenovan je bil za prodekana, 
dekana Videmske dekanije, naddekana  
Savske naddekanije, opravljal pa je tudi 
funkcijo enega od svetovalcev celjskega 
škofa. Številni uspehi na pastoralni poti so 
le eden od delčkov njegovega izjemnega 
življenjskega dela. 

Milan Kšela s svojim edinstvenim pris-
topom, toplo odprtostjo, globoko vero 
in izjemnim znanjem ter razgledanostjo 
pomembno zaznamuje tako versko kot 
kulturno in družbeno življenje v Brežicah in 
Posavju. Njegov prispevek pri vzgoji mladih 
za življenje je neprecenljiv. Skozi verouk ali 
zgolj pogovor želi pri mladih spodbuditi  in 
ohranjati vrednote poštenosti, skromnosti, 
vere in ljubezni do vsakogar in tudi do 
domovine. Službovanje v župniji, v samem 
centru mesta, je močno povezano tudi z 
mestnim utripom in povsem drugačno od 
službovanja v župniji na vasi. Župnik Milan 
Kšela je kot ljubitelj različnih umetnosti 
že 25 let podpornik številnih društev na 
področju kulture. Vrata cerkve sv. Roka 
in cerkve sv. Lovrenca je odprl za različne 
koncerte in druge dogodke.

Aktivno se je vključil v delo Društva 
za oživitev mesta Brežice in omogočil 

Prof. dr. Tatjana Avšič Županc je po zaklju-
čeni gimnaziji v Brežicah šolanje nadaljeva-
la na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je 
diplomirala na Oddelku za biologijo. Želja 
po znanju jo je vodila na ljubljansko Medi-
cinsko fakulteto vse do naziva doktorice 
medicinskih znanosti s področja virologije. 
Dejavnost prof. dr. Tatjane Avšič Županc se 
prepleta med pedagoškim delom, strokov-
no dejavnostjo in znanstvenim prouče-
vanjem. Na Inštitutu za mikrobiologijo in 
imunologijo vodi Laboratorij za diagnostiko 
zoonoz, bolezni, ki se lahko neposredno 
ali posredno prenašajo iz živali na človeka. 
Od leta 1999 je tudi redna profesorica na 
Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, 
kot gostujoča profesorica pa deluje tudi na 
Medicinski fakulteti v Splitu. 

Svoje znanje s področja virologije je 
izpopolnjevala na različnih tujih inštitutih 
in univerzah. Prejela je prestižno nagra-
do ameriškega raziskovalnega sveta, ki 
jo je izkoristila za enoletno podoktorsko 
znanstveno delo v virusnem laboratoriju 
inštituta ameriške vojske USAMRIID v 
Fort Detricku v ZDA. Prof. dr. Tatjana Avšič 
Županc je na področju virologije priznana 
znanstvenica in strokovnjakinja doma in v 
tujini. Leta 2007 je bila izvoljena v izredno, 
leta 2015 pa redno članico Slovenske aka-
demije znanosti in umetnosti v razredu za 
naravoslovne vede. Glavna področja njene-
ga strokovnega in znanstvenega delovanja 
predstavljajo patogeni mikroorganizmi, 
ki jih prenašajo vektorji in jih proučuje z 
vidika genetskih, ekoloških in patogenet-
skih dejavnikov vpliva v naravnem okolju 
in v gostiteljih. Rezultati obsežnih raziskav 
so prepoznaven prispevek k epidemiolo-
giji, taksonomiji in biologiji hantavirusnih 
infekcij kakor tudi k razširjenosti bolezni v 
tem delu sveta. Dr. Tatjani Avšič Županc gre 
zasluga, da je v 80. letih prejšnjega stoletja 
odkrila virus Dobrava iz rodu hantavirusov, 
ki povzročajo hemoragično mrzlico z renal-
nim sindromom oz. t.i. mišjo mrzlico, in ta 
je za zdaj edini virus na svetu s slovenskim 
imenom. Za svoj izjemen dosežek je prejela 
najvišje znanstveno priznanje v Sloveniji, 

Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene 
dosežke na področju virologije. 

Izsledke znanstvenega in strokovnega dela 
odmevno objavlja v mednarodnem prostoru. 
Izrednega pomena je njeno vodenje ekipe 
slovenskih raziskovalcev, ki so v letu 2016 
prvi na svetu dokazali povezavo med 
virusom Zika in mikrocefalijo pri otrocih. 
Prelomni prispevek skupine raziskovalcev 
pod vodstvom prof. dr. Avšičeve je plod 
dolgoletnih izkušenj in znanja, ob mesecih 
trdega dela, vztrajnosti, potrpežljivosti, kri-
tičnega razmišljanja in seveda tudi kančka 
sreče. Za svoje odmevne znanstvene do-
sežke in objave je prejela tudi mednarodno 
nagrado Ruske akademije medicinskih 
znanosti »100 years of Virology« in prizna-
nje predsednika Boruta Pahorja »jabolko 
navdiha« za raziskovalno delo, ki je po-
membno prispevalo h globalnemu ugledu in 
prepoznavnosti Slovenije. V zadnjih 20 letih 
je vodila več nacionalnih in mednarodnih 
raziskovalnih projektov, je spoštovana 
članica številnih slovenskih in mednarodnih 
strokovnih združenj in organizacij. Svoje 
strokovno znanje in izkušnje deli s kolegi 
kot predavateljica na mnogih predavanjih 
doma in v tujini. Vseskozi dopolnjuje in 
poglablja strokovne dosežke s svojega pod-
ročja ter skrbi za njihov prenos in uporabo 
v slovenski biomedicini. Kot slavnostna 
govornica na podelitvi Prešernovih nagrad 
študentom Univerze v Ljubljani leta 2016 je 
v svojem nagovoru dejala: »Ravno znanje je 
tisto, kar je pomembno in je temelj vsakega 
napredka. /…/ Na Univerzi nudimo znanje, 
ki je uporabno, vendar ni dokončno. S 
časom, razmerami in prostorom je potrebno 
znati znanje uporabljati, ga dopolnjevati in 
nadgrajevati ter biti sposobni se srečati z 
drugačnim, novim in neznanim.«

Milan Kšela
v zahvalo in priznanje za 
življenjsko delo, s katerim 
je trajno zaznamoval 
življenje v občini Brežice.

prof. dr. 
Tatjana Avšič 
Županc 
v zahvalo in priznanje 
za izjemne znanstvene 
dosežke na področju 
virologije ter za promocijo 
znanja kot vrednote.

izdajo prvega zbornika zbirke Brežiške 
študije – Župnija sv. Lovrenca v Brežicah: 
Ob 220-letnici župnijske cerkve. Zbirka 
Brežiške študije je povezala raziskovalce, 
znanstvenike in strokovnjake, ki izhajajo 
iz Brežic, so Brežičani ali čutijo, da lahko 
Brežicam nekaj dajo. Zbirko Brežiške študije 
je pod okrilje prevzelo Društvo za oživitev 
mesta Brežice, ki se zaveda, da sta bila 
spodbuda in finančni prispevek Milana Kše-
le ob izdaji prvega zbornika neprecenljiva. 

Delovanje Milana Kšele je močno povezano 
tudi z ustanovitvijo Društva 1824,  ki si je za 
cilj sprva zadalo obnovitev, nato pa življenje 
obnovljene stare šole v mestnem jedru 
Brežic. Društvo združuje različne generacije 
in skozi oživitev Rokovega sejma povezuje 
prostor in vsebino, s katero soustvarja utrip 
Brežic. Mesto je z ureditvijo Slomškovega 
doma pridobilo pomemben objekt za žu-
pnijske dejavnosti in izvajanje humanitarne 
dejavnosti za župnijsko Karitas. Skrb  za 
sočloveka spremlja Milana Kšelo od nekdaj 
in je zelo vidna. O tem pričajo njegova deja-
nja in besede ter opažanja ljudi, s katerimi 
se srečuje na sprehodu čez mesto. Njegova 
pozitivna naravnanost, iskrena beseda in 
prijazen pogled, ki jih nameni vsakomur,  že 
desetletja bogatijo prebivalce, mesto, obči-
no in celotno posavsko regijo.

čez reko Savo, ki naj bi se začel graditi pred 
oz. sočasno s pričetkom del gradnje HE 
Mokrice v l. 2019.
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Prva skrb Občine 
Brežice ste občanke 
in občani 
Občinska uprava pod vodstvom župana 
uresničuje proračun, programe in spreje-
te sklepe ter odloke, ki urejajo življenje v 
občini. Odlok o proračunu, ki je finančni 
načrt Občine, ter ostale odloke in sklepe 
sprejema 30 članic in članov občinskega 
sveta na rednih, izrednih in dopisnih sejah. 
Za pravilno poslovanje Občine in njenih 
javnih zavodov skrbi petčlanski nadzor-
ni odbor. Za potrebe občanov s področja 
osnovnega zdravstva, predšolske vzgoje in 
varstva, izobraževanja, mladine, turizma 
in podjetništva, kulture ter športa skrbijo 
tudi javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljica je Občina Brežice.

Poleg vseh nalog iz pristojnosti lokalne samo-
uprave je Občina Brežice v letu 2017 še posebej 
skrbela za uresničevanje naslednjih ciljev:

Spodbude podjetništvu, 
turizmu in kmetijstvu
Razpis za razvoj podjetništva in razpis za 
spodbude kmetijstvu sta pokazatelja, da 
naraščajo investicije na obeh področjih. 
Posledica krepitve gospodarstva v občini 
je tudi odprodaja gradbenih zemljišč v lasti 
Občine investitorjem. Občina je aprila 2017 
sklenila pogodbe o prodaji 4 gradbenih 
parcel v Obrtni coni Dobova in IPC Brezina. 
Občina je že pričela s postopkom priprave 
strokovnih podlag za širitve področij indu-
strijskih in poslovnih con.

 »  Javni razpis za pospeševanje razvoja 
podjetništva (140.000 evrov)

 »  Javni razpis za dodeljevanje pomoči za 
spodbujanje razvoja gospodarstva na 
območju industrijskih in obrtno po-
slovnih con v Občini Brežice v leto 2017 
(82.106,95 evrov)

 » Javni razpis za sofinanciranje ukrepov 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetij-
stva in podeželja v občini Brežice za leto 
2017 (118.000 evrov)

 » Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem (POK)
 » Izobraževanja v sklopu ZPTM Brežice

Skrb za zagotavljanje 
virov kakovostne 
pitne vode
Poraba pitne vode tako v svetu kot v Slove-
niji strmo narašča, zaloge pitne vode pa se 
hitro zmanjšujejo. V prihodnosti bo oskrba 
s pitno vodo najverjetneje ena človekovih 
poglavitnih težav. V občini Brežice smo 
poskrbeli za novo vodno vrtino v Glogovem 
Brodu, ki bo glede na analize zagotavljala 
vir pitne vode za naslednjih 50 let. Dodatna 
vodna vrtina predstavlja rezervni vir napa-
janja vodovoda. Pri Agenciji RS za okolje je 
bilo pridobljeno dovoljenje za črpanje vode, 
in sicer za 70 litrov vode na sekundo, za 
prvotno vrtino pa je dovoljenje za črpanje 
60 litrov vode na sekundo, kar pomeni, da 
lahko v primeru takšnih potreb v vodovod 
črpamo 130 litrov vode na sekundo. Analiza 
vode je pokazala, da gre za odlično kako-
vost pitne vode. 

Vrednost investicije znaša 450.000 evrov 
in zajema poleg nove vrtine tudi prevezave 
vrtine, črpalke, potrebno opremo, ureditev 
dostopa, obnovo stare vrtine, ipd.

Skrb za občane 
vseh generacij
S podpiranjem različnih programov in 
projektov društev ter zavodov skrbi občina 
za otroke, mlade in starejše. V letu 2017 
se nadaljujejo aktivnosti Mednarodnega 
projekta Občuti svobodo vode, za kate-
rega je občina pridobila sredstva Evropske 
Komisije za izboljšanje dostopnosti športa 
ljudem s posebnimi potrebami. 

Aktivnosti projekta so prednostno na-
menjen invalidom in ljudem s posebnimi 
potrebami in vključevanjem 7 partner-
jev. Poleg slovenskih partnerjev: Občine 
Brežice, Fakultete za informacijske študije 
iz Novega mesta in društva Vilinski ključ iz 
Kranja še hrvaški, francoski, irski in češki 
partner. V 2017 je potekala promocija 
projekta v nekaterih evropskih prestolnicah 
(Praga, Pariz, Dublin).

Večgeneracijski center Posavje je projekt, 
pri katerem sodeluje vseh šest posavskih 
občin. Ker imata občini Brežice in Bistrica 
ob Sotli najvišji delež starejših občanov 
(več kot 20 %) in najnižji delež mladih (pod 
15 %) sta aktivnosti projekta prednostno 
usmerili v povezovanje in vzpostavljanje 
podporne mreže, namenjene pomoči, 
svetovanju in ostalim aktivnostim za mlade 
in starejše. Izvajalec aktivnosti v brežiški in 
bistriški občini je ZPTM Brežice, projekt pa 
poteka od 2017 do konca 2021.

Občina Brežice redno zagotavlja proračunska 
sredstva za delovanje društev – letno name-
ni skoraj 800.000 evrov za delo nevladnih 
organizacij. Poleg tega občina skrbi tudi za 
obnovo krajevnih domov in športnih objek-
tov ter športnih površin. S pomočjo javnih 
razpisov s področja mladine, športa, kultu-
re, zdravstvenega in socialnega varstva je 
bilo letos izbranih 129 izvajalcev s katerimi 
je občina sklenila pogodbe o sofinanciranju 
v višini dobrih 625.000 evrov. 

