
 

Na 3. konferenci o oživljanju
BREŽICE - Civilna zaščita občine Brežice v sodelovanju z Zdra-
vstvenim domom Brežice danes, 9. novembra, organizira 3. 
mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči z na-
menom izmenjave znanj in izkušenj ter izboljšanja medna-
rodnega, državnega in občinskega sistema zaščite, reševanja 
in pomoči. Konferenco v dvorani MC Brežice bo odprl župan 
Ivan Molan, nato pa se bodo zvrstili različni predavatelji, Di-
etmar Wurzer (CZ dežele Spodnje Avstrije), dr. Simonetta 
Colonna (Križ Sv. Ivana, Oddelek za Trst), Milena Car (Hr-
vaški zavod za nujno medicinsko pomoč), Vladimira Tomšič 
(ZD Sevnica) in Roman Zakšek (Občina Brežice in CZ občine 
Brežice), ki bodo govorili predvsem o načinu ozaveščanja lju-
di o pomembnosti poznavanja temeljnih postopkov oživlja-
nja. Cilj letošnje konference je poleg medsebojnega spozna-
vanja odgovornih na področju zaščite, reševanja in pomoči na 
mednarodni, državni in občinski ravni tudi predstavitev dob-
rih praks na področju uporabe postopkov oživljanja.  R. R.
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Za bodoče cerkljanske rodove

Priznanje vaščanom Kamenice

40 let vztrajnosti in moči

»Vsak konec je tudi nov začetek«

Ob 60-letnici še novo vozilo

Delajo v tovarni pod milim nebom

Ko buče pri Bračunovih zaživijo

Pričakovanja pred volitvami

Iz brežiškega oktobra 
v sevniški november

Medtem ko so v Brežicah s svečano sejo 
občinskega sveta ter z odprtjem največje naložbe 
v zadnjih letih, nove šole in vrtca v Cerkljah ob 
Krki, sklenili občinsko praznovanje, t. i. Brežiški 
oktober, so ga v prvih novembrskih dneh pričeli 
v Sevnici. Tamkajšnji župan je ob tem predstavil 
največje dosežke v minulem letu in načrte za 
prihodnost.

Strani 2, 5

OB DVAJSETLETNICI PO POTI POSAVSKIH DOŽIVETIJ - Mnogo poti vodi po svetu in ena izmed njih 
vodi tudi po posavskih krajih, ki so bili in še vedno so pomemben del širše skupnosti, o čemer govorijo 
tudi številne arheološke najdbe. Na živahno antično rečno pristaniško mesto in pomembno trgovsko 
središče Neviodunum na prostranem Krškem polju pri Drnovem danes spominjajo samo še razvaline 
in ob njih so se za nekaj minut ustavili radovedni popotniki, ki so bili na enodnevnem nagradnem izletu 
ob 20-letnici izhajanja regionalnega časopisa Posavski obzornik, ki ga izdaja zavod Neviodunum s 
sedežem v Krškem. Enodnevno popotovanje po Posavju je podrobneje opisano na str. 24 in 25, kjer 
so svoje vtise v prijazne in dobrohotne besede strnili tudi nekateri izletniki, prijetno presenečeni, 
kakšne bisere imamo v domačem okolju, pa zanje mnogokrat ne vemo.  S. R., foto: Matjaž Mirt  
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Sledi preteklosti v sedanjost

!
OBČINA SEVNICA 

PRAZNUJE
Tematske strani 14–15

Voščila ob prazniku 
občine Sevnica

Strani 16–20

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Odlične martinove 
dobrote!

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - teoretični del usposabljanja
Brežice, Trdinova 1, 23. 11. ob 15.00

Krško, Žadovinek 36, 27. 11. ob 16.00 

Info: 041 632 793
www.prah.si

Podaljšanje kode 95
Petek, 24. 11. 2017, ob 15.00 

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 051 339 988
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
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Naziv častnega občana je pre-
jel dolgoletni brežiški župnik 
Milan Kšela v zahvalo in pri-
znanje za življenjsko delo, s 
katerim je trajno zaznamo-
val življenje v občini Breži-
ce. Kšela, ki Župnijo Brežice 
vodi že več kot 36 let, s svojim 
edinstvenim pristopom, toplo 
odprtostjo, globoko vero in 
izjemnim znanjem ter razgle-
danostjo pomembno zazna-
muje tako versko kot kulturno 
in družbeno življenje v Breži-
cah in Posavju. Častna občan-
ka je postala prof. dr. Tatjana 
Avšič Županc v zahvalo in pri-
znanje za izjemne znanstvene 

dosežke na področju virologi-
je ter za promocijo znanja kot 
vrednote. Njej gre zasluga, da 
je v 80. letih prejšnjega stoletja 
odkrila virus Dobrava iz rodu 
hantavirusov, ki povzročajo he-
moragično mrzlico z renalnim 
sindromom oz. t. i. mišjo mrzli-
co, in ta je za zdaj edini virus na 
svetu s slovenskim imenom. Za 
svoj izjemen dosežek je preje-
la najvišje znanstveno prizna-
nje v Sloveniji, Zoisovo nag-
rado za vrhunske znanstvene 
dosežke na področju virologi-
je. Izrednega pomena je njeno 
vodenje ekipe slovenskih raz-
iskovalcev, ki so v letu 2016 
prvi na svetu dokazali poveza-

Vsi naj postanejo častni občani
BREŽICE - Kot je že tradicija, je 27. oktobra, na predvečer praznika občine Brežice, v Viteški dvorani breži-
škega gradu potekala svečana seja Občinskega sveta občine Brežice, na kateri je župan Ivan Molan podelil 
naziv častnega občana in občanke ter po tri oktobrske nagrade in priznanja Občine Brežice.

vo med virusom Zika in mikro-
cefalijo pri otrocih. Za svoje od-
mevne znanstvene dosežke in 
objave je prejela tudi mednaro-
dno nagrado Ruske akademije 
medicinskih znanosti »100 ye-
ars of Virology« in priznanje 
predsednika Boruta Pahorja 
»jabolko navdiha«. 