Otroci in mladi

V 2017 je Občina Brežice sofinancirala 
14 projektov, ki so v svoje aktivnosti 
vključili 728 otrok in 179 mladostnikov. 
Pester program je zajemal aktivnosti na 
področju športa (rokomet, plavanje, kajak, 
planinstvo, orientacija, mažoretke), štiri 
oratorije in delavnice na področju kulture 

Enakomeren razvoj vseh 
krajev v brežiški občini 
Občina Brežice zagotavlja enakomeren 
razvoj vseh krajev v sodelovanju s krajevni-
mi skupnostmi, ki v času priprave predloga 
proračuna predlagajo prednostne inve-
sticije za svoj kraj. Ker so želje in potrebe 
vedno večje od finančnih zmožnosti Občine, 
se projekti uresničujejo postopoma in v 
daljšem časovnem obdobju, pri tem pa se 
upoštevajo tudi nujnost investicije ter nače-
la dobrega gospodarjenja. 

Investicije v 
prometno varnost
V letu 2017 Občina Brežice namenja 3 
milijone evrov za urejanje cest, pločnikov 
in kolesarskih stez, prednost pri gradnji 
pločnikov imajo cestni odseki v bližini šol in 
odseki ob državnih cestah, kjer občina so-
deluje z državo oz. Direkcijo za infrastruk-
turo v imenu Ministrstva za infrastrukturo.

Letos so se zaključile investicije: Gradnja 
pločnika Velike Malence, Urejanje Vinarske 
ceste na Bizeljskem, Izgradnja kolesarske 
steze in pločnika Čatež ob Savi, Izgradnja 
II. faze pločnika Velika Dolina in Izgradnja 
pločnika in kolesarske steze ob Dobovski 
cesti v Brežicah. 

V letu 2017 občina uresničuje tri projekte 
v sodelovanju z državo oz. Ministrstvom za 
infrastrukturo. 

To so projekt Izgradnja pločnika in sanacija 
ceste R3-676 Spodnja Pohanca – Artiče oz. 
pločnik Trebež (vrednost pogodbenih del zna-
ša 600.000 evrov, pri tem bo 75 % sredstev 
prispevala država, občina pa 25 %). 

Izvaja se tudi projekt Izvedba pločnika ob 
obnovi regionalne ceste R3-670 - odsek 
Bizeljsko – Orešje (vrednost znaša 400.000 
evrov, pri tem bo 64,23 % sredstev dala 
država, občina pa 35,77 %). 

Začel se je tudi projekt Izgradnja pločnika 
Globoko (vrednost znaša 340.000 evrov, 15 
% sredstev bo prispevala država). 

V tem letu se pričenjajo še gradnja pločnika 
Mali Obrež ob šolski poti (od OŠ Dobova 
proti Malemu Obrežu), gradnja pločnika 
ob izgradnji infrastrukture ob povezovalni 
cesti med Dobovsko in Prešernovo cesto 
v Brežicah (mimo veterinarske bolnice in 
doma upokojencev), ureditev lokalne ceste 
čez Cerino z izvedbo pločnika in izgradnja 
pločnika Župelevec.

 » enakomeren razvoj vseh krajev v občini,
 » investicije v izboljšanje prometne var-

nosti,
 » spodbude podjetništvu, turizmu in kme-

tijstvu,
 » skrb za zagotavljanje virov kakovostne 

pitne vode in
 » skrb za občane vseh generacij.

(video delavnica, kulturna dediščina, ročne 
spretnosti in glasba). Poleg tega pa je 98 
otrok s pomočjo Občine letovalo na morju 
v Nerezinah. 

Aprila 2017 je občina tudi odprla špor-
tna igrišča pri dobovski šoli za zunanje 
uporabnike v popoldanskem času in s tem 
omogočila širše športno udejstvovanje.

Zaključena največja investicija v občini 
– rekonstrukcija in dograditev OŠ Cerklje 
ob Krki z vrtcem

Investicija v vrednosti 6,6 milijona evrov 
predstavlja izreden podvig za Občino, saj 
je ta zaradi krčenja sredstev s strani države 
(nižja t.i. jedrska renta, krčenje sredstev 
za investicije – 23. člen Zakona o financi-
ranju občin, nižanje sredstev glavarine, ki 
predstavlja glavni vir proračunskih sredstev 
občine) morala sama zagotoviti celoten 
znesek za novo šolo.

Občina je zaradi gospodarnega vodenja v 
preteklosti in s tem finančne stabilnosti 
imela možnost najeti kredit za predčasno 
dokončanje šole, ki je bilo sicer predvideno 

za obdobje treh proračunskih let. S tem je za 
polovico šolskega leta prej omogočila seli-
tev v nove prostore otrokom in zaposlenim. 
Dela rekonstrukcije in gradnje so se začela 
januarja 2016, 25. septembra 2017 pa so 
učenci že sedli v klopi v novi šoli.

Poleg nove stavbe šole s prostorno telovad-
nico in vrtcem je bila popolnoma obnovlje-
na najstarejša stavba, kjer sta dobila pro-
store šolska knjižnica in vodstvo šole, sledi 
še oprema zobozdravstvene ambulante, kar 
pomeni, da bo šola odprta tudi za krajane.

Cesta v KS Križe

Kolesarska steza Pločnik TrebežPločnik Velike Malence

IPC Brezina

Občina Brežice vsako leto podpre 
tradicionalno Ekotržnico pri OŠ 
Brežice.

Javno podjetje Komunala Brežice 
d.o.o., ki je v 100% lastni Občine 
Brežice, je prejelo priznanje 
najboljšega zaposlovalca 2016

Sejem POK in predstavitev 
turističnih društev ob kuhanju 
županovega golaža

Igrišča so v popoldanskem času 
na voljo vsem uporabnikom

Cesta Mrzlavski gaj

Pločnik Velika Dolina – II. Faza

Večnamenski dom Jesenice na Dolenjskem

Naložba v čisto okolje – potek trase kanalizacije Loče

Občina Brežice skrbi za 8 osnovnih šol
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Občina Brežice 
praznuje

Cenjene občanke, 
spoštovani občani občine Brežice!

 Vsak praznik je dogodek, ob katerem se 
ozremo v preteklost, razmislimo o sedanjosti 

in naredimo načrte za prihodnost. 

Naj prihajajoči dnevi prinesejo mnogo dobrih stvari 
in najboljših idej, s katerimi boste dosegli želene cilje.  

Najlepše zgodbe so zgodbe o uspehu, a takšne pišejo 
le odločni, pogumni in razumni ljudje. 

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Cenjeni občani in občanke občine Brežice, 

naj bo praznik vaše občine priložnost, 
da se veselite skupnih dosežkov ter spodbuda, 

da se boste z enakim ali pa še z večjim zanosom 
soočali z novimi izzivi ter ustvarjali prijetno 

bivanjsko okolje, v katerem naj bo vedno čas 
tudi za druženje in sprostitev.

Naj idej in volje nikoli ne zmanjka, z željo, 
da bi skupaj razvijali tudi enotno regijo Posavje. 

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Drage občanke in občani občine Brežice,

ob prazničnem oktobru, ko se spominjate ustanovitve 
Brežiške čete, vam iskreno čestitam za uspešno zaključene 

investicije in projekte ter nove pridobitve, s katerimi 
gradite razvoj vaše občine, hkrati pa prispevate tudi k 

razvoju naše skupne posavske regije.

Naj vas praznični čas združuje in še krepi vezi med vami. 
 Naj bo praznik vaše lokalne skupnosti posebna priložnost 

za srečanja, iskrene pogovore o skupni prihodnosti, 
sodelovanju in povezovanju za še boljši jutri celotne 

skupnosti in vsakega posameznika.

Hvala za sodelovanje in prijetno praznovanje želim.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Brežice, 
spoštovani župan, podžupanja, spoštovane članice in 

člani občinskega sveta!

Ob praznovanju občinskega praznika vam iskreno čestitamo 
ter vam želimo obilo uspehov v snovanju uspešnega 
gospodarskega, družbenega in kulturnega življenja 

v vaši občini tudi v prihodnje. Obenem se vam zahvaljujemo 
za dosedanje dobro medobčinsko sodelovanje in skupno 

prehojeno pot v okviru razvojne regije Posavje. 
Trdno smo prepričani, da bomo zgledno sodelovanje ohranjali 

in krepili tudi v prihodnje.

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

VOŠČILO OBČINI BISTRICA OB SOTLI

župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Brežice.

Ob občinskem prazniku prejmite iskrene čestitke tudi 
iz občine Sevnica. Čas praznovanja zrcali dobro delo, 

ki ga skozi vse leto oblikujete župan s sodelavci, 
občinski svet, krajevne skupnosti, organizacije, 

podjetja, društva in posamezniki. 

Še posebej čestitamo vsem prejemnikom občinskih priznanj, 
ki z vidnimi uspehi in dosežki zaznamujete 

življenje v občini Brežice.

Naj nas v posavski regiji še naprej povezuje dobro sodelovanje. 
Prijetno praznovanje in vse dobro.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

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

z mnogimi prireditvami.
Želimo vam veselo praznovanje, 

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

Občinski odbor
Slovenske demokratske stranke Brežice,

predsednik Andrej Vizjak

Slovenska demokratska stranka
Slovenian Democratic Party  
                                                        

www.sds.si

Lokalni odbor SMC Brežice

Brežičanke in Brežičani, 
čestitamo vam ob občinskem prazniku!

Posebej pozdravljamo 
prejemnike oktobrskih nagrad in priznanj, 

vsem skupaj pa želimo prijetno praznovanje. 

Mesec, v katerem praznuje občina Brežice, t. i. brežiški oktober, se počasi preveša h 
koncu. Vrhunec bo dosegel z jutrišnjo svečano sejo Občinskega sveta občine Brežice, 
ki poteka na predvečer praznika občine Brežice (28. oktober), ko se spominjajo usta-
novitve Brežiške čete. Skozi mesec se bo zvrstilo približno 80 različnih dogodkov, ki 
so jih pripravila društva, organizacije in klubi v občini. Eden teh bo tudi na sam ob-
činski praznik, ko bo potekalo uradno odprtje nove šole v Cerkljah ob Krki, največje 
investicije Občine Brežice v zadnjih letih. Ob občinskem prazniku vsem občankam 
in občanom vošči tudi uredništvo Posavskega obzornika.
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Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku ter želimo 
veliko osebnih in poslovnih uspehov.

www.infra.si

Iskreno čestitamo 
ob prazniku občine Brežice.

Spoštovane občanke, občani,
krajanke in krajani!

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

Želimo vam prijetno praznovanje in dobro 
počutje v našem kraju.

Predsednik Ivan Urek in Svet KS Kapele

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku 

in želimo vesele praznične dni, 
veliko medsebojnega razumevanja in 

osebnega zadovoljstva.
 

Predsednik Mihael Boranič
in Svet KS Dobova

Ob občinskem prazniku želimo vsem
občankam in občanom občine Brežice

ter krajankam in krajanom 
krajevne skupnosti Artiče 

obilo osebnega zadovoljstva 
in prijetnih jesenskih dni.

 

Predsednik Anton Gajšek in člani Sveta KS Artiče

CENJENE OBČANKE IN OBČANI.
Prazniki so vedno nekaj lepega, so nekaj,

 kar ljudje preprosto rabimo. Pa naj si bodo 
to osebni ali pač tisti, ki smo si jih »izmislili«, 

da bi ob obletnici praznovali nekaj lepega, 
nekaj, kar je vredno spomina in praznovanja.

Tudi praznik občine Brežice, 
ki je v osnovi posvečen zgodovinskim 

dogodkom, je praznik, katerega je vredno 
spoštovati in praznovati.

V imenu vodstva stranke ROK: predsednik stranke 
in občinskega odbora Brežice Marijan Žibert

info@stranka-rok.si

vošči lepe želje vsem občankam in občanom občine Brežice, še posebej pa krajanom 
KS Velika Dolina, in želi jesen, bogato poslovnih in osebnih uspehov.

Predsednik Marijan Žibert in Svet KS Velika Dolina

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

Ponosni smo, 
da je naša zdravnica 

Milena Strašek, dr. med., 
letošnja 

oktobrska nagrajenka. 
Čestitamo!

Občankam in občanom čestitamo 
ob prazniku in želimo veliko zdravja.

Kolektiv Splošne bolnišnice Brežice    www.sb-brezice.si.