Oktobrske nagrade so šle letos 
v roke Mileni Strašek za dol-
goletno predano in strokov-
no delo na področju promoci-
je zdravja v občini in Posavju, 
Stanislavu Barkoviču za dol-
goletno prostovoljno delo in 
dejavno sooblikovanje življe-
nja v KS Velika Dolina ter Alen-
ki Černelič Krošelj za izje-
mno angažiranost na področju 
ohranjanja kulturne dediščine. 
Prejemniki priznanj pa so pod-
jetje Gradbeništvo - Jože Glo-
govič s.p. z Velikega Obreža za 
dolgoletno uspešno poslovanje 
družinskega podjetja in za po-
memben prispevek k razvoju 
podjetništva v občini, Kultur-
no društvo Ivan Kobal Krška 
vas ob 90. obletnici ustano-

vitve za pomemben prispevek 
pri ohranjanju ljubiteljske kul-
ture v kraju in občini ter podje-
tje Hidroelektrarne na Spodnji 
Savi, d.o.o. za izjemen dosežek 
na področju obnovljivih virov 
energije in za družbeno odgo-
vorno delovanje.

Častna občanka prof. dr. Avšič 
Župančeva je v nagovoru pou-
darila, da je zanjo ta naziv naj-
lepše priznanje do sedaj. »Še 
vedno sem Brežičanka in na to 
sem zelo ponosna,« je izjavi-
la. V imenu vseh, »ki smo letos 
postavljeni na svetilnik občine 
Brežice«, je spregovoril častni 
občan župnik Kšela, ki je iz-
postavil škofa bl. Antona Mar-
tina Slomška, ki ima v Trnju 
svojo ulico, ob farni cerkvi sv. 
Lovrenca v Brežicah pa je nas-
tal dom, poimenovan po njem, 
s čimer ima Slomšek v Breži-
cah trajno obeležje. »Naziva 
častnega občana sem seveda 
vesel, saj ste mi s tem poveda-
li, da ste me sprejeli za svojega. 
Hkrati pa to zame pomeni tudi 
zadolžitev in odgovornost, da 
bodo naši medčloveški odnosi 
duhovno še bogatejši,« je pove-
dal in končal z željo, da bi sča-
soma vsi postali častni občani.

JEZERU DATI VSEBINO

V nagovoru župana Ivana Mo-
lana ob letošnjem občinskem 
prazniku smo lahko slišali, da 
je občina zagotavljala nemo-
teno delovanje društev, javnih 
zavodov in ostalih institucij ter 
poskrbela za javno infrastruk-
turo, prednostno namenjeno 
izboljšanju prometne varnos-
ti vseh udeležencev v prometu, 
še posebej najmlajših. Naštel je 
dokončanje pločnika na Velikih 
Malencah, ureditev Vinarske 
ceste na Bizeljskem, kolesar-
ske steze in pločnika na Čatežu, 
pločnika na Veliki Dolini in ko-
lesarske steze s pločnikom ob 
Dobovski cesti v Brežicah - tu 
sta za sanacijo ceste poskrbeli 
podjetji HESS in Infra, v sode-
lovanju s katerima nadaljujejo 
s sanacijo povezovalne ceste 
med Dobovsko in Prešerno-
vo cesto, ob kateri gradijo tudi 
pločnik. Skupaj z DRSI urejajo 
cesto Spodnja Pohanca-Artiče 
in pločnik Trebež ter pločnika 

v Globokem in na Bizeljskem. 
Ob večjih investicijah so mo-
dernizirali tudi številne odseke 
cest po krajevnih skupnostih, 
nadaljevali z urejanjem večna-
menskih domov (KS Pečice, KS 
Zakot-Bukošek-Trnje in KS Je-
senice na Dolenjskem), nada-
ljujejo z investicijami v čisto 
okolje - gradijo kanalizacijo v 
Ločah, poskrbeli so tudi za vo-
dovodni sistem in uredili novo 
vodno vrtino v Glogovem Bro-
du. »Ena ključnih nalog občine 
je, da vodnim ureditvam, jeze-
ru ob HE Brežice, damo vse-
bino in jezero izkoristimo kot 
priložnost za razvoj turizma in 
športa,« je pojasnil in dodal, da 
bodo nadaljevali z investicija-
mi na področju šolstva, javne 
infrastrukture in razvoja ljudi. 
»Uspešnejši in boljši bomo, če 
se bomo povezovali, sodelovali 
in podpirali koristne ideje. Ver-
jamem, da imamo v naši obči-
ni zadosti pogumnih, srčnih, vi-
zionarskih in sposobnih ljudi, 
ki bodo ustvarili boljše čase,« 
je še dejal. V imenu ostalih po-
savskih županov je občini Bre-
žice ob prazniku voščil kosta-
njeviški župan Ladko Petretič.

Rdeča nit svečane seje, ki jo je 
povezovala Bojana Zevnik, je 
bila hvalnica prvemu od štirih 
elementov, ki so upodoblje-
ni v Viteški dvorani - vodi. V 
svoj kulturni program so jo ob 
spremljavi glasbenikov vključi-
li tudi članice in člani Mešane-
ga pevskega zbora Viva Brežice 
z dirigentko Simono Rožman 
Strnad, ki je v tem letu obele-
žil 25 let delovanja.
 Rok Retelj

Letošnji občinski nagrajenci: KD Ivan Kobal Krška vas (zanj Marjan Piltaver), podjetje HESS 
(zanj direktor Bogdan Barbič), Milan Kšela, Milena Strašek, Stanislav Barkovič in Alenka 
Černelič Krošelj z županom; manjkata prof. dr. Tatjana Avšič Županc in predstavnik podjetja 
Gradbeništvo - Jože Glogovič s.p.

Častna občanka prof. dr. Ta-
tjana Avšič Županc

Predloga obeh proračunov 
so 5. oktobra poslali v javno 
obravnavo, ki se je zaključi-
la 23. oktobra, župan pa se je 
nato opredelil do prispelih pri-
pomb, medtem ko amandma-
jev ni bilo vloženih. Dopolnjen 
predlog proračuna 2017 so 
občutno znižali (prihodke s 3 
mio evrov na 2,3 mio, odhod-
ke s 3,3 mio evrov na 2,4 mio), 
saj so iz njega zaradi poznega 
sprejema izpadli številni pro-
jekti, denimo energetska sa-
nacija osnovne šole, sanacija 
cestnega usada v Črneči vasi, 
ureditev zbirnega centra za 
ločeno zbrane odpadke, na-
kup in obnova t. i. Bučarjeve 
hiše ter ne nazadnje tudi jav-
ni razpisi za društva, je po-
jasnila občinska finančnica 
Karla Gašpar. Župan Ladko 

Proračuna gladko potrjena
KOSTANJEVICA NA KRKI - Tamkajšnji občinski svet je 28. oktobra na 6. izredni seji soglasno potrdil dopol-
njena predloga občinskih proračunov za leti 2017 in 2018 ter se tako izognil razpustitvi, s katero je v pri-
meru, če proračuna do tega dne ne bi bila sprejeta, konec septembra zagrozil Državni zbor.

Petretič je dodal, da je pro-
račun usklajen z realnim sta-
njem prihodkov in odhodkov, 
tako da rebalans ne bo potre-
ben. So pa zato v primerjavi 
s predlogom v javni razpravi 
precej zvišali proračun 2018 
(prihodke z 2,4 mio evrov na 
3,4 mio, odhodke z 2,5 mio 
evrov na 3,7 mio), saj so vanj 
vključili že omenjene letos iz-
padle projekte, poleg tega pa 
še denimo ureditev kurilnice 
v zdravstveni postaji, preno-
vo Grajske ceste, ureditev po-
stajališča za avtodome, obno-
vo objekta poslovilne vežice, 
sanacijo divjih odlagališč itd. 
Za oba proračuna je glasova-
lo vseh šest svetnikov na seji, 
manjkali pa so člani t. i. svetni-
ške skupine Andrej Rajar, An-
drej Kerin in Anton Zagorc 

(občinski svet ima po odstopu 
svetnice Jožice Lešnjak devet 
članov). Seja je bila zaključena 
v 17 minutah. 

»Žal mi je, da to ni bilo nare-
jeno prej. Glavnih akterjev te 
zgodbe danes ni tukaj, kaj se 
bo dogajalo naprej, pa sam 
Bog ve,« je ocenil Petretič. V 
bolj konstruktivno delo svetni-
ške skupine sicer ne verjame, 
meni pa, da slednja nima več 
ne prave moči ne argumentov. 
»Kot župan sem ponosen, da 
ne jaz ne občinska uprava nis-
mo bili niti z besedico omenje-
ni kot krivci za politično situa-
cijo. Da je bilo glasovanje tako 
v Državnem svetu kot Držav-
nem zboru soglasno, kar se 
redko zgodi, bi moralo nekaj 
povedati ljudem,« pravi žu-

pan. Svetnica Melita Skušek 
je dejala, da so bili na seji tis-
ti, ki si že ves čas želijo, da bi 
bil proračun sprejet in da ni 
šlo zgolj za izogib razpustitvi 
občinskega sveta. »Najbolj po-
membno je, da imamo prora-
čune in da gredo projekti, ki 
jih želimo izpeljati v tem man-
datu, naprej,« je poudarila. Po-
džupan Aleš Kegljevič pa je 
menil, da se je skozi postopek 
poskusa razrešitve občinskega 
sveta pokazalo, kako tog je sis-
tem, ki formalno sicer dopušča 
možnost razrešitve bodisi ob-
činskega sveta bodisi župana, 
v praksi pa je to preveč zaple-
ten in dolgotrajen postopek, ki 
bi ga bilo treba korenito spre-
meniti. 

 P. Pavlovič

POSAVJE - Kot smo poročali v prejšnji številki časopisa, so 
posavski občinski sveti kot kandidate za novega državnega 
svetnika iz 20. volilne enote, ki obsega občine Brežice, Kr-
ško, Kostanjevica na Krki in Sevnica, izvolili Srečka Ocvir-
ka, Jureta Pezdirca in Vlada Bezjaka. Pred volitvami, ki bodo 
22. novembra, smo jih povprašali o razlogih za kandidaturo 
in pričakovanjih glede (ne)izvolitve.

»Ko se je slovenska politika odločila, da funkcija poslanca in žu-
pana ni združljiva, je postal glas občin v parlamentu bistveno 
šibkejši, kot je bil do trenutka, ko smo smeli biti župani tudi po-
slanci. Državni svet je sedaj tisti organ, tisto telo, ki nekoliko bolj 
zastopa lokalne oziroma regionalne interese, s katerimi se po-
gosto upiramo tudi centralizaciji, ki je v Sloveniji vse bolj očitna 
in v zadnjih letih izredno intenzivno teče. Moj glavni cilj bo, če 
bom izvoljen za državnega svetnika, sorazmeren razvoj vseh re-
gij, kajti le enakomerno razvita država lahko ustvarja blaginjo za 
vse in v to smer želim delovati v državnem svetu. Verjamem, da 
sem primeren kandidat,« pojasnjuje sevniški župan Srečko Oc-
virk, ki ocenjuje, da ima možnost za izvolitev v Državni svet RS, 
čeprav je končni izid volitev vedno nepredvidljiv. 

Brežiški podžupan Jure Pezdirc pravi, da je cilj njegove kandida-
ture vzpodbuditi investicijske projekte države v Posavju. »Naša 
regija ima zaradi geostrateške pozicije, turističnega in izobra-
ževalnega potenciala izjemno možnost rasti z nadgradnjo seda-
njega sistema. S svojim delovanjem in aktivno vlogo želim, da 
državne projekte, kot so civilni del letališča Cerklje ob Krki, HE 
na spodnji Savi in podobne izkoristimo v turistično-gospodar-
ske projekte, kjer bomo z novimi vsebinami in storitvami ter za-
sebno-javnim partnerstvi razvijali destinacijo Posavje v privlač-
no regijo za investitorje in posledično za obiskovalce ter občane 
naše regije,« pravi. Glede razpleta volitev meni, da sta protikan-
didata »odlična kandidata« in da naj zmaga tisti, »ki bo prepri-
čal največ elektorjev in dobil največ glasov«.
 