Občini Brežice voščimo vse najboljše 
ob njenem pomembnem prazniku, 

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

spodbudnih priložnos�, 
predvsem pa zadovoljstva občank in občanov 

v izobilju.
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Nagrajenko, ki je vsestransko 
dejavna v kulturnem življenju 
mesta Brežice, kamor je pred 
21 leti prišla iz rodnega Pod-
bočja, odlikujejo širina, znanje, 
neverjetna delavnost, profesi-
onalizem, odprtost, nalezlji-
va pozitivna energija in kljub 
vsemu temu – skromnost, ko 
pove: »Seveda mi nagrada veli-
ko pomeni in sem nanjo pono-
sna. Hvaležna sem, da je prišla 
v pravem času, tudi za muzej, 
saj je izredno pomembno, da 
se sliši o našem delu, da se o 
nas govori na tako odprt in 
pozitiven način. Hvaležna sem 
podpornikom, ki so dali svoj 
glas, to je pravzaprav prizna-
nje našemu skupnemu delu in 
tudi dosežek sodelavcev. Ne 
mislim, da sem naredila nekaj 
posebnega, le odprla sem vra-
ta vsem možnostim, saj muzej-
sko delo ni samo varovanje in 
ohranjanje dediščine. Muzej 
mora biti dostopen, če ni do-
stopen, tudi ni viden.«

Povprašam o programskih no-
vostih, ki jih je uspela uvesti, 
vedoč, da vseh ne bo mogoče 
našteti. »Uvedli smo več pro-
gramov za vse ciljne skupine. 
Izpostavila bi petdnevno po-
letno grajsko dogodivščino, 
dvodnevno jesensko in zimsko 
grajsko dogodivščino, pa več 
raznovrstnih razstav, med nji-
mi je projekt Štirje elementi s 
prvo interdisciplinarno razsta-
vo Voda. K odprtosti muzeja 
sodi sodelovanje z vsemi bre-
žiškimi ustanovami in društvi, 
s Kinom Brežice pri poletnem 
kinu na grajskem dvorišču, z 
Društvom študentov in ZPTM 
pri poletnih koncertih in do-

Alenka Černelič Krošelj, oktobrska nagrajenka:

»Muzej mora biti dostopen, sicer tudi ni viden!«
BREŽICE - Alenka Černelič Krošelj, univerzitetna diplomirana etnologinja, kulturna antropologinja in profesorica umetnostne zgodovine, je vodenje Posavskega 
muzeja Brežice prevzela 30. junija 2014. V tem času je Brežičanom in ostalim na široko odprla vrata muzeja ali, kot je nekdo rekel, je muzej doživel pravo rene-
sanso. Kar je več kot tehten razlog, da je letos dobitnica Oktobrske nagrade Občine Brežice.

godkih, tu so koncerti vseh 
treh glasbenih šol v Posavju, 
splošni programi, v katerih so 
npr. skozi Posavske muzejske 
vitrine zajete vse občine Posav-
ja. Sodelujemo tudi s Fakulte-
to za turizem, njihovi študenti 
radi opravljajo prakso pri nas, 
pa tudi mi smo jih veseli. Ve-
liko povedo tudi številke: leta 
2013 je bilo 23 lastnih priredi-
tev, leta 2016 pa je muzej kot 
organizator povabil 137-krat, 
pri čemer pedagoške delavnice 
za šole niso vštete. Najbolj me 
veseli obisk muzeja, saj je v le-
tih od 2014 dalje izredno pora-
sel, kar je tudi odlična promo-
cija muzeja in dokaz, da je naš 
trud opažen.« 

Kot že rečeno, je Černelič Kroš-
ljeva že dlje časa izjemno de-
javna v javnem življenju Bre-
žic in širše. Spremljali smo jo 
v vlogi voditeljice, soustvarjal-
ke mednarodnih, nacionalnih 
in občinskih projektov ter pri-
reditev, kot govornico, pove-
zovalko, kustosinjo in avtorico 
razstav ter predsednico ali de-
javno članico društev. Izposta-
vila je Mešani pevski zbor Viva, 
Slovensko etnološko društvo, 
Slovensko protestantsko dru-
štvo Primož Trubar – podru-
žnica Posavje, Društvo 1824, 
Območni izpostavi JSKD Kr-
ško in Brežice, ICOM-Med-
narodni muzejski svet, Stro-
kovni svet zavoda Slovenski 
etnografski muzej, Društvo za 
oživitev mesta Brežice in dru-
go. Poudari tudi vez s Podbo-
čjem: »Sem ustanovna članica 
Turističnega društva Podbo-
čje, dobro delajo in sem pono-
sna na njihovo delo.« 

Naposled se ustaviva še pri 
Društvu za oživitev mesta Bre-
žice, katerega je predsednica: 
»V našem društvu opozarja-
mo na vrednote našega mes-
ta in s tem vendarle tudi nekaj 
naredimo. Odnos se res spre-
minja, je pa pri tem treba vede-
ti in upoštevati, da ne samo, da 
ni dovolj denarja, ampak tudi 
ni pravega odnosa do mes-
ta in njegove 'živosti'. V mes-
tu bi radi imeli trgovine, kot so 
bile nekoč, je pa vprašanje, če 
bomo mi z našim načinom živ-
ljenja njihovo delovanje tudi 
podprli. Želim verjeti, da se 
bomo enkrat vrnili k manjšim 
trgovinam ter k temu, da bomo 
bolj cenili naše mesto. Toda – 
kdaj? Pa ne bomo obupali, am-
pak se trudimo naprej.«

Posavje je posejano z gradovi 
in ker je naša nagrajenka po-
vezovalnega duha, želim izve-
deti, kako to deluje: »Zelo se 
trudimo, da se to območje po-
vezuje z razvojnimi programi 
na različnih ravneh, npr. tudi v 
LAS Posavje, kjer sem članica 

upravnega odbora. Naš interes 
so gradovi in njihova promoci-
ja, prepoznavnost in vključe-
nost vsega, kar ponujamo, v 
razvoj. Res smo različni, ven-
dar s sodelovanjem lahko ve-
liko naredimo. Sodelujemo z 

razstavami in različnimi vsebi-
nami, se dopolnjujemo in bo-
gatimo okolje. Ne, nismo kon-
kurenca. Prav tako sodelujemo 
z drugimi muzeji v Sloveniji, s 
projekti se trudimo tudi s hr-
vaškimi muzeji, saj smo od-
prti za vse. Kot pravim, vsako 
povezovanje nas lahko vse le 
bogati. S tem želimo poudarja-
ti pomemben vpliv kulture in 
dediščine na gospodarstvo ter 
predstavljati naša prizadeva-
nja za enakovredno partner-
stvo v turizmu.«

Je tudi raziskovalka, njeno delo 
je bilo vseskozi prepleteno z 
znanji iz etnološke in umetno-
stnozgodovinske stroke, ter 
avtorica ali soavtorica števil-
nih znanstvenih in strokovnih 
člankov ali poglavij v knjigah. 
Vsega tega ne bi bilo, če ne bi 

imela priložnost delati v Kr-
škem in se tam oblikovati skozi 
zahtevne in uspešne projekte, 
za kar je zelo hvaležna. Sko-
zi regijsko ustanovo Posavski 
muzej Brežice se trudi za po-
vezovanje in sodelovanje v Po-
savju in širše. In ne nazadnje: 
»Lastnici gradu, Občini Breži-
ce, smo hvaležni za razumeva-
nje, saj smo uspeli narediti kar 
nekaj izboljšav, veliko pa smo 
naredili tudi sami z znanjem in 
z voljo ljudi.« Neomajno ji ver-
jamem, ko pravi, da še v spa-
nju načrtuje o delu v muzeju. 
In tudi, da so ji v nenehni vpe-
tosti v delo pri družini izdatno 
pomagali mož in tudi vsi trije 
otroci, starši in sestra z druži-
no v Podbočju ter moževi star-
ši v Brežicah.

� Natja�Jenko�Sunčič

Alenka�Černelič�Krošelj

Iskrene čestitke
ob prazniku občine Brežice.

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

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

Velike Malence 6, 8262 Krška vas

GUME & AKUMULATORJI -25 %
Č e s t i t a m o  o b  p r a z n i k u  

i n  ž e l i m o  p r i j e t n o  p r a z n o v a n j e .
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Ozara Slovenije, Nacionalno 
združenje za kakovost življe-
nja, je človekoljubna in nepro-
fitna organizacija, ki deluje na 
področju socialnega varstva. 
Številne goste - stanovalce 
Doma upokojencev Brežice 
ter predstavnike organizacij 
in društev, s katerimi sodelu-
jejo že leta - je pozdravila stro-
kovna delavka v dnevnem cen-
tru Ana Ferk in spregovorila o 
delu in življenju v njihovi hiši, 
predstavila je številne aktivno-
sti, ki jih izvajajo, pa tudi teža-
ve, ki jih zaznavajo pri svojem 
delu. »Svetovni dan duševnega 
zdravja je priložnost, da opozo-
rimo širšo javnost, da so ljudje 
s težavami v duševnem zdrav-
ju v hudih finančnih stiskah. So 
invalidsko upokojeni ali preje-

Ozarina srca za duševno zdravje
BREŽICE – Ozara Slovenije, Enota Brežice je 10. oktobra v okviru prireditev ob brežiškem občinskem pra-
zniku pripravila dan odprtih vrat za javnost. Poleg uporabnikov, svojcev in strokovnega osebja se ga je 
udeležilo mnogo obiskovalcev, ki so obeležili svetovni dan duševnega zdravja.

mniki denarnih socialnih po-
moči. Ker živijo na obrobju 
družbe, so pogosto socialno iz-
ključeni in to še poglablja nji-
hove duševne stiske. Zato se v 
Ozari trudimo, da bi jim olajša-
li stiske, da vzpostavljamo pri-
jetno, varno in sproščeno oko-
lje za vsakega, ki pride k nam in 
v našo hišo. Na naši enoti delu-
jeta dva programa: Dnevni cen-
ter in Pisarna za informiranje 

in svetovanje, ki je namenjena 
terenskemu delu. V naše pro-
grame se vključujejo odrasle 
osebe s težavami v duševnem 
zdravju po zaključenem psihi-
atričnem zdravljenju v bolni-
šnicah. Nato so naši programi 
namenjeni nadaljevanju reha-
bilitacijskega procesa oseb s 
težavami v duševnem zdravju v 
domačem okolju. Tako Dnevni 
center ponuja dnevno in orga-

nizirano obliko psihosocialne 
podpore ljudem, ki potrebujejo 
pomoč pri uresničevanju svo-
jih potreb in tvornemu pre-
življanju prostega časa,«, je na 
kratko orisala Ferkova delo-
vanje brežiške Ozare z dvema 
prostovoljkama, eno delavko 
preko javnih del in tremi re-
dno zaposlenimi.

Prav tako je bil dogodek na-
menjen predstavitvi 12. števil-
ke njihovega biltena »Ozarina 
srca«, ki ga je leta 2006 zasno-
vala Karmen Molan, Ozarinim 
uporabnikom pa veliko pome-
ni, saj pri ustvarjanju bilte-
na tudi sami radi sodelujejo. 
Prisotni so spremljali kultur-
ni program, ki so ga pripravili 
Nataša Slakonja, Jože Kovač, 
Ivan Zupanc, Dane Kovač, 
Mojca Kapčič in Suzana La-
puh, vsi člani literarnega krož-
ka pod vodstvom prostovoljke 
Ane Kostanjšek, naslovnico 
pa je narisal Primož Lapuh.

� N.�Jenko�Sunčič�

Delovna�ekipa�na�dan�odprtih�vrat:�Natalija�Oštir,�Ana�Ferk,�
Jože�Matjašič,�Tatjana�Hlava,�Ana�Kostanjšek,�Polonca�Kova-
čič,�Jasminka�Štaba

Ob prazniku občine Brežice
voščimo vsem občankam 

in občanom.

www.hpg-brezice.si

Skylab dentalni in diagnostični center
mob.: 064 255 977 / 031 366188

tel.: 059970000
www.skylab-dental.si

INVIDUALNI PRISTOP VSE NA ENEM MESTU

GARANCIJA

BREZ ČAKALNIH DOB

NAJSODOBNEJŠE STORITVE

ZOBOZDRAVSTVO

ESTETSKO ZOBOZDRAVSTVO
ZOBNI IMPLANTATI
ČELJUSTNA KIRURGIJA
PARODONTOLOGIJA
RAČUNALNIŠKO VODENA 3D PROTETIKA
KOMPLETNA RTG DIAGNOSTIKA OZ SLIKANJE ZOB
(LOKALNI, ORTOPAN IN 3D CBCT POSNETKI)

ČESTITAMO OB PRAZNIKU!

Kakovost se vedno splača.

NAJBOLJ KAKOVOSTNI MATERIALI

Spoštovane občanke in občani občine Brežice,
ob prihajajočem občinskem prazniku vam v imenu Občinskega 
odbora Slovenske ljudske stranke Brežice želimo ponosno 
praznovanje. Največje bogastvo vsake občine so njeni občani – 
le z enotnostjo, strpnostjo in pogumom bomo tudi v prihodnje 
uspešno sooblikovali življenje v naši občini. Iskrene čestitke tudi 
vsem letošnjim občinskim nagrajencem, ki s svojim delom 
prispevate k boljšemu življenju v naši občini. Zmoremo in znamo, 
naj bo to vodilo v časih, ki so pred nami.

Iskreno in ponosno praznovanje našega občinskega praznika,

Občinski odbor SLS Brežice

facebook.sls.si
@strankaSLS
youtube.sls

BREŽICE – V delavnici ročnih del »Zanke«, ki deluje v sklopu 
Društva upokojencev Brežice (DUB), mojstrsko ustvarjajo Tatja-
na Beninnger, Jožica Bostič, Rezika Ferenčak, Milka Golobič, 
Zinka Gramc, Slavka Hanzir, Jelka Hvale, Dragica Jankovič, 
Marjeta Lesar, Gizela Novak, Anica Petrič, Zdenka Pinterič, 
Marija Vogrinc, Štefka Žerjav in predsednica delavnice Zanke 
Vera Boh. Slednjo je predsednica DUB Jožica Sušin pred števil-
nimi obiskovalci na dan odprtja razstave ročnih del (20. oktobra 
v avli Fakultete za turizem) pohvalila za vztrajnost in modrost pri 
vodenju delavnice. Bohova je vsem, ki cenijo njihovo delo pove-
dala, da so se letos vključile v program večgeneracijskega centra, 
ki sedaj deluje tudi v Brežicah in da nadaljujejo z ročnodelskim 
krožkom v OŠ Brežice. Krožka se nekaj deklic pridno udeležuje 
in že od lani osvajajo znanje in veščine – zaenkrat še kvačkanja, 
kasneje pa se bodo lotile tudi pletenja in vezenja. Otvoritveni pro-
gram so pripravili učenci OŠ Brežice ter ŽPZ Prepelice iz Dolenje 
vasi, članice Zank pa so vse obiskovalce obdarovale s kvačkano 
stvaritvijo. N. J. S.