Kandidat Krškega je občinski svetnik Vlado Bezjak. »Menim, da 
sem s svojim delom v lokalni skupnosti spoznal delovanje lokal-
ne samouprave, njene prednosti in slabosti. Zato je komisija dr-
žavnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pravo 
mesto, da na podlagi argumentov in stroke dosežem spremembe 
na teh dveh za državljane pomembnih področjih. V skladu s svo-
jim osebnim delovanjem, razumevanjem za stiske drugih ljudi 
in socialno usmeritvijo Demokratične stranke upokojencev Slo-
venije vidim svoje delo tudi v komisiji za socialno varnost, delo, 
zdravstvo in invalide. Želel bi izpostaviti še eno od pomembnej-
ših vlog, ki Državni svet postavlja med vidne institucije v državi, 
to je njegova povezanost s civilno družbo,« pravi Bezjak, ki si si-
cer ne pripisuje nikakršnih možnosti za izvolitev.

Kot smo zapisali že zadnjič, sta favorita za novega državnega sve-
tnika Ocvirk in Pezdirc, bolj verjetna pa je izvolitev prvega, ki naj 
bi imel poleg glasov štirih sevniških elektorjev zagotovljene tudi 
glasove vseh šestih krških elektorjev, medtem ko ima občina Bre-
žice pet elektorskih glasov.
 P. Pavlovič

Kandidati za državnega svetnika
o svojih pričakovanjih

Popravek
V prejšnjem Posavskem 
obzorniku smo v novi-
ci »Ceste in nekaj kad-
rovskih sklepov« na stra-
ni 2 napačno zapisali ime 
ene od predstavnic obči-
ne v svet javnega zavoda 
Osnovna šola Koprivnica. 
V svet je imenovana Ro-
mana Strnad in ne Ro-
man Strnad. Za napako se 
opravičujemo.  Ur.
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Z razstavo so poleg omenjene-
ga jubileja, ob katerem je sko-
zi leto v Posavju, zlasti v občini 
Krško, potekala vrsta priredi-
tev, obeležili tudi 470-letnico 
rojstva Jurija Dalmatina, prve-
ga prevajalca celotnega Svete-
ga pisma oz. Biblije v sloven-
ščino, ki ob njegovem učitelju 
Adamu Bohoriču velja za naj-
pomembnejšega predstavnika 
protestantizma v Posavju. Na 
odprtju sta ju upodobila Fi-
lip Černelč in Boštjan Arh, ki 
imata njuni vlogi v projektu kr-
škega JSKD Znameniti Krčani.

Sicer pa gre za dopolnjeno in 
osveženo razstavo v okviru 
razstave Kmečki upori in refor-
macija, ki jo je leta 1998 prip-
ravila zgodovinarka Vlasta 
Dejak, je na otvoritvenem do-
godku v predprostoru Viteške 
dvorane povedala njena so-
avtorica, v. d. direktorice mu-
zeja Alenka Černelič Kroš-
elj. Obdobji kmečkih uporov 
in začetka reformacije časov-
no sovpadata: »Ko so Bohorič, 
Dalmatin, Trubar in drugi pro-
testanti živeli med Ljubljano in 
izgnanstvom, so leta 1573 za-
gotovo spremljali tudi Matijo 

Zabeležili sledi protestantov
BREŽICE - Na predvečer dneva reformacije, ki smo ga letos, ko mineva 500 let od začetka tega verskega, 
kulturnega in političnega gibanja, obeležili še bolj slovesno, so v Posavskem muzeju Brežice odprli razsta-
vo »Dediščina posavskih protestantov«.

Gubca, Ilijo Gregoriča ter do-
gajanje našem Krškem polju.« 
In ker je bilo »morje Dalma-
tinove in protestantskih dru-
žin resnično razburkano«, kot 
je dejala, je »še toliko bolj po-
membno, da njihovo delo po-
častimo tudi z malo trajnejšo 
razstavo«, ki »prinaša podrob-
nejšo predstavitev življenja in 
dela Adama Bohoriča in Juri-
ja Dalmatina ter hkrati tudi 
vpogled v podobe, ki so bile v 
tem prostoru oblikovane v 16. 
ali pa v 21. stoletju kot pomni-
ki v čast dosežkov posavskih 

protestantov«. Med njimi ima-
jo posebna mesta doprsja Pri-
moža Trubarja v Loki pri Zida-
nem Mostu, Adama Bohoriča v 
Brestanici in Krškem ter Juri-
ja Dalmatina v Krškem, pa tudi 
Spominski park Jurija Dalma-
tina nasproti istoimenske šole 
v Krškem. Da je bilo Posavje v 
sredini 16. stoletja in še proti 
zadnji četrtini eno izmed sre-
dišč in žarišč reformnega giba-
nja, pričajo tudi župnijska cer-
kev v Leskovcu pri Krškem z 
znamenito prižnico, zgrajena v 
protestantskem duhu, Lutrov-

ska klet ob gradu Sevnica z iz-
jemno poslikavo, iz tega ob-
dobja izvirajo tudi renesančni 
portreti v Mencingerjevi hiši. 
Na stenah razstavnega pros-
tora v severovzhodnem stolpu 
brežiškega gradu so ohrani-
li zemljevide, ki jih je v 60. le-
tih prejšnjega stoletja za prvo 
razstavo o 16. stoletju ustva-
ril prvi ravnatelj brežiškega 
muzeja, akademski slikar Fra-
njo Stiplovšek. Z dopolnjenimi 
podnapisi v muzeju napove-
dujejo tudi obeležitev 120-le-
tnice njegovega rojstva v letu 
2018  ter 70-letnico Posavske-
ga muzeja Brežice in 80-letnico 
posav skega muzealstva v letu 
2019. Del razstave je (začasno) 
tudi originalni izvod Dalmati-
nove Biblije, restavriran leta 
1985, nato ga bodo nadomes-
tili s faksimilom. 

Razstavo je odprla krška po-
džupanja Ana Somrak, ki je 
poudarila, da so protestanti že 
pred 500 leti naredili marsikaj, 
da danes govorimo slovensko. 
Odprtje razstave je z glasbenim 
nastopom popestril trio sakso-
fonov iz Glasbene šole Krško.
 Peter Pavlovič

Soavtorici razstave Alenka Černelič Krošelj in Vlasta Dejak 
(desno), levo Filip Černelč in Boštjan Arh kot Jurij Dalmatin 
in Adama Bohorič

Obdobje protestantizma se je 
v evropskem in širšem pro-
storu odražalo skozi revoluci-
onarne spremembe, najbolj na 
družbenem in kulturnem pod–
ročju, saj smo v njem Slovenci 
dobili prve knjige v maternem 
jeziku. Dve od štirih najvidnej-
ših osebnosti tega obdobja sta 
prebivali v Krškem: Adam Bo-
horič, ki je med drugim spisal 
Zimske urice, slovnico s pr-
vimi pravopisnimi pravili, in 
Jurij Dalmatin, ki je v sloven-
ščino prevedel celotno Bibli-
jo. Poleg navedenih je v naših 
krajih pustil sledi tudi avtor 
prvih tiskanih knjig v sloven-
ščini Primož Trubar, ki je med 
drugim služboval v Loki pri 
Zidanem Mostu in postavil te-
melje slovenske književnosti, s 
čimer je okrepil slovensko na-
cionalno zavest, kakor je dejal 
na osrednji posavski proslavi 
v počastitev dneva reformaci-
je župan mag. Miran Stranko.

Slavnostna govornica na prire-
ditvi izr. prof. dr. Melita Zem-
ljak Jontes s Filozofske fakul-
tete Univerze v Mariboru, po 
rodu iz Sevnice, je dejala, da bi 
površen pogled na dejstvo, da 
je teolog Martin Luter pred pol 
tisočletja na vrata cerkve v Wi-
ttenbergu pribil list s 95 teza-
mi, lahko dal slutiti, da z refor-
macijo na Slovenskem ta nima 
posebne povezave, a jo ima: 
»Ne glede na to, ali so bile teze 

Prenesimo sledi preteklosti v sedanjost
KRŠKO - S proslavo v krškem hramu kulture in podelitvijo priznanj sodelujočim na 10. natečaju »Na obisku pri Juriju Dalmatinu« so Valvasorjeva knjižnica Krško, 
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar - podružnica Posavje ter krška izpostava Javnega sklada za kulturne dejav-
nosti 26. oktobra zaokrožili leto, ki poteka v znamenju 500-letnice protestantizma. 

res pribite na vrata cerkve ali 
so bile zgolj odposlane takrat-
nemu nadškofu Albertu iz Ma-
inza, kot se je ugotavljalo tudi 
kasneje, ne moremo mimo dej-
stva, da so korenito posegle v 
cerkveno delovanje, posledič-
no v splošno razumevanje živ-
ljenja, njegovih zakonitosti, v 
kulturo in še v kaj.« Povedala 
je, da naj bi ob koncu 15. sto-
letja v slovenskem prostoru ži-
velo med 400 in 500 tisoč ljudi, 
le okoli 20 odstotkov meščan-
stva in nemško govorečega 
plemstva, preostalo popula-
cijo pa je predstavljalo kmeč-
ko prebivalstvo, od katerega je 
manj kot polovica znala brati 
ali pisati. In ravno slednjemu, 
je dejala dr. Zemljak Jontes, so 
vodilni protestantje na Slo-
venskem, ob navedenih še Se-
bastijan Krelj, dali tri temeljne 
knjige za polno funkcionalni 
jezik, ki jih ponosno pokaže-

mo za sodobni slovenski jezik 
tudi danes: »Ob dnevu refor-
macije, slovenskem državnem 
prazniku, vsem nam želim, da 
ga tudi sami zase zaznamuje-
mo s poglobljenim pogledom 
v preteklost. Morda prelistaj-
mo katero izmed del omenje-
ne trojice, si preberemo kaj o 
življenju tistega časa, morda 
kar koli, a ne pozabimo sle-
di preteklosti prenesti v seda-
njost, saj s tem postanejo del 
prihodnosti. Le tako smo lah-
ko najboljše iz preteklosti, se-
danjosti, za prihodnost!« In da 
je mogoče dan reformacije in 
spomin na njene sooblikoval-
ce obeležiti na različne načine 
ali s čimer koli, kot je menila 
slavnostna govornica, je doka-
zalo tudi osem učencev videm-
ske šole Jurija Dalmatina, ki so 
istega dne z mentorjem Anto-
nom Zakškom prekolesarili 
95 km dolgo traso od Trubar-
jeve domačije v Rašici do Kr-
škega in se s kolesarjenja vrnili 
z listino o sodelovanju med ob-
činama Velike Lašče in Krško, 
ki so jo na slovesnosti predali 
županu mag. Stanku. 

DESETIČ NA OBISKU PRI 
JURIJU DALMATINU 

Ob spremljajočem kulturnem 
programu - izvedel ga je Sim-
fonični orkester Glasbene šole 
Krško, obdobje protestantiz-
ma in pridobitve v mestu pa 

so z nastopi očrtali člani Kul-
turnega društva Leskovec pri 
Krškem v preoblekah zname-
nitih Krčanov Josipine Hoče-
var, Jurija Dalmatina, Adama 
Bohorič in Tomaža Romiha s 
soprogo Ano Schmidinger Ro-
mih - je Alenka Černelič Kro-
šelj, predsednica posavske po-
družnice SPD Primož Trubar, 
predstavila rezultate likov-
no–literarnega natečaja »Na 
obisku pri Juriju Dalmatinu«, 
ki so ga soorganizatorji letos 
razpisali že deseto leto zapo-
red. Nanj so prejeli skupno 27 
literarnih in 40 likovnih del. 26 
učenk in učencev iz 12 šol z ob-
močja Posavja, ki so pod men-
torstvom 16 učiteljev ustvarili 
literarna dela, je prejelo Dal-
matinove značke, osem pa jih 
je za najbolj kvalitetne literar-

ne sestavke prejelo tudi pri-
znanja, in sicer Iza Žičkar iz 
OŠ Artiče, Nika Povše iz OŠ 
Boštanj, Tinkara Robek in 
Maj Brinovec iz OŠ Adama 
Bohoriča Brestanica, Gaj Bru-
dar iz OŠ Krmelj, Hana Iljaš iz 
OŠ Podbočje (vsi 9. razred) ter 
Urška Nakani iz OŠ dr. Jože-
ta Toporišiča Dobova in Tjaša 
Mavsar iz OŠ Jurija Dalmatina 
(obe 8. razred). Zatem so se 
udeleženci svečanosti iz Kul-
turnega doma podali v Osnov-
no šolo Jurija Dalmatina, kjer 
so bila razstavljena najboljša 
literarna in likovna dela. Li-
kovno je upodabljalo 49 učen-
cev iz devetih šol, 18 učencem 
in skupini pa je bilo podelje-
nih skupno enajst priznanj. 
Skupinsko priznanje so prejeli 
učenci 4. razreda OŠ Bizeljsko 