Zanke članic DU Brežice
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Idejo o podjetju, ki bi nudilo 
funkcionalne rešitve pri notranji 
opremi bivališč, je Tilen Ledić 
razvijal že med študijem na fa-
kulteti za dizajn (smer notranja 
oprema). Po zaključenem štu-
diju je leta 2010 zasnoval pohi-
štveno spletno trgovino Opre-
misidom.com, ki poleg prodaje 
širokega spektra skrbno in pre-
mišljeno izbranega pohištva 
zadovolji tudi želje in potrebe 
večine kupcev ter hkrati nudi 
svetovanje in projektiranje, t. 
i. engineering. Pri tem je mo-
ral Ledić do potankosti poznati 
najrazličnejše možnosti na trgu 

pohištva ter prepoznati želje potencialnih kupcev. »Današnji tren-
di so usmerjeni k naravnim materialom. Zelo popularni barvi sta 
hrast in bela. Pri stolih je najbolj zaželena kombinacija hrasta v 
podnožju s sediščem iz sive tkanine. Skratka, skandinavski di-
zajn je zelo prisoten in večen, če mene vprašate,« pojasni mladi 
podjetnik, ki skupaj s partnerko Vesno uspešno širi spletno pro-
dajo pohištva. Opremisidom.com naj bi tako že postala vodilna 
spletna pohištvena trgovina v Sloveniji, ki danes ponuja že okoli 
10.000 različnih izdelkov. »Konec meseca odpiramo spletno trgo-
vino tudi na Hrvaškem in tudi od njenega delovanje si veliko obe-
tamo,« nasmejan doda ter nadaljuje, da sodelujejo s priznanimi 
proizvajalci pohištva z dolgoletno tradicijo. »Vedno iščemo nekaj 
unikatnega, še nevidenega. Velik hit, na primer, so naše otroške 
sobe proizvajalca Rimobel, ki dosegajo več kot 500 ’lajkov’ vsakič, 
ko jih objavimo. Prodajajo se odlično, čeprav so nekoliko dražje. 
Razlog je v tem, da se lahko prilagajajo po meri posamezniku in 

ponujajo tisto nekaj več, česar drugi proizvajalci otroških sob ni-
majo,« pojasni Tilen Ledić.

POLEG SPLETNE TRGOVINE TUDI SALON POHIŠTVA

»Kakovostne izdelke, kot so otroške sobe, ležišča, sedežne gar-
niture in kuhinje, ki so imele tudi nekoliko višje cene, je marsik-
do želel videti v živo in ko sva se z očetom vozila v nemški Köln 
na največji sejem pohištva v Evropi, sva skovala načrt o pripojitvi 
spletne trgovine Opremisidom.com k očetovemu podjetju Lagea, 
ki je že imelo zelo močno veleprodajo in manjši salon pohištva, v 
katerem so se predvsem odlično prodajala vrata LIPBLED in kuhi-
nje GORENJE. Videla sva odlično priložnost, da vse skupaj zdru-
živa in odpreva salon, ki bo ponujal pohištvo za vsakogar z do-
dano vrednostjo. Nekaj, kar ni ravno mogoče videti vsepovsod,« 
se spominja naš sogovornik. Zasnovala sta nov salon, PE Opre-
misidom v Brežicah. Mladi podjetnik je tako postal v družinskem 

podjetju vodja pohištvenega sektorja nabave in prodaje ter sple-
ta, Tanja Ledić je vodja veleprodaje, Goran Ledić pa je direktor 
celotnega podjetja Lagea d. o. o. v Brezini pri Brežicah, v katerem 
je zaposlenih 15 oseb, od tega pet v omenjenem novem salonu 
na Cesti svobode 31 v Brežicah. 

»S svojim osebnim pristopom, široko izbiro in konkurenčnimi ce-
nami na vseh področjih lahko ponudimo več kakor konkurenca,« 
še pove in doda, da ima Posavje veliko prednosti, predvsem zara-
di bližine Zagreba. »Menim, da bi to morali vsi izkoristiti in se ne 
zanašati samo na slovenski trg,« pojasnjuje sogovornik.

Poiščite jih na spletu ali obiščite salon v Brežicah na Cesti svobo-
de 31 ter si zagotovite prijeten dom, po lastnem okusu, v sode-
lovanju z OPREMISIDOM.COM. 

www.sl-inzeniring.si | t.: 07 490 22 60 | info@sl-inzeniring.si
SL -inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 
Cene stanovanj 

s podzemnimi garažami 
od 92.825,53 € 

do 153.535,44 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine. 

Nova stanovanja na Vidmu
v centru Krškega

SL-inženiring
Čestitamo ob prazniku!

že 40 let!

antea.si

 

031 390 72907 45 21 050 ANTEA strojne instalacije d. o. o.

Ob našem občinskem prazniku 
želimo prijetno praznovanje.

Ogrevanje - 
toplotne črpalke
 Obnova kopalnic
  Vodovod

Vsem občanom Občine Brežice čestitamo ob prazniku 
in želimo prijetno toplo zimo

Pišece 99A, 8255 PIŠECE
tel: 031 693-870
041 631-502
info@megamik.si
www.megamik.si

 PRIHRANEK DO 5.800 EUR 
 BON ZA FINANCIRANJE 1.000 EUR 
 BON ZA NAKUP ZIMSKIH
 PNEVMATIK DO 500 EUR

Ob prazniku naše občine 
vam želimo prijetno praznovanje.

www.artisk.si    Dobovawww.artisk.si Dobova

Velike Malence 42a | 8262 Krška vas | info@mobil-abc.com
041 433 787 | 07 49 69 265

Specializiran servis za vozila Mercedes-Benz

OPREMISIDOM

Prepoznavna spletna trgovina 
pohištva odprla tudi vrata salona

BREŽICE - Opremljanje naših bivalnih prostorov ima vedno večjo vlogo, saj so lično in udobno urejeni prostori postali vir življenjskega zadovoljstva. Različni stili opreme 
omogočajo, da se navdih strank hitro udejani, najprej na skici, nato še v prostoru. Pri vsem tem že leta uspešno pomagajo v salonu pohištva Lagea v Brežicah in pohištveni 
spletni trgovini Opremisidom.com. Nedavno so, z združenimi močmi in v veselje kupcev, dočakali nov razvojni mejnik.

Tilen Ledić v salonu pohištva

Vstopna stran spletne trgovine opremisidom.com

Salon pohištva Opremi si dom na Mladinski ulici v Brežicah
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Renault priporoča renault.si
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Naj cesta ne postane drsališče.

RENAULT STORITEV. 
Vozite dalje. Uživajte dalje.

Velika izbira zimskih 
pnevmatik s premontažo 
in asistenco*

že od  47 €

Ob nakupu in menjavi 4 zimskih pnevmatik prejmete brezplačno članstvo
Zvesto na cesto ali Renault Pomoč. 
Ponudba velja v pooblaščeni servisni mreži Renault, od 09. 10. 2017 do 28. 10. 2017 oz. do razprodaje zalog. Ponudba ni združljiva z ostalimi akcijami. Kupec 
je ob nakupu in premontaži kompleta 4 zimskih pnevmatik po paketni ceni upravičen do brezplačnega članstva v naših programih asistence*, in sicer v 
prenovljenem programu Zvesto na cesto, za vozila starejša od 5 let, oz. v programu Renault Pomoč, za vozila mlajša od 5 let. Cena velja za nakup in premontažo 
s centriranjem ene pnevmatike MOTRIO 175/65R14 82T TL Winter Far Away. V ceno je vključen DDV. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij na renault.si/zimske-pnevmatike.

07 391 81 17

Občankam in občanom občine Brežice 
iskreno čestitamo ob občinskem prazniku.

 S skupnimi močmi skrbimo 
za čisto okolje, v katerem živimo!

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

Občankam in občanom ter vsem strankam in 
poslovnim partnerjem čestitamo 

ob občinskem prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje.

Intermarket Invest d.o.o., PE Brežice, Tovarniška cesta 10 a, Brežice

CERKLJE OB KRKI - V dvorani 
gasilskega doma v Cerkljah 
ob Krki je 21. oktobra pote-
kalo jubilejno srečanje ljud-
skih pevcev in godcev »Za-
pojmo čisto po domače«, 
ki so mu organizatorji, Ko-
ledniki iz Bušeče vasi, letos 
dodali še »Naših 20 let«, saj 
so s tem dogodkom obeleži-
li dve desetletji svojega de-
lovanja.

Kolednike iz Bušeče vasi ses-
tavljajo Janez Hribar, ki je tudi 
vodja skupine, Franc Zorko, 
Stane Vegelj, Franc Zakšek 
in Matic Zakšek. V 20 letih 
so Koledniki doživeli marsi-
kaj, od udeležbe na različnih 
praznovanjih in srečanjih do 
gostovanj v tujini. V vseh teh 
letih so stali na odru tudi do 
30-krat na leto, kar je do da-
nes naneslo 600 nastopov. Ko-
ledniki ohranjajo način ljud-
skega petja, to je fantovskega 
petja, kot so včasih rekli, nap-
rej, čez in bas. Kot je omenila 
povezovalka Ana Marija Žer-
jav, so vse člane pred jubilej-
nim srečanjem malce pobarali, 
naj povedo, kaj se jim je v vseh 
teh letih najbolj vtisnilo v spo-
min. Vodja skupine se zelo rad 
spominja dvakratne udeležbe 
na državnem srečanju ljudskih 
pevcev in godcev, poseben pe-
čat pa dajejo njihovi nastopi v 
Železni Kapli ter Frankfurtu in 
Münchnu, kjer so se njihovega 
nastopa razveselili naši roja-
ki. Slavljenci so jubilej obele-

Ohranjajo »naprej, čez in bas«

žili s svojimi pevskimi prija-
telji, ki so jih povabili v goste. 
Nastopili so še Dobovski pev-
ci, Ljudski pevci Ajda iz Dole-
nje vasi pri Krškem, Fantje Ar-
tiški in Ljudske pevke Cerklje 
ob Krki, ravno tako ni šlo brez 
zvoka harmonike, za kar sta 
poskrbela Trio M in ansam-
bel bratov Žerjav. S trenutno 
zasedbo Kolednikov so zapeli 
tudi nekdanji člani Franc Pa-
vlovič, Ivan Pavlovič, Peter 
Vrhovšek in Franc Ilc. Ko-
ordinatorka JSKD OI Brežice 
Simona Rožman Strnad je 
štirim članom Kolednikov po-
delila zlate Maroltove značke 
za več kot 15 let udejstvova-
nja na področju ljudskega pe-
tja, Lučka Černelič pa v imenu 
ZKD Brežice posebno prizna-
nje. Še veliko uspešnih nasto-
pov ter da bi ljudsko petje še 
naprej ohranjali in ga prena-

šali tudi na naslednje rodove, 
jim je zaželel tudi brežiški žu-
pan Ivan Molan in skupini ob 
tej priložnosti izročil tudi pla-
keto Občine Brežice. 

Ob koncu je v imenu slavljen-
cev spregovoril Stane Vegelj in 
poudaril, da ljudski pevci na-
stopajo brez besedila, not in 
intonacije, zato je treba biti 
še toliko bolj zanesljiv pri be-
sedilu in zadeti prav ton. Zah-
valil se je vodji skupine Jane-
zu Hribarju za požrtvovalno 
opravljeno delo v dveh dese-
tletjih in mu zaželel, da bi mu 
zdravje še naprej služilo, saj so 
mu mandat podaljšali še za 20 
let, kot se je malce pošalil. Za 
zaključek je vsa dvorana z na-
stopajočimi zapela najpopu-
larnejšo Slakovo V dolini tihi.

 R. Retelj

Koledniki�iz�Bušeče�vasi
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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

TABOR POKLICEV 2017 – 1. TERMIN 
(9. 11. – 11. 11. 2017)

Vse osnovnošolce, ki se počutite negotove, ker ne 
veste kaj boste postali, ko boste »veliki«, vabimo 
na letošnji Tabor poklicev, ki ga za vas pripravljamo 
v MC Krško. Olajšali vam bomo izbiro ter vam skozi 
interaktivne delavnice, obiske pri podjetjih ter bivanjem 
v našem hostlu iz prve roke podali prave informacije, ki 
vam bodo v veliko pomoč pri izbiri šolanja. 

Pravočasno izpolnite prijavnico, ki jo najdete na spletni 
strani http://www.mc-krsko.si. Rok za posredovanje 
prijavnice je petek, 3. 11. 2017.

Prijave in info: barbara.masnik@mc-krsko.si ali 041 
758 408 (pon. – pet.: 8.00 – 16.00).
MC Krško, četrtek, 9. 11. 2017, ob 16:00 in četrtek, 
16. 11. 2017, ob 16:00 
Organizator: MC Krško

HALLOWEEN

Pridi in obišči stanovalce 3-nadstropne hiše strahov.

Pripravlja se pester program:
od 15.00 dalje kostanjev piknik
16.00 - 17.00 poslikava obraza
17.00 - 20.00 hiša strahov
20.00 - 22.00 karaoke

Vstop za otroke do 6. leta starosti je možen samo v 
spremstvu staršev ali skrbnikov.

Ves program je brezplačen!