Lovro Zagmajster, Katarina 
Varlec, Nikita Hvalc in Luka 
Kukovičič, posamična pri-
znanja pa: Laura Medved in 
Iza Žičkar iz OŠ Artiče (obe 9. 
razred), Anja Pirc iz OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica (9. 
razred), Nina Marin iz OŠ Bo-
štanj (9. razred), Žan Zupan iz 
7. razreda in Gea Pleterski iz 
9. razreda OŠ Jurija Dalmati-
na Krško, Maja Bučar iz 9. ra-
zreda OŠ Podbočje, iz OŠ Raka 
pa ustvarjalci skupinskih del 
Neja Zupančič, Lucija Kri-
štof, Urša Duhanič (vsi 9. ra-
zred), Tiara Povše (7. razred), 
Zala Šribar, Zala Kazakovič, 
Lucija Pečarič (7. razred) ter 
Iva Rostohar, Eva Urankar, 
Maša Cimerman in Mija An-
čimer (7. razred). 
 Bojana Mavsar 

Skupinska fotografija nagrajencev za likovna dela na videmski šoli

Slavnostna govornica izr. 
prof. dr. Melita Zemljak Jontes

BRESTANICA - 25. oktobra je v Osnovni šoli Adama Bohori-
ča Brestanica potekal dan šole, posvečen 500-letnici prote-
stantizma. Ker živimo na tleh, ki so dala slovenstvu velika 
moža Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina, pomeni ta oble-
tnica praznovanje začetka slovenske pisane besede.

Dan nas je popeljal v svet zgo-
dovine, v svet pisave, črk, bra-
nja in v svet knjig. Na začetku 
so učenci ustvarjali, nato pa so 
si ustvarjeno tudi ogledali. Spre-
tno so ovijali črke, prepletali nit-
ke, dorisovali Bohoričev portret, 
izdelovali abecednike in knjižna 
kazala, pisali v bohoričici, se uči-
li stare pesmi, plesali srednjeve-
ške plese, kuhali po starih recep-

tih, opazovali srednjeveškega tiskarja, si ogledovali starine iz 
domačega kraja, občudovali izdajo Dalmatinove Biblije. Poskusi-
li so se celo v vezavi knjige. Šolarji so zavzeto zbirali stare knjige 
in jih prinašali v šolo. Tako je nastala razstava starih knjig. Naj-
več je bilo starih kuharic in cerkvenih besedil, najstarejša izdaja 
knjige pa nosi letnico 1911. Pri dejavnostih so pomagali krajani, 
ki so za to priložnost mladim postali mentorji. Ti so znali pribli-
žati svet, ki ga ne poznamo, svet, ki je tako oddaljen, da si težko 
predstavljamo, kako je sploh bilo nekoč. Tako je dan šole postal 
preplet preteklosti in sedanjosti. Posvetili smo ga času, ko je naš 
rojak Adam Bohorič učil mladež, da bi znala ceniti slovenstvo. 
Dan šole smo zaključili s krajevno proslavo, ki smo jo oblikova-
li v sodelovanju s Kulturnim društvom Svoboda Brestanica. Že-
lela je osredotočiti naš pogled na čas ustvarjanja narodne kul-
ture in jezika. Ravnateljica šole je ob tej priložnosti prvič javno 
pokazala novo šolsko priznanje, saj ga krasi Bohoričeva upodo-
bitev. Ustvarila ga je učenka Anja Pirc, ki ga je tudi prva prejela. 
Slavnostna govornica Alenka Černelič Krošelj je kot poznaval-
ka časa in ljudi spregovorila o pomenu protestantizma in po-
membnih mož za slovenstvo. Mladinski pevski zbor domače šole 
ter brestaniški kulturniki, ki po vzoru Adama Bohoriča nadalju-
jejo tradicijo zvestobe narodu v besedi, v igri, v petju in v plesu, 
so praznovanje zaokrožili. Tako smo stkali vezi, ki nas bodo po-
vezovale v prihodnosti.  Milena Žičkar Petan

Dan šole posvetili reformaciji

Ravnateljica je novo šolsko 
priznanje podelila Anji Pirc.
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POŽAR UNIČIL OSTREŠJE HIŠE - Brez strehe nad glavo so na 
zadnje jutro v mesecu oktobru ostali stanovalci hiše v Vrhu 
pri Boštanju. Dim, ki se je valil izpod strehe, so najprej opazi-
li sosedje, ki so prisebno takoj obvestili stanovalce ter gasilce 
na številko 112. Ogled kraja požara so opravili tudi krimina-
listi PU Novo mesto in strokovnjaki Nacionalnega forenzične-
ga laboratorija, ki so zaenkrat izključili možnost požiga, so pa 
večjo pozornost usmerili na preiskavo požarne varnosti sa-
mega objekta, vgradnjo dimnika in druge okoliščine. Zaključki 
preiskave še niso znani, je pa jasno, da je požar, ki so ga ukro-
tili gasilci PGD Boštanj in PGD Sevnica, skoraj v celoti uničil 
ostrešje in da bo zaradi tega ter posledic gašenja končna oce-
na škode zelo visoka.

STROP POKOPAL IN POVLEKEL V GLOBINO DELAVCA - 3. 
11. se je med opravljanjem rušilnih del v stavbi v Krškem hudo 
poškodoval gradbeni delavec. Na državljana Bosne in Herce-
govine se je med delom zrušil strop, zaradi česar je 40-letni 
delavec padel z višine sedmih metrov. Hudo poškodovanega 
so reševalci prepeljali v brežiško bolnišnico. Dan pred tem se 
je med delom poškodoval tudi delavec v enem izmed podjetij 
na Hermanovi  cesti v Sevnici. Na zdravljenje so ga odpeljali v 
Splošno bolnišnico Celje.