MC KRŠKO

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€
Sobota, 28. 10. 2017, ob 10.00
MC DIRENDAJ
Steklene buče in strahci za noč čarovnic
Prijave: monika.macek@mc-krsko.si
Torek, 31. 10. 2017, od 15.00 dalje
HALLOWEEN
Kostanjev piknik, poslikava obraza in hiša groze.
Petek, 3. 11. 2017, ob 20.00
POTOPISNO PREDAVANJE
Nova Zelandija
Sobota, 4. 11. 2017, ob 21.00
KARAOKE
Vstop prost
Sreda, 8. 11. 2017, od 13.00 do 16.00
DOM na FREE
je dnevna soba, kjer se družiš, delaš domačo nalogo, in 
se kaj novega naučiš.
Info: barbara.masnik@mc-krsko.si, 041 758 408
Organizator: MC Krško
Četrtek, 9. 11. 2017, ob 16.00
TABOR POKLICEV 2017 – 1. TERMIN (9. 11 – 11. 11. 
2017)
Organizator: MC Krško 

Krška fantovska ekipa je po re-
zultatu področnega tekmova-
nja veljala kot kandidat za me-
daljo, a dosedanje izkušnje, ko 
so dvakrat zaključili na 4. mes-
tu, so jih opozarjale, da mora-
jo v vsaki disciplini ponoviti ali 
popraviti rezultat s področne-
ga tekmovanja. »V zadnjih dneh 
pred tekmovanjem smo posku-
šali izboljšati učence na tehnič-
no-taktičnem področju. Veliko 
pozornosti smo namenili tudi 
psihološki pripravi, saj je bilo 
veliko učencev prvič na tako 
pomembnem tekmovanju,« je 
sporočil vodja ekipe Anton Za-
kšek. »Po dveh letih smo po-
novili izjemen rezultat naših 
atletov na državnem tekmova-
nju in s tem dokazali, da imamo 

Obe atletski zmagi v Posavje
VELENJE, KRŠKO, SEVNICA - V Velenju je 12. oktobra potekalo finale ekipnega prvenstva Slovenije v atletiki 
za osnovne šole, na katerega se je uvrstilo 12 najboljših šol s področnih tekmovanj. V fantovski konkurenci 
so zmagali učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško, v dekliški pa učenke OŠ Sava Kladnika Sevnica.

na osnovni šoli generacije zelo 
dobrih športnikov, ki jih s stro-
kovnim znanjem pripeljemo do 
izjemnih rezultatov,« je zaklju-
čil. Iz sevniške šole pa so spo-
ročili, da se je njihova ekipe že 

tretje leto na zapored na tek-
movanje uvrstila z najboljšim 
rezultatom, zato so upraviče-
no upali na uspešen dan. »De-
kleta so pričakovanja upravi-
čila in še izboljšala rezultat s 
področnega prvenstva ter si 

prislužila naslov ekipnih dr-
žavnih prvakinj v atletiki. De-
vetošolka Nika Dobovšek je 
osvojila tudi pokal za najboljši 
rezultat med vsemi dekleti na 
tekmovanju,« so zapisali.
 P. P.

Fantovska�ekipa�OŠ�Jurija�Dalmatina�Krško
Sevniška�dekleta�(v�sredini),�ekipne�državne�prvakinje

BUŠEČA VAS, KOSTANJEVICA NA KRKI - Z 22. tekom po vinski 
cesti v Bušeči vasi se je 15. oktobra zaključila 16. sezona te-
kov za dolenjski pokal v organizaciji novomeškega Društva 
Marathon. Po 19 tekih sta tako v moški kot ženski konku-
renci zmagala člana AK Sevnica Miha Povšič in Melani Knez.

Pri moških je bil drugi Belokranjec Gregor Simčič, tretji pa Da-
rijan Cirnski (Slovenska vojska) z Rake. Drugo mesto v ženski 
konkurenci je zasedla Marjeta Stržinar (RD Revoz), tretje pa 
Mateja Ožanič. Pokal je opravilo (pogoj je bil vsaj deset ude-
ležb) 55 tekačev in 17 tekačic, od tega deset moških in tri ženske 
z območja Posavja, v celotni sezoni pa so v pokalu zabeležili več 
kot 4000 štartov, kar sezono uvršča med eno najbolj obiskanih 
v zgodovini. Na zaključku so podelili tudi pokale najboljšim v se-
zoni po posameznih starostnih kategorijah, med najboljše tri se 
je uvrstilo deset Posavk in Posavcev.
Zadnji tek sezone po 9,5 km dolgi vinski cesti, ki so ga znova 
vzorno pripravili člani ŠD Sušica, sta v konkurenci 94 tekačev 
in 34 tekačic tako kot sezono dobila Povšič in Knezova. Na kraj-
ši, 1,7 km dolgi progi, je teklo 47 tekačev in tekačic, 51 otrok je 
teklo še na 360 in 600 m. Skupaj z 21 pohodniki je bilo tako kar 
247 udeležencev prireditve, za katere so pripravili tudi številne 
lepe praktične nagrade.
Predzadnji tek sezone pa je bil s 17. septembra na 8. oktober 
prestavljen 32. kostanjeviški tek in memorial Poldeta Bučarja 
v organizaciji ŠD Kostanjevica na Krki. Tudi tam je bil na 9 km 
dolgi progi med 66 tekači najhitrejši Povšič, med 23 tekačicami 
pa Šentjernejčanka Breda Škedelj. V prvem delu sezone so v 
Posavju potekali še trije teki: na Zdolah, na Lisco in v Radečah.
� P.�P.,�foto:�Natalija�Štefanič

Sezono dobila sevniška tekača

Štart�teka�v�Bušeči�vasi,�v�ospredju�Knezova�in�Povšič�(v�vi-
joličnih�dresih)

LJUBLJANA - Pred odhodom 
na svoje zadnje mladinsko 
svetovno prvenstvo je kara-
teistka Kaja Budič dobila še 
eno veliko spodbudo - posta-
la je štipendistka Mednaro-
dnega olimpijskega komiteja. 
Na osnovi dosedanjih rezul-
tatov in programa dela je do-
bila t. i. olimpijsko štipendijo 
vse do 31. 8. 2020 - do OI v To-

kiu. »Štipendija je velik dokaz, 
da smo do sedaj dobro delali 
in da smo na pravi poti do ci-
lja. Hkrati je to tudi velika čast 
zame, saj sem stala ob boku 
ostalim, ki prejmejo olimpij-
sko štipendijo, skupaj s špor-
tniki, ki so se že udeležili olim-
pijskih iger! Seveda mi je to še 
večja motivacija za naprej: da 
dosežem svoj življenjski cilj - 

Tokio 2020!« je izjavila Kaja, 
ki je vrhunec dosedanje kari-
ere dosegla s srebrno meda-
ljo v bojih na mladinskem EP 
v Sofiji februarja letos, s čimer 
je dopolnila pet naslovov prva-
kinje Slovenije, zmage na bal-
kanskem prvenstvu in odlične 
rezultate na nekaterih medna-
rodnih turnirjih. 
 R. R., V. J.

Olimpijska štipendija za Kajo Budič
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Anita Vesel, Gmajna - 

deklico,
• Petra Kučko, Lokve – 

dečka,
• Sonja Mutak, Krško – 

deklico,
• Estera Kočnar, Apnenik 

pri Velikem Trnu – deklico,
• Barbara Mlakar, Križ – 

dečka,
• Maja Požar, Jereslavec – 

dečka,
• Kristina Hočevar, 

Dobravica – deklico,
• Valentina Kunej, Krško – 

dečka,
• Janja Kerin, Straža pri 

Krškem – dečka,
• Anja Tihole, Ledina – 

dečka,
• Iva Gomilšek, Spodnji Stari 

Grad – deklico,
• Nataša Budna, Kališovec 

– dečka,
• Teja Hribšek, Gora – 

deklico,
• Nina Gramc, Podbočje – 

deklico,

rojstva

poroke

• Luka Balas iz Arnovega 
sela in Neža Martinjak iz 
Kranja,

• Samo Štajner iz Krškega in 
Maja Marušič z Gore,

• Igor Radivojević in Manca 
Molan, oba iz Brežic.

ČESTITAMO!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

moja poroka

Stanko�Škof� in�Janja�Hafner,�oba�z�Bojsnega,�15.� julij�
2017,�grad�Brežice�(foto:�Mitja�Mladkovič)

• Andreja Klakočer, Polje 
pri Bistrici – dečka,

• Mia Volovec, Brežice – 
dečka,

• Tjaša Oštir, Drnovo - 
dečka,

• Rebeka Novak, Ravno – 
dečka,

• Tina Škaler, Mostec – 
deklico,

• Justina Mirt, Senovo – 
deklico,

• Milena Romih, Krško – 
deklico,

• Sanja Hudorovič, 
Šentjernej – dečka,

• Barbara Janc Marc, 
Studenec – deklico.

ČESTITAMO!

PRIREDITVE 
V NOVEMBRU 2017

PRAVLJIČNE URICE Z USTVARJALNICO
• v sredo, 8. novembra, in v sredo, 22. novembra, 

ob 17. uri v Knjižnici Sevnica
• v torek, 7. novembra, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj

POČITNIŠKA USTVARJALNICA ZA OTROKE
• v četrtek, 2. novembra, od 9. do 12. ure

Razstava del
DRUŠTVA INVALIDOV SEVNICA

• od ponedeljka, 6. novembra, do sobote, 2. decembra 

Literarni večer
DRUŠTVA UPOKOJENCEV SEVNICA

• v četrtek, 9. novembra, ob 18. uri

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 13. novembra, ob 18. uri

Predstavitvena delavnica
IZDELAVA FRAKTALNE RISBE

Deja Muck
• v sredo, 15. novembra, ob 18. uri

Literarni večer ob zaključku bralnega projekta
POSAVCI BEREMO SKUPAJ 2017

s pisateljico Mojco Kumerdej 
• v petek, 17. novembra, ob 18. uri

Teden brezplačnega prvega vpisa
ob DNEVU SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
• od ponedeljka, 20. novembra, do sobote, 25. novembra

ODPRTJE NOVE KNJIŽNICE –  
Izposojevališča Loka v OŠ Sava Kladnika, 

Podružnična šola Loka pri Zidanem Mostu
• v četrtek, 30. novembra, ob 16. uri 

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

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

BREŽICE – Spominjanje na 
drage ljudi in njim darova-
nje je gotovo eno plemenitej-
ših dejanj v življenju. To lahko 
pripišemo prof. Jurici Graka-
liću, ki je dijakom Gimnazije 
Brežic glasbeno učno snov po-
darjal 30 let. Z glasbenim ve-
čerom, ki bo na praznik obči-
ne Brežice, t. j. 28. oktobra, ob 
18. uri v Viteški dvorani brež-
iškega gradu, želi počastiti bi-
vše kolege in dijake, prijatelje, 
znance in občane s spominom 
na kolege in dijake, ki jih ni več 
v njihovih vrstah, a so priso-
tni v mislih. Vse to z namenom, 
da bi se s solističnim koncer-
tom oddolžil Gimnaziji Breži-
ce, in še, ker v brežiški občini 
in v državi mnogi uspešno negujejo zborovsko petje in glasbo 
nasploh, saj je bil tudi sam dirigent zborom v občini, med njimi 
tudi gimnazijskemu zboru in ansamblu. Gostitelj Jurica Graka-
lić, solist na violončelu, bo igral I., II. in III. suito J. S. Bacha, po-
vabljena Ženska klapa Volosko z umetniškim vodjem Darkom 
Majstorovićem iz Opatije pa bo večer dopolnila z vokalno glas-
bo 20. stoletja.  N. J. S. 

Koncert za bivše kolege in dijake

Jurica�Grakalić

grad Rajhenburg, 
nedelja, 5. november 2017, 10.00 – 18.00

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

odlično čokolado in likerje, vas pričakujejo:

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

degustacije;

    delavnice za vse generacije;

    vodstvo po razstavi Trapisti v Rajhenburgu 
s kustodinjo in avtorico razstave, Ireno Fürst;

    strokovno predavanje prof. dr. Janeza Bogataja.

Dogajanje bomo ob 17. uri obogatili  s koncertom  
Hamo & Tribute 2 Love.

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

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

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

pa velja vstopnina po veljavnem ceniku.

Informacije: www.gradrajhenburg.si / FB Grad Rajhenburg.

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

 

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

Več informacij: 
vodnik@pmb.si, 07 466 0517, 031 708 737

Razstavi
8. november, 10.00, Osnovna šola Sava 
Kladnika Sevnica, Podružnična šola Loka pri 
Zidanem Mostu: POSAVSKA MUZEJSKA 
VITRINA: ZBOGOM!

16. november, 18.00:  
KIPARKA ALENKA ERŽEN ŠUŠTARŠIČ

Muzejski programi
2. in 3. november, 9.00–13.00: 
JESENSKA GRAJSKA DOGODIVŠČINA

kotizacija

8. november, 16.00, Loka pri Zidanem 
Mostu: Voden sprehod s strokovnim 
vodstvom: DEDIŠČINA LOKE PRI ZIDANEM 
MOSTU

8. november, 19.00: PREDAVANJE mag. 
TANJE PLEVNIK IZ CIKLA PREMISLITI 
FOTOGRAFIJO: LUCIDNI PROSTORI 
ROLANDA BARTHESA 

kotizacija
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Dan odprtih vrat
1. obletnica odprtja na Kolodvorski

petek, 27. 10. 2017
od 13.00 do 18.00

• Brezplačno merjenje krvnega 
pritiska & kostne gostote

• Predavanja s prikazi estetskih 
& kozmetičnih tretmajev

• Brezplačne masaže obraza 
& skupinske vadbe

• Nagradna žrebanja in 
presenečenja

aristotel.si
več na

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC, Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 150, info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

sobota, 28. oktober 2017, ob 10.00
USTVARJALNICA: Pisani Gorjanci
Ogledali si bomo dela slikarja Marka Pernharta, svojčas najbolj znanega 
krajinarja na Koroškem ustvarjali pogled na Gorjance v kolažni tehniki.

sobota, 11. november 2017, ob 10.00 
VODSTVO po razstavi Narava v nebo, človek vase s kustusom razstave 
dr. Robertom Simoniškom.

četrtek, 16. november 2017, ob 17. uri 
USTVARJALNICA: Od vajenca do mojstra je dolga pot
Spoznavali bomo avstrijsko umetnost, njen pomen za slovenski prostor in 
odkrivali skupne značilnosti različnih zgodovinskih obdobij. Preizkusili se bomo 
v slikanju na bombažne vrečke.

petek, 24. november 2017, ob 19.00, Lamutov likovni salon
POGOVOR  z Ano Kučan, krajinsko arhitektko in avtorico razstave Struktura 
neskončnosti, ter Mladenom Dolarjem, filozofom in piscem besedila ob razstavi. 
Pogovor bo vodila Mateja Kurir.

Dogodki imajo prost vstop.

Vabimo vas tudi k ogledu aktualnih razstav:
Narava v nebo, človek vase: Mojstrovine iz zbirke Koroškega muzeja 
moderne umetnosti, v novih prostorih
Alem Korkut: Telo / Corpus, v nekdanji samostanski cerkvi
Klara Sax: Carl Andre, Billy in Ethel, v lapidariju
Ana Kučan: Struktura neskončnosti / L’espace infini, 
v Lamutovem likovnem salonu

Vabljeni v Galerijo Božidar Jakac! 