MED DELA PROSTIMI DNEVI "MARLJIVI" VLOMILCI  - V noči 
na 3. 11. je neznani storilec v Slovenski vasi vlomil v delavni-
co ob  hiši in odtujil dve motorni žagi, električno ročno orodje 
in dve posodi z gorivom, z ukradenim blagom pa lastnika oš-
kodoval za okoli 2500 €. Istega dne zvečer so prijavili vlom v 
hišo in tatvino lastnine tudi stanovalci ene izmed hiš na Le-
skovški ulici v Leskovcu, ki so jih med njihovo praznično od-
sotnostjo odškodovali za okoli 3.000 €. Dan pred tem so vlom 
v jutranjih urah opazili v športnem centru na Velikih Malen-
cah. Do vloma in tatvine je prav tako prišlo v prazničnih dneh, 
med 27. 10. in 2. 11., iz objekta pa je izginila rdeča nahrbtna 
kosilnica na nitko Kawasaki. Precejšnjo škodo je neznani sto-
rilec ali več njih povzročilo tudi na Pristavi pri Leskovcu, kjer 
je bilo iz dveh rezervoarjev traktorjev iztočenih okoli 400 li-
trov dizelskega goriva, iz tretjega pa ukradena hidravlična po-
teznica v vrednosti okoli 1.500 €. Oškodovano je tudi eno iz-
med v krških društev, v prostore katerega je bilo vlomljeno 26. 
10., iz klubskega prostora pa so izginili tobačni izdelki in goto-
vina v vrednosti okoli 400 €.  Zbrala: B. M.

Boris Vatovec, Krško: V današnjem času je 
zasvojenosti veliko, lahko začnemo z opojni-
mi substancami, ki so najbolj prepoznavne, za-
svojenost s hrano pa dostikrat spregledamo. Iz-
stopa tudi internetna, ki bo v prihodnje še večji 
problem. Zase menim, da imam nekaj razvad, v 
večini se jih zavedam, npr. kajenje, pa ne ukre-

pam, čeprav vem, da je škodljivo zdravju.

Metka Janc, Smečice pri Velikem Trnu: Za-
svojenosti je več vrst in vse so škodljive. Poleg 
odvisnosti od cigaret, alkohola, drog itd., so ne-
kateri tudi pretirano odvisni od hrane, a nekate-
ri bi najraje ne jedli. Sodobna tehnologija zbližu-
je in hkrati razdružuje, saj je vedno manj otrok, 
ki se igrajo na dvoriščih, vedno več je ljudi, ki je 

računalnik njihov edini prijatelj. 

Marija Žgavc, Nova vas pri Mokricah: Ob že 
znanih bi poudarila poleg računalnikov tablice 
in telefone, ker so prevelika distrakcija in otro-
ci se družijo na socialnem omrežju namesto zu-
naj. Poleg tega je posledica, da nimajo delovnih 
navad in motorike, ki bi jo mladi morali razvi-
jati. Učitelji prepoznamo, svetujemo, vendar je 

tehnologija najboljša "varuška" in starši so večinoma nemočni.

Darja Štefanič, Gorenja Pirošica: Danes so 
ljudje najbolj zasvojeni z internetom in telefo-
ni. Vsa nova tehnologija, s katero si krajšajo čas, 
privede do zasvojenosti. Odvisnost od nečesa 
lahko hitro prepoznamo, ko nekomu vzamemo 
določeno stvar, brez katere si ne more predsta-
vljati normalnega življenja. Sami se težko spo-

pademo z odvisnostjo, dobro je imeti nekoga, ki nam pomaga.

November je mesec preprečevanja zasvojenosti. Katere 
so po vašem mnenju danes najbolj pereče oblike zasvo-
jenosti, od »tradicionalnih« (alkohol, droge, cigarete ...) 
do bolj »sodobnih« (internet, družabna omrežja, igre na 
srečo ...), ali jih znamo prepoznati in se z njimi spopadati?

anketa

Stare in nove zasvojenosti

Predno ste postali ravnate-
ljica, ste poučevali na podru-
žnični in kasneje na central-
ni šoli; kako se spominjate 
dela v razredu, kakšni so bili 
otroci, kje je bilo delo lažje?
Na poučevanje imam izjemno 
prijetne spomine in tudi v vlo-
gi ravnateljice še vedno rada 
poučujem, da ohranim stik s 
stroko, učenci in da bolje ra-
zumem učitelje. V podružnič-
ni šoli na Studencu sem kot 
začetnica poučevala v kom-
biniranem oddelku in ta obli-
ka dela je bila zame precejšen 
organizacijski in strokoven iz-
ziv. V oddelku je bilo 18 učen-
cev. S strani Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo in ob po-
moči vodje Andreje Janc sem 
kmalu sestavila takšno obliko 
učnega procesa, da je delo laž-
je steklo. Pridobljene dragoce-
ne izkušnje sem čez nekaj let 
z veseljem uporabila pri pou-
čevanju na šoli, kjer so bili od-
delki številčnejši, pouk pa je 
predstavljal drugačne izzive, 
potrebna je bila diferenciacija 
in individualizacija. Otroci pa 
so povsod radovedni, naviha-
ni in prisrčni. 

Kako usklajujete delo na 
centralni šoli z obema po-
družničnima šolama, ena je 
na Studencu, druga v Loki? 
Delo usklajujem z vodjema 
obeh podružnic, Karmen Ška-
pin in Andrejo Janc, in tudi 
preko mojih pomočnikov, Slo-
venka Podržaja in Aleša Tuh-
tarja. Enkrat tedensko se ses-
tajamo in izpostavimo dobre 
stvari preteklega tedna in tudi 
probleme s poudarkom na is-
kanju rešitev. Vsaj enkrat me-
sečno tudi obiščemo otroke 
na obeh podružnicah. Sode-
lavke s podružnic se tedensko 
srečujejo na strokovnih akti-
vih na matični šoli. Seveda je 
eno pedagoško vodenje, dru-
go pa poslovno in investicijsko 
vlaganje v tri zgradbe. Obči-
na Sevnica ima posluh za naše 
potrebe in ravno na dan izida 
vašega časopisa bomo na Stu-
dencu otvorili prizidek k šoli, 
v Loki pa bomo konec mese-
ca novembra predali name-
nu novo šolsko igrišče in nove 
prostore izposojevališča Knji-
žnice Sevnica ter praznovali 
110 let šolske zgradbe. Zave-
damo se, da je šola v kraju sre-
dišče družbenega dogajanja in 
povezovanja in v tem času smo 
v tesnem sodelovanju z Obči-
no Sevnica tudi energetsko ob-
novili vse tri stavbe, posodobi-
li športno dvorano in izvedli 
še nekatere druge investicije. 
Učinki so energetske, ekonom-
ske, estetske in ekološke nara-
ve, imamo pa še kar nekaj na-
črtov in izzivov. 