KOSTANJEVICA NA KRKI - 
V Galeriji Božidar Jakac v 
Kostanjevici na Krki so 13. 
oktobra odprli še zadnjo v 
nizu letošnjih občasnih raz-
stav in zapolnili še četrti raz-
stavni prostor v jesenski se-
zoni. Do 7. januarja 2018 
je na ogled razstava »Nara-
va v nebo, človek vase�-�Moj-
strovine iz zbirke Koroškega 
muzeja moderne umetno-
sti«. 

Potem so v razstavišču nekda-
nje samostanske cerkve posta-
vili na ogled kiparsko postavi-
tev hrvaškega kiparja Alema 
Korkuta »Telo«, v prostorih 
Lapidarija razstavo »Klara Sax: 
Carl Andre, Billy in Ethel«, v 
Lamutovem likovnem salo-
nu pa razstavo fotografij Ane 
Kučan »Struktura neskonč-
nosti«, so v novih razstavnih 
prostorih v zahodnem traktu 
nekdanjega samostana odprli 
omenjeno razstavo, na kateri 
je razstavljen izbor krajinske-
ga in figuralnega slikarstva iz 
Koroškega muzeja moderne 
umetnosti v Celovcu. Projekt 
interaktivno združuje avstrij-
sko (post)moderno slikarstvo 
in sodobno literaturo. Znotraj 
izbora stotih slikarskih del, ki 
so predstavljena na razstavi, 
je zastopanih 45 slikarjev, ki 
so tako ali drugače povezani s 
Koroško. Med najbolj znanimi 
imeni so Herbert Boeckl, An-
ton Kolig, Maria Lassnig, Kiki 
Kogelnik, Werner Berg in Ar-

Na ogled koroške mojstrovine

nold Clementschitsch. Uvo-
dni del razstave posveča po-
zornost prvemu slovenskemu 
realističnemu krajinarju Mar-
ku Pernhartu. Podobam na-
rave in človeka se v prostoru 
pridružujejo citati 22 pesni-
kov ter pisateljev iz Koroške 
in širšega avstrijskega miljeja, 
med drugim Erike Kronabi-
tter, Gustava Januša, Tatjane 
Gregoritsch, Valerie Fritsch, 
Alexandra Peera, Gabriele 
Kögl in Maje Haderlap. 

Kot je v pozdravnem nagovoru 
povedal direktor kostanjeviške 
galerije Goran Milovanović, 
sta si kostanjeviška in celov-
ška ustanova podobni po tem, 
da sta regionalnega značaja, 
da delujeta v nekdanjem sa-
mostanu in da se odpirata tudi 
preko državnih meja. Razstavo 
je predstavil kustos dr. Robert 

Simonišek, ob njej je izšel tudi 
obsežen katalog v slovenskem 
in nemškem jeziku. Slavnostna 
govornika na odprtju sta bila 
direktor Avstrijskega kultur-
nega foruma v Ljubljani An-
dreas Pawlitschek in gene-
ralna direktorica Direktorata 
za kulturno dediščino Mini-
strstva za kulturo mag. Kseni-
ja Kovačec Naglič, razstavo pa 
je odprl krški župan mag. Mi-
ran Stanko. 

Razstava je nastala v sodelo-
vanju Galerije Božidar Jakac s 
Koroškim muzejem moderne 
umetnosti iz Celovca, Literar-
nim muzejem Roberta Musila, 
Društvom slovenskih pisate-
ljev v Avstriji, Zvezo koroških 
pisateljev ter Avstrijskim kul-
turnim forumom. 

� P.�Pavlovič

Direktor�galerije�Goran�Milovanović,�kustos�dr.�Robert�Si-
monišek�ter�župana�Ladko�Petretič�in�mag.�Miran�Stanko�v�
prvem,�krajinam�posvečenem�prostoru�

REŠITEV 21. ŠTEVILKE - V prejšnji številki smo vas spraševa-
li po železnem mostu v Radečah, ki so ga ob izlivu potoka Sopo-
ta v reko Savo postavili leta 1894, da bi povezoval tedanji deželi 
Kranjsko in Štajersko. Dolg je 84 metrov, širok 6 metrov in ima 
nosilnost 12 ton, vendar je danes spomenik tehnične dediščine, 
po katerem je mogoče prečkati Savo le peš ali s kolesom. Most je 
bil takrat tretji največji v avstroogrski monarhiji, še danes pa ve-
lja za največji most z enim samim nosilnim poljem v Sloveniji.

KDO BO POTOVAL Z NAMI PO POSAVJU?

Med prispelimi pravilnimi odgovori iz prejšnje številke smo izžrebali naslednje potnike, ki 
bodo potovali s panoramskim avtobusom družbe Posavc: Ivan Repec (Krško), Jože Kavšek 
(Radeče), Marija Brilej (Radeče) in Albina Žvar (Sevnica). 

20 let s posavskim obzornikom
ZAKLJUČUJEMO NAGRADNI KVIZ ZA BRALCE
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Spoštovane bralke in bralci, prispeli smo do konca nagradnega kviza in izžrebali smo še zadnje 
štiri potnike (glej spodaj) za avtobus Turistične agencije Visit Posavje, s katerim se bomo v so-
boto, 4. novembra, odpravili na izlet po Posavju. Izžrebanci bodo prejeli vsa navodila na dom, 
o izletu pa bomo obširno poročali v številki, ki bo izšla 9. novembra.
Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje!  Uredništvo
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč 
in mnenj uredništva.

prejeli smo

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. 

IRENE INGE KOS

ZAHVALA

18. septembra smo se v Krškem poslovili od 

Zahvaljujemo se sosedom, oktetu iz Brestanice, g. Mitji Markoviču 
in dhp Robertu za opravljen zakramental. Zahvala gre tudi 
pogrebni službi Kostak, Cvetličarni Lilija kakor tudi uslužbencem 
intenzivnega oddelka Splošne bolnišnice Brežice.
Hvala tudi vsem za izrečena sožalja, darovane maše in molitveni 
spomin ter vsem, ki ste nam stali ob strani.

rojene Radej.

Mož Jože, Katarina z Oliverjem in Jože z Benjaminom

Izaija�je�osemsto�let�pred�Kristusom�izjavil:
"�...�za�vselej�bo�uničil�smrt!"�(25,8).

KREŠO OMERZEL

SPOMIN

Minilo je leto dni,
odkar nas je zapustil naš dragi

iz Krškega.

Žalujoči: družina Omerzel

Sonce�se�skrilo�je,
lunca�gori�je�prišla,
od tebe se poslovila

kakor angel iz neba.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

ANTON ŽMAVČIČ

ZAHVALA

Vsi njegovi

Za vedno je zaspal naš dragi

Zahvaljujemo se dr. Mariji Humek Petelinc ter ostalemu osebju 
Splošne bolnišnice Brežice – Interna I in II za zdravljenje, zaposlenim 
v Domu upokojencev Brežice za oskrbo in nego, pogrebni službi  
Žičkar za organizacijo pogreba, župnikoma g. Milanu Kšeli in g. 
Janezu Kozincu za opravljena obreda, sosedom, sovaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče 
in svete maše, pevcem ter praporščakoma.
Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Zdaj�se�spočij,�izmučeno�srce,
zdaj�se�spočijte,�zdelane�roke.

Zaprte�so�utrujene�oči.
Le�drobna�lučka�še�brli.

(S.�Makarovič)

z Bojsnega 43 a.

BORISA VIZLARJA

ZAHVALA

Ob mnogo prezgodnji izgubi
našega najdražjega

Vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh težkih 
trenutkih. Hvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, 
sošolcem za izrečena sožalja, sveče in svete maše. Hvala vsem, 
ki ste našega Borisa pospremili na njegovi prerani zadnji poti. 
Najlepše se zahvaljujemo gospodu župniku za lepo opravljen obred, 
gospe Ireni Gmajner in Mladinski točki Raka za poslovilni govor, 
pevcem za prečudovito zapete pesmi, Pogrebni službi Blatnik, 
praporščakom … Iskrena hvala kolektivu Grieshaber Logistika in 
vsakemu posebej, ki ste se poslovili od našega Borisa pa vas nismo 
posebej omenili. Počivaj�v�miru,�naš�dragi�Boris.

z Gmajne 6a, Raka,

Je�čas,�ki�da,�je�čas,�ki�vzame,
pravijo,�je�čas,�ki�celi�rane.
In�je�čas,�ki�nikdar�ne�mine,

ko zasanjaš se v spomine.

JOŽETA SMUKOVIČA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega 

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v najtežjih trenutkih 
in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem za izrečena 
sožalja, podarjene sveče, cvetje in denarno pomoč. Hvala g. župniku 
iz Dobove za lepo opravljen obred, Komunali Brežice in Cvetličarni 
Žičkar, nosilcema praporja, kolektivu Grieshaber, sosedom z Bizeljske 
ceste 20, trobentaču, pevcem in Turistični kmetiji Črpič-Svetnik.
Hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam v teh težkih 
trenutkih stali ob strani in našega pokojnega pospremili k njegovemu 
zadnjemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

Ni�večje�bolečine�kot�v�dneh�žalosti 
nositi�v�srcu�srečnih�dni�spomine!

iz Brežic

ZAHVALA

MARIJA RADEJ

V petek, 22. septembra, nas je za vedno 
zapustila naša draga in ljubeča mama

Žalujoči: vsi njeni

Hvala vsem, ki ste našo drago mamo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem sosedom za nesebično 
pomoč, sestri Poloni za prijazne obiske na domu, SB Brežice za 
vso oskrbo in pomoč ter vsem, ki ste darovali svete maše in sveče. 
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete 
žalostinke, Cvetličarni Kerin ter podjetju Kostak za organizacijo 
pogreba. Še enkrat iskrena hvala vsem.

s Sremiča.

Hvala�ti�za�leta�sreče,
hvala ti za vse stvari, 

hvala ti za vso ljubezen,
ker bila najboljša mama si.

ZVONKA VIZLERJA

ZAHVALA

Ob težki izgubi našega dragega

(1956–2017) iz Velike vasi

Žalujoči: vsi njegovi

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer�ni�mraku,�kjer�ni�noči;

tam�sonce�sreče�ti�ne�ugasne,
resnice�sonce�ne�stemni.

(S.�Gregorčič)

se vsem, ki ste nam ob žalostnih trenutkih stali ob strani, 
zahvaljujemo za vsak ljubeč stisk roke, za vse sočutne objeme in 
vsako iskreno besedo v tolažbo. Iskrena hvala tudi vsem vam, ki 
ste se z bolečino v srcu udeležili njegove zadnje slovesnosti. Hvala 
vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izkazano pomoč, 
gospodu župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljen obred in govor, 
pevcem za zapete žalostinke, pogrebni službi Žičkar ter ZŠAM Krško. 
Posebna hvala tudi kardiološkemu in pljučnemu oddelku SB NM ter 
Dragici Pavkovič za nesebično pomoč. Ohranite ga v lepem spominu.

MARIJE ŠUŠTERIČ

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame,
babice, prababice, sestre, tete, svakinje,

tašče in dobre sosede

iz Piršenbrega

Žalujoči: vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le�daleč,�daleč�je.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečene besede sožalja, darovane sveče, svete maše, 
cvetje in denarno pomoč. Posebna zahvala družini Ogorevc, gospodu 
župniku za ganljivo opravljen obred, govorniku g. Martinu Dušiču za 
izrečene besede slovesa, zdravniškemu osebju bolnišnice Brežice, 
pogrebni službi Žičkar za vse opravljene storitve, najlepša hvala 
sodelavcem 107. letalske baze in Doma upokojencev Brežice, ge. 
Mileni Račič za molitev ter Gostišču Erban za pogostitev. Še enkrat 
iskrena hvala vsem, ki vas nismo omenili, pa ste nam stali ob strani 
in našo drago mamo pospremili na njeni zadnji poti.

ANA MEDVEDEC

ZAHVALA

Nepričakovano je knjigo
svojega življenja zaprla

iz Slogonskega pri Kapelah.

Sosedje in sorodniki

Zrele trave poznih let
v�tihem�polju�zadnji�cvet.

Hvala vsem, ki ste ji kadar koli v življenju stali ob strani in ji 
pomagali. Posebna zahvala pa vsem in vsakomur za njegov 
prispevek v govorjeni, napisani, zapeti, zaigrani besedi in v molitvi, 
s čimer ste doprinesli k temu, da je bil njen odhod v večnost toliko 
bolj dostojanstven.
V mislih boš za vselej ostala z nami, ki smo te spoštovali in imeli radi.

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

Podpisani, zaposleni na OŠ Leskovec pri Krškem, smo ogorčeni zaradi izjav 
župana občine Krško Mirana Stanka v članku Človeka nevredno življenje 
(»Računati znajo, ampak samo, če evro zadaj piše«), ki je objavljen v Mla-
dini 20. 10. 2017. Županove izjave so skrajno žaljive do romske skupnosti, 
površne, neutemeljene in kažejo dolgoletno politiko občine, ki perečih težav 
ne rešuje, ampak obsoja. Župan si v prvi vrsti takšnih izjav ne bi smel dovo-
liti, saj je župan vseh občanov, torej tudi Romov. Zaskrbljujoče je, da Rome 
obsoja, da si »ne želijo rešiti stanovanjskega vprašanja, otrok ne pošiljajo v 
šolo, želijo si imeti čim več otrok, so nesocializirani, polni denarja, delajo se 
norca« in tako dalje. Pri tem ne izvzame nikogar, posplošuje, kot bi ne ve-
del za stiske številnih družin. Na šoli se vrsto let srečujemo z romskimi ot-
roki in njihovimi starši. Izkušnje so zelo raznolike, nikakor jih ne moremo 
posploševati. Seveda je težava izostajanje otrok od pouka, a vendarle veli-
ko otrok pouk redno obiskuje. Ob tem je nujno treba priznati, da prihaja-
jo otroci z različnim predznanjem, iz različnih družin. Učitelji se srečujemo 
s številnimi izzivi, toda romski otroci so vedoželjni, socializirani, marsikdo 
med njimi pa ima učne težave. A imajo jih tudi neromski otroci, šolska pra-
vila nemalokrat poskušajo zaobiti tudi ti. 
Glede na to, da smo šola, ki jo obiskuje kar 10 odstotkov romskih otrok, 
težave uspevamo reševati sami, npr. z neprimernim vedenjem učencev se 
ukvarjamo v isti meri kot druge slovenske šole. Vendarle pa za uspešnejše 
delo manjka sodelovanje z vsemi institucijami, ki bi lahko izboljšale polo-
žaj romske skupnosti. Veliko pomislekov pa imajo starši neromskih otrok 
tudi zaradi izjav, kakršne so županove. Namesto da bi pomiril občane, jim 
je natrosil kup neresnic, ki še zdaleč ne veljajo za romsko skupnost v celo-
ti. Župan misli, da je občina uspešna, če se lahko pohvali z novo asfaltirani-
mi cestami, ne zaveda pa se, da bo občina uspešna takrat, ko bo poskrblje-
no za najranljivejšo skupino občanov.
Z županom se lahko strinjamo, da je težav veliko, a veliko manj bi jih bilo, če 
bi jih Občina Krško reševala sproti z dialogom in konkretnimi dejanji. Števil-
ne družine je bilo treba preseliti zaradi širjenja industrijske cone, ne razu-
memo, zakaj se ne najde ustrezna rešitev za romske družine, za naše učence. 
Kako naj zaživijo v naši sredini, če imajo predstavniki občine takšno mne-
nje o njih? Obenem župan priznava, da ljudje sprejmejo Roma, ko ga spoz-
najo. Strinjamo se, da država naredi premalo, a Romi so tu, v naši občini, 
in mi smo prvi, ki moramo nekaj storiti. Morda župan ne ve, a šola ni vse-
mogoča, četudi bi vsi redno obiskovali pouk, to še ne pomeni konca vseh te-
žav. Še vedno bodo Romi težko zaposljivi, še vedno segregirani, odrinjeni, 
še vedno bodo ljudje verjeli županu, da so le kriminalci. Župan bi jim vzel 
še otroški dodatek in pognal otroke na cesto. A prav tu bi lahko občina na-
redila prvi korak k izboljšanju položaja romske skupnosti.
Pozivamo župana, da temeljito premisli ravnanje in stališča Občine in prič-
ne nemudoma iskati sistemske rešitve v dobro naših otrok, ne pa, da s sovra-
žno retoriko razpihuje sovraštvo do depriviligirane manjšine.

Manja�Voglar,�Dženi�Rostohar,�Tanja�Cedilnik,�Tatjana�Kerin,�
Daniela�Janušič,�Nataša�Račič,�Marjeta�Košir,�Blanka�Mladkovič

Pismo županu mag. Miranu Stanku
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USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

Agencija SPIN d.o.o., CPB 11, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

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

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

vse ostale storitve...

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
Kupim zazidljivo gradbeno 
parcelo na ravni legi za grad-
njo hiše. Okolica Sevnice. 
Tel.: 031 410 705

Celostno arhitekturno sve-
tovanje, projektiranje, obli-
kovanje novogradenj, pre-
nov, notranje opreme in 
zunanje ureditve vseh objek-
tov z nadzorom ter legaliza-
cije. Aspo biro, Samo Vojko 
Cerovšek s.p., Papirniška 24, 
Krško, 041 683 380, 
aspo.biro@amis.net

Legalizacija, projektiranje in 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za vse vrste objektov. 
Hitro, kvalitetno in poceni. PIS 
biro Damjan Žibert s.p., Glavni 
trg 27, Sevnica. 
Tel.: 031 431 315

Prodam bivalni vikend v Vitni 
vasi - Bizeljsko z nekaj vinog-
rada, sadja in vrtom. 
Tel.: 040 880 752

Prodam hram z vinogradom. 
Ugodno. Tel.: 07 47 78 069

Oddam v najem hišo v Breži-
cah, 140 m2. 
Tel.: 0049 1 771 906 940

Oddamo sobe na relaciji Bre-
žice - Krško (od 110 EUR dalje 
na osebo). V ceno so vključeni 
vsi stroški. Tel.: 031 421 102

V najem oddam prostor, pri-
meren za skladišče (višina: 
4 m, velikost: 80 m2), okolica 
Rake. Tel.: 041 402 533

AVTOMOBILIZEM

Prodam Toyoto Auris Blue 
Style, letnik 2009, barva siva 
metalik, prevoženih 105.000 
km, lepo ohranjeno, redno 
vzdrževano, zimske gume. 
Tel.: 031 316 105

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

KMETIJSTVO
Prodam gumi voz, kovinski, 
zavore spredaj in zadaj, vrtljiv 
priklop. Tel.: 041 899 260

Prodam traktorsko prikolico 
Tehnostroj, 4 t, zračne zavore, 
lepo ohranjeno. 
Tel.: 041 899 260

Brezplačno oddamo slamo-
reznico, leseno brano in cis-
terno iz pocinkane pločevine 
(Ø 65 x 3m) za na voz. 
Tel.: 03 56 84 207

Prodam motorno žago, sko-
belni stroj, namizno krožno 
žago, stebelni vrtalnik in žele-
zne cevi s spojkami. 
Tel.: 041 215 828

Prodam trifazni cirkular, 5 
kV, na kolesih, 15 m priključ-
ka. Ugodno. Tel.: 041 923 192

Prodam trifazni cirkular. 
Tel.: 051 773 808

Prodam luščilec koruze. 
Tel.: 030 998 658

Prodam dva molzna stroja za 
eno kravo (Virovitica). Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 973 074

Prodam suho koruzo v zrnju 
(cca. 1.500 kg, 0,20 €) in 600 
l cvička iz Gadove peči (1 €/l). 
Tel.: 040 635 861

Prodam silažne bale, smreko-
ve plohe (5 cm) in luščilec ko-
ruze. Tel.: 030 694 956

Prodam hlevski gnoj. 
Tel.: 041 433 103

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

Prodam bukova drva za štedil-
nik ali centralno kurjavo, mo-
žna dostava na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., Ro-
žno 26, Brestanica

Prodam bukova kalana drva. 
Možna dostava. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 594 663

Prodam mešana drva, 20 m (4 
m bukova, 1,5 m oreh, ostalo 
ostrešje in deske, vse dolžina 
40 cm), primerna za central-
no peč. Prevoz in nakladanje 
v lastni režiji, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 773 448, po 15. uri

Prodam kostanjeva in bresto-
va drva, kratko žagana, motor-
no žago Dolmar ter voz, 16 col 
(obnovljen). Okolica Brežic. 
Tel.: 051 477 243

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

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.

glogovsek.jernej@gmail.com040 255 244 Je
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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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- 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

OBRTNA CONA DOLENJI BOŠTANJ

070 660 660
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Majdi Tašner, Lopata 20D, 

3000 Celje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (6.) Ans. POGUM - Spomini
 2. (3.) Ans. ZEME - Da srce ti zaigra za me 
 3. (2.) Skupina ŠPICA - Špica večer
 4. (1.) NAVIHANI MUZIKANTI - Skrita sreča
 5. (8.) Ans. MLADI UPI - Daj vrni se
 6. (5.) Ans. AKORDI - Pevec  
 7. (10.) Ans. JURČKI - Sad ljubezni  
 8. (4.) KVINTET 7 - Glasba je moje življenje
 9. (7.) Ans. ZADETEK - Deklica
 10. (-.) Ans. MLADI KORENJAKI - Očetovo darilo

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. VIHAR - Tebi verjela sem

 Kupon št. 386
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, 28. 10. 2017, ob 17. uri
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SADJARSTVO IN 
ŽIVILA

Prodam rdeči mošt in dolenj-
sko rdeče vino, pridelano na 
Goleku pri Krškem. 
Tel.: 051 870 909

Prodam kvalitetno vino cviček 
po 0,80 €/l. Tel.: 031 879 072

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

Prodam cisterne za vino Li-
nex, od 800 l do 100 l, cena od 
350 € do 100 €. 
Tel.: 051 703 601

Ugodno prodam krmni in 
jedilni krompir. 
Tel.: 041 726 734

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 ciko, pašno, 
brejo 8 mesecev. 
Tel.: 040 207 662

Prodam plemenskega bika si-
mentalca, starega 16 mesecev, 
pašnega. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 742 730 

Prodamo kravo simentalko, 
staro 4 leta, drugič brejo 7 me-
secev. Tel.: 07 81 43 109 

Prodam bikca pasme LS, sta-
rega 4 tedne. Tel.: 051 306 556

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 3 tedne. Tel.: 031 312 613

Prodam lepo brejo telico li-
muzin, staro 2 leti. Možna me-
njava za kravo za zakol. 
Tel.: 041 523 708

Prodam prašiče, težke od 25 
do 100 kg. Možen zakol, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 242 263

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

Prodam večje število odojkov, 
težkih od 25 do 30 kg, za zakol 
ali nadaljnjo rejo, in 2 prašiča 
od 200 do 220 kg. 
Tel.: 041 934 846

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Prodam odojke, težke od 30 
do 40 kg. Tel.: 031 244 556

Prodam odojke od 40 do 60 
kg, možen zakol. 
Tel.: 031 784 893

Prodam več odojkov od 25 
do 40 kg in dve svinji za zakol. 
Tel.: 07 49 68 484

Prodam pujske, težke do 50 
kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam pujske, težke okoli 40 
kg, ter očiščene domače račke. 
Tel.: 041563 404

Prodam 2 težja prašiča, okoli-
ca Blance. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 397 434

Prodam odojke linije 12, težke 
okoli 25 kg, in nahrbtno škro-
pilnico Turbine. 
Tel.: 040 840 065

Prodam odstavljeno svinjo, 
težko 250 kg, in odojke (30 
kg), možen zakol. 
Tel.: 031 492 837

Prodam odojke, težke 30 kg. 
Tel.: 041 396 126

Prodam 10 koz molznic. 
Tel.: 041 754 991 

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 (23/2017) bo izšla v 
četrtek, 9. novembera 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 3. novembra 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

 G
EN

S 
d.

o.
o.

, Z
go

rn
ja

 P
oh

an
ca

 4
5,

 A
RT

IČ
E.

Kozliče prodam, drežniške 
pas me, očiščene ali za nadalj-
no rejo. Tel.: 031 340 501

Prodam zajce in zajklje za za-
kol ali nadaljnjo rejo, ter mlado 
vino. Tel.: 031 304 172

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

Prodam več gosi, cena po do-
govoru, okolica Brežic. 
Tel.: 070 997 090

Prodam domače očiščene piš-
čance. Cena 3,50 €. 
Tel.: 070 313 927

RAZNO

Prodam 8 lepo ohranjenih pa-
njev za čebele (9 s. AŽ). 
Tel.: 041 858 736

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

Komunalni delavec za nedolo-
čen čas na terenu za strojno či-
ščenje kanalizacije. Pogoj: izpit 
C in/ali B. Tel.: 041 630 454, 
info@rohr-blitz.si, Rohr-blitz 
d.o.o., Metni Vrh 3, Sevnica

Podarite odvečne knjige. Pok-
ličite me, pridem z veseljem, 
jih odpeljem in ohranim za 
svojo knjižnico. 
Tel.: 030 996 225

Sem starejša gospa iz okolice 
Senovega, z mano živi tudi moj 
prijatelj. Oba sva prejemnika 
pokojnine. Imam svoj dom in 
manjšo posest. Oba sva že sta-
rejša in bi rabila pomoč v go-
spodinjstvu in na manjši kme-
tiji. V zameno ponujam svoje 
imetje. Tel.: 07 49 70 226

Ugodno prodam zaključni sloj 
za fasado Rofix (siva in rjava) 
in mlin za grozdje z električno 
črpalko. Tel.: 041 542 258

Prodam 20 m2 novega toplega 
poda, debeline 4 mm, primer-
nega za garažo. 
Tel.: 031 566 399

Prodam betonske škarpnike, 
dimenzije š: 45 cm, d: 35 cm, v: 
18 cm. Tel.: 051 423 092

Metrsko blago (nova ko-
lekcija jesen/zima). Unikat-
ni izdelki za praznična da-
rila. Trgovina Atom Krško, 
d.o.o., Papirniška 22, Krško, 
Tel.: 07 49 05 005

Prodam dobro ohranjen šte-
dilnik na drva Nordica, pri-
meren za zidanice ali vikende. 
Tel.: 031 651 049

Prodamo popolnoma nov od-
zračevalni sušilnik perila Go-
renje D622CM z optimalnim 
filtrirnim sistemom in senzor-
sko tehnologijo. Cena 295 €. 
Tel.: 051 605 440

STIKI
Moški, 50 let, vesele narave, 
želi spoznati žensko za resno 
zvezo. Tel.: 051 743 901 

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

Vdovec s številnimi vrlinami, 
vitalen, ustvarjalen, postaven, 
glasbenik, si želi partnerko, do 
65 let. Tel.: 041 229 649,
 www.zau.si

Upokojen, 65 let, pošten, 
iskren, delaven, nekadilec, z 
lastno hišo išče gospo do 60 let 
s podobnimi lastnostmi. Čaka 
te topel dom. Tel.: 041 909 912

Žensko za prihodnost iščem. 
Samo resne, preskrbljene. 
44-letni moški brez otrok, Se-
bastijan. Tel.: 031 743 704

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

TONI SOTOŠEK  organizira
GLASBENO - GLEDALIŠKO PREDSTAVO
v spomin ob 85. letnici rojstva LOJZETA SLAKA

V petek, 10.11. 2017
ob 19. uri v KD KRŠKO
Krst »SLAKOVEGA CVIČKA«,

harmonikarji TONIJA SOTOŠKA,

ALJAŽ FARASIN,

od 15.00 potujoča razstava

»MOJE PLOŠČE SO MOJE KNJIGE«

Predprodaja in prodaja kart - Od 23. 10. naprej na
blagajni KD KRŠKO od 10. - 12. ter med 15. in 17. uro,
rezervacije v tem času na tel.: 07 48 80 194. Cena v
predprodaji 14 €, na dan predstave 17 €.

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Četrtek, 26. 10.

• ob 13.30 v GIGA gimnazijski ga-
leriji Brežice: IKONist mednaro-
dna dijaška likovna razstava 

• od 15.00 dalje v MC Brežice: 
dan invalidov in bolnikov obči-
ne Brežice - predstavitve dru-
štev invalidov in bolnikov ter 
brezplačne meritve, predava-
nje o pomoči na domu in kul-
turni program

• ob 15.00 v MT Senovo: učna 
pomoč

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: pravljična urica pri Med-
vedu Sladkosnedu

• ob 18.00 v KD Krško: osrednja 
slovesnost ob dnevu reforma-
cije, slavnostna govornica: izr. 
prof. dr. Melita Zemljak Jontes 
s Filozofske fakultete Univerze 
v Mariboru, program: Simfonič-
ni orkester Glasbene šole Krško, 
učenci OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško in znameniti Krčani

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: Kužki se 
predstavijo z učno uro »Brez 
strahu pred psom«

• ob 20.00 v Studiu 44 (CKŽ 44, 
Krško): koncert skupine BT4: 
CON GASS

Petek, 27. 10.

• ob 8.00 v telovadnici Gimnazi-
je Brežice: razstava malih živa-
li (na ogled do 29. 10. od 8.00 
do 18.00)

• v odpiralnem času (torek-so-
bota od 10.00 do 18.00, nede-
lja od 10.00 do 14.00) Galerije 
Krško: razstava Matije Brumna 
»Music« (na ogled do 18. 11.)

• ob 11.00 v večnamenskem 
domu v Pišecah: zaključek 18. 
mednarodnega Unescovega ta-
bora in predstavitev dela

• od 13.00 do 18.00 v Zdravstve-
nem centru Aristotel v Krškem: 
dan odprtih vrat

• ob 16.30 v VGC Posavje (CKŽ 
44, Krško): predavanje Carmen 
Rajer »Demenca - izziv sodob-
ne družbe«

• ob 17.00 v MT Senovo: hallowe-
en mafini

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
dobrote iz kostanja

• ob 17.00 v MT Raka: filmski ve-
čer

• ob 18.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: sveča-
na seja Občinskega sveta občine 
Brežice ob občinskem prazniku

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

• ob 19.00 v KD Krško: glasbe-
na komedija »Beraška opera«, 
za zeleni in modri abonma ter 
izven

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

• ob 19.00 v dvorani Alberta Fe-
licijana na Gradu Sevnica: lite-
rarno-glasbeni večer s pokušino 
vin »Boginja z zamudo« z Majo 
Gal Štromar, Mitjo Simičem in 
Jožetom Rozmanom

Sobota, 28. 10.

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

• ob 9.00 v MT Senovo: ustvar-
jalna delavnica za noč čarovnic

• ob 9.00 na Sromljah: 41. pohod 

»Po poteh Brežiške čete« ter 
tradicionalno srečanje borcev, 
izgnancev, planincev in mladine

• ob 10.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
ustvarjalnica »Pisani Gorjanci«

• ob 10.00 v MC Krško: MC diren-
daj - steklene buče in strahci za 
noč čarovnic

• ob 10.00 v MT Podbočje: reza-
nje buč

• ob 10.00 v MT Raka: prinesimo 
svojo najljubšo igračo

• ob 10.00 v športni dvorani 
Brežice: 45. Holyjev memorial 
v ženski in moški športni gim-
nastiki

• ob 10.00 v telovadnici OŠ dr. Jo-
žeta Toporišiča Dobova: občin-
ski mini rokometni turnir

• ob 10.00 in 12.00 (dva vho-
da): dan odprtih vrat Kostanje-
viške jame

• ob 10.00 v Šentjanžu: 8. po-
hod po poteh Milana Majcna, 
pred pohodom svečana umesti-
tev spominskega prostora v Kul-
turni dvorani v Šentjanžu

• ob 11.00 v OŠ Cerklje ob Krki: 
slovesna prireditev ob uradnem 
odprtju nove zgradbe osnovne 
šole in vrtca Cerklje ob Krki 
ter ob 50. obletnici predšolske 
vzgoje in varstva v Cerkljah ob 
Krki, slavnostna govornica: An-
dreja Katič, ministrica za ob-
rambo RS

• ob 18.00 v Prosvetnem domu 
Artiče: poslovilni koncert Eli-
zabete in Dragutina Križanića 
s Tamburaškim orkestrom KUD 
Oton Župančič Artiče

• ob 18.00 v veliki dvorani gradu 
Rajhenburg v Brestanici: kon-
cert MePZ Društva upokojen-
cev Senovo »Prijatelji, ostani-
mo prijatelji«

• ob 18.00 v Viteški dvorani gra-
du Brežice: solistični koncert 
violončelista Jurice Grakalića 
- večer instrumentalne glasbe 
18. stoletja in vokalne glasbe 
20. stoletja, gostje: Ženska kla-
pa Volosko iz Opatije

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
DŠB Fazanc

• ob 21.00 v MC Krško: koncert 
metal sekcije - Frozen Forest, 
Lintver, Britof

Nedelja, 29. 10.

• ob 15.00 na Turistični kmetiji 
Balon, Bela gorca na Bizeljskem: 
11. razstava bizeljskega ajdove-
ga kolača in slovesna razglasitev 
rezultatov ocenjevanja s kultur-
nim programom

• ob 18.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
otroška dramska igra »Meh za 
smeh«

• ob 19.00 v Slomškovem domu 
v Brežicah: odprtje fotografske 
razstave in AV gradiva Davor-
ja Lipeja »Brežice po letu 2000 
(tretji del)«

Ponedeljek, 30. 10.

• od 8.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: počitniške aktivnosti

• ob 9.00 pred knjižnico v Kosta-
njevici na Krki: ponedeljkovi po-
hodniki

• ob 18.00 v Domu kulture Loka 
pri Zidanem Mostu: prireditev 
ob dnevu reformacije, o 500-le-
tnici reformacije bosta sprego-
vorila protestantski duhovnik 
mag. Benjamin Hlastan ter slo-

kam v posavju
venski pisatelj, publicist in pre-
vajalec Vinko Ošlak

• ob 18.00 v prostoru pred Vite-
ško dvorano Posavskega muzeja 
Brežice: odprtje dopolnjene raz-
stave »Dediščina posavskih pro-
testantov« ob 500-letnici prote-
stantizma in 470-letnici rojstva 
Jurija Dalmatina

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

Torek, 31. 10.

• od 15.00 dalje v MC Krško: hal-
loween - kostanjev piknik, posli-
kava obraza, hiša groze

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Pišece: premiera komedije »Kaj 
pa je tebe treba bilo?« v izvedbi 
dramske skupine Smeh ni greh 
KD Orlica Pišece

• ob 18.00 v dvorani MC Brežice: 
otroška zabava za noč čarovnic

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
halloween koncert skupine Bal-
lbreakers (AC/DC tribute band)

Sreda, 1. 11.

• ob 14.00 na pokopališču v Bre-
stanici: komemoracija ob dnevu 
spomina na mrtve

Četrtek, 2. 11.

• od 8.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: počitniške aktivnosti

• od 9.00 do 12.00 v Knjižnici 
Sevnica: počitniška ustvarjalni-
ca za otroke

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
četrtkove »goldies oldies«

Petek, 3. 11.

• od 8.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: počitniške aktivnosti

• ob 20.00 v MC Krško: potopi-
sno predavanje o Novi Zelandiji

Sobota, 4. 11.

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

• ob 9.00 pred kulturnim domom 
na Velikem Trnu: 11. tradicio-
nalni Martinov pohod 

• ob 9.00 na prireditvenem pro-
storu VTKD Gadova peč: pohod 
»Po gadovi sledi«

• ob 16.00 v Bregarjevi zidanici v 
Kamenškem: kulturno–družab-
ni večer »Kultura in umetnost 
nas povezujeta«, program bodo 
oblikovali člani KUD Budna vas 
in gostje: Tanja Košar, Anica Per-
me, člani literarne sekcije Bese-
da iz KD Franc Bogovič Dobova

• ob 18.00 v Domu krajanov 
Sromlje: prireditev ob 20-letni-

ci delovanja KD Ljudski pevci 
Sromlje »Naših 20 let«

• ob 21.00 v MC Krško: karaoke
• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 

koncert skupine Lilith cage

Nedelja, 5. 11.

• od 10.00 do 18.00 na gradu 
Rajhenburg v Brestanici: Raj-
henburški dan čokolade in li-
kerjev

Ponedeljek, 6. 11.
• v odpiralnem času Knjižnice 

Sevnica: razstava del Društva 
invalidov Sevnica (do sobote, 
2. 12.)

• ob 10.00 v TDU Loka pri Zida-
nem Mostu: otvoritev razstave 
izdelkov delovne terapije in fo-
tografij Rosande Seničar

Torek, 7. 11.

• ob 10.00 v TDU Loka pri Zida-
nem Mostu: medgeneracijska 
delavnica »Ohranjajmo domač-
nost« v sodelovanju z OŠ Loka 
in prostovoljcem F. Planincem

• ob 16.30 na mladinskem oddel-
ku Knjižnice Brežice: pravljica z 
ustvarjalnico

• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: 
pravljična urica z ustvarjalnico

• ob 18.00 v Mencingerjevi hiši 
Krško (soba s freskami): stro-
kovno predavanje mag. Franca 
Kuzmiča »Sadovi protestantiz-
ma v slovenskih deželah«

• ob 19.00 v klubu MC Brežice: 
Dobra poteza - torkovi večeri 
družabnih iger

Sreda, 8. 11.

• ob 10.00 v TDU Loka pri Zida-
nem Mostu: pevsko druženje s 
skupino Azaleja iz Boštanja

• ob 10.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: bralno srečanje »Sre-
čevanja s knjigami« (vsako sre-
do)

• od 13.00 do 16.00 v MC Krško: 
DOM na free

• ob 17.00 v Mestni hiši Breži-
ce: eko srede (brezplačna pre-
davanja na področju kmetijstva) 
- Kako pridelujemo in predelu-
jemo, da se izognemo težkim ko-
vinam in drugim strupom v tleh; 
predavateljica: Sanja Lončar

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
pravljična urica z ustvarjalnico

• ob 19.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Bre-
žice: predavanje mag. Tanje 
Plevnik iz cikla Premisliti foto-
grafijo »Lucidni prostori Rolan-
da Barthesa«

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
hard rock sreda z Dmitrijem

SREČEVANJA S KNJIGAMI – bralna srečanja
• vsako sredo, od 8. novembra dalje, ob 10. uri - 

Osrednja knjižnica v Krškem 

Pridružite se nam na prvem jesenskem bralnem srečan-
ju s knjigami, ki ga bo vodila profesorica slovenščine 
Marija Lelić. Srečanja bodo  potekala tedensko v dne-
vni sobi knjižnice.

GOVORIMO ANGLEŠKO 

• vsako sredo, od 8. novembra dalje, ob 10. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki 

Tečaj osnov angleškega jezika je namenjen vsem, ki že-
lijo obnoviti znanje jezika. Mentorica, profesorica Juli-
jana Kosinac, je izkušena in pripravljena pot v babilon-
ski stolp jezikov narediti čim bolj položno in prijazno. 
Srečevali se bomo ob sredah dopoldne.

VESOLJE ČLOVEŠKEGA TELESA – 
predstavitev knjige

• petek, 10. november, ob 18.30 –  
Osrednja knjižnica v Krškem  

V sodelovanju z Društvom NaTuro vas vabimo na pred-
stavitev zadnje knjige kiparja in vsestranskega avtorja 
Marka Pogačnika Vesolje človeškega telesa.

ČARNA BESEDA – literarni večer

• ponedeljek, 13. november, ob 19. uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem  

Začeli bomo s sklopom literarnih večerov, ki bodo pote-
kali pod skupnim naslovom Čarna beseda. V tokratnem 
večeru se bo pisateljica in voditeljica Carmen L. Oven 
pogovarjala z igralko, pesnico, pisateljico, režiserko in 
prevajalko Majo Gal Štromar. 

SPOMINSKI VEČER OB OSMI OBLETNICI 
OTVORITVE ZBIRKE »SPEEDWAY V 

SLOVENIJI« 
• torek, 16. november, ob 18. uri –  

Osrednja knjižnica v Krškem  

Ob osmi obletnici otvoritve posebne zbirke »Speedway 
v Sloveniji« pripravljamo pogovor z nekdanjim speed-
way voznikom in predvsem zavzetim trenerjem  Cvetom 
Bergantom. Z njim se bosta pogovarjala publicist Franci 
Tomažič in bibliotekarka Polona Brenčič. Ob tej prilož-
nosti bo na ogled tudi priložnostna razstava.

DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC

• ponedeljek, 20. november,  
do petek, 24. november – Valvasorjeva knjižnica

Dan splošnih knjižnic je tako lep praznik, da ga bomo 
praznovali kar nekaj dni. Pridružite se nam na tednu raz-
ličnih dogodkov na izbrano temo dneva.

GLASNA TIŠINA POŽELENJA –  
predstavitev knjige

• četrtek, 30. november, ob 18. uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem  

Posavci se bomo med prvimi srečali z zanimivo knjigo 
svojega rojaka dr. Božidarja Veljkovića iz Brežic. Res-
nično zadovoljstvo človek najde v sebi šele takrat, ko se 
uresničuje s svojo drugo polovico. Z avtorjem se bo po-
govarjal Silvester Silvo Mavsar.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V NOVEMBRU

www.PosavskiObzornik.si

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