Kot ravnateljica ste v šolski 
vsakdanjik uvedli nekatere 
novosti, kakšni so učinki?
Novosti je res kar nekaj. V Ted-
nu otroka, ki poteka prvi teden 

v oktobru, nimamo klasičnega 
pouka, pač pa se odvije pre-
ko 50 različnih dejavnosti z 
vseživljenjskimi znanji. Uved-
li smo Modri stol, Tržnico zna-
nja, Čajanko z bivšimi učen-
ci, Šolo za starše, Beležko za 
spremljanje napredka, aktiv-
neje se povezujemo z društvi 
v občini ... Kulturni, športni, 

tehnični in naravoslovni dne-
vi so bolj medpredmetno po-
vezani, medsebojno si hospi-
tiramo, uvedli smo strokovne 
razprave in bralno učne stra-
tegije kot aktivno obliko uče-
nja in poučevanja, aktivnejša 
je vloga učencev pri organiza-
ciji dogodkov, povezujemo se z 
Zdravstvenim domom Sevnica 
s promocijo zdravja, s Komu-
nalo Sevnica glede trajnostne-
ga razvoja … Vse to bogati naše 
šolsko življenje. 

Učinke sprememb tudi sprem-
ljamo preko različnih kazalni-
kov. Večkrat letno naredimo 
posnetek stanja (monitoring) 
na vzgojnem in učnem podro-
čju. Naj ponazorim s konkret-
nim primerom - v letu 2011 
so prejeli zlato državno pri-
znanje na tekmovanjih iz zna-
nja štirje učenci, leta 2015 pa 
16 učencev, odstotek uspešno 
sodelujočih se je močno pove-
čal in na to smo zelo ponosni. 
Rezultati so posledica dobre-
ga dela mentorjev ob podpo-
ri staršev in vztrajnosti učen-
cev. Merimo tudi zadovoljstvo 
zaposlenih, staršev in učencev. 
Konkretno, zanima nas, kako 
dobro se počutijo učenci v šoli 
in kakšna razredna klima vla-
da v razredu. Ob odstopanjih 
od pričakovanega vzdušja se 
subtilno uvajajo dejavnosti za 
izboljšanje. Na šoli smo uvedli 
varne točke z nalepko na vra-
tih, kjer ima vsak učenec mož-
nost, da v stiski poišče pomoč. 
Lahko rečem, da gre za spre-
membo organizacijske kulture 
- noben problem ni tako velik, 

da se ga ne bi dalo rešiti - po-
skušamo narediti ’tisto nekaj 
več’ in mislim, da smo pri tem 
uspešni.

Beležka za spremljanje na-
predka?
’Beležka’ predstavlja osebno 
mapo učenca, iz katere je raz-
vidno, kaj otroka veseli, katere 

dejavnosti obiskuje, kje razvija 
svoje talente in potenciale ter 
kako uspešen je na svoji poti. 
Otrok ima na ta način možnost, 
da pove kaj več o sebi in svojem 
delu, s tem ga tudi učimo samo-
stojnosti in odgovornosti. S po-
močjo ’beležke’ ugotavljamo 
tudi, da imajo nekateri učenci 
preveč dejavnosti in lahko pri 
tem že izgorevajo, drugi pre-
malo ali nič, kar pa spet ni v 
redu. Mladi potrebujejo pogo-
vore in dogovore, pristen stik z 
odraslimi ter vrstniki, a vse to 
brez časovne stiske in to je iz-
ziv sodobnega časa, tako za uči-
telje kot tudi za starše. 

Kaj se skriva v t. i. Tržnici 
znanja?
Na vsake dve leti na šoli organi-
ziramo Tržnico znanja, kjer se 
učencem in staršem predstavi 
prek dvajset srednjih šol, njiho-
vi programi ter dijaški domo-
vi z namenom, da bi bila od-
ločitev o nadaljevanju šolanja 
prava. Sedaj že razmišljamo o 
Tržnici poklicev, da bi v času 
karierne orientacije učencem 
približali poklice in njihovo pe-
strost. K sodelovanju bomo po-
vabili tudi starše, smo pa tudi v 
dialogu s posavsko gospodar-
sko zbornico preko projekta 
Zavezništvo za mlade. 

Eden izmed zanimivih pro-
jektov je Učilnica na prostem 
in Šolski vrt, kjer pouk pote-
ka na drugačen način, kako? 
Najboljša učilnica je učilnica 
brez strehe, to je narava. Leta 
2008 smo se preko projek-
ta Ekošola začeli povezovati 

z ekološkimi kmetijami v na-
šem okolju. Prva takšna kme-
tija je bila kmetija Jazbec v vasi 
Podvrh, kjer smo z učenci pek-
li piškote iz bio moke, nabira-
li zeliščne rastline in kuhali ze-
liščne čaje. Nemirni otroci so 
se ob stiku z živalmi neverjet-
no umirili in z delom na vrtu 
sprostili. Ob vidnih pozitivnih 
učinkih dela v naravi smo si že-
leli ustvariti vrtove v bližini šol, 
da bi tovrstno delo približali 
večjemu številu učencev. Z Od-
delkom za gospodarske dejav-
nosti Občine Sevnica smo zgra-
dili tri šolske vrtove in z njimi 
lahko učencem približamo po-
men samooskrbe. 

V šoli veliko pozornosti na-
menjate tudi zdravim pre-
hranskim navadam ... 
Hidrirani in dobro preskrblje-
ni možgani pomagajo pri zbra-
nosti, gibanje in vaje ’Brain 
Gym’ pa pripomorejo pri po-
vezovanju leve in desne mož-
ganske hemisfere. V treh kotič-
kih šole so učencem ves čas na 
voljo sadje, zelenjava, oreščki, 
zelenjavna nabodala in sadni 
'zmešančki'. Nadzor nad jedil-
niki izvajajo pristojne instituci-
je in imeli smo le eno usmeri-
tev, da vključujemo še več ribjih 
jedi. Kuharice so se ustrezno iz-
obrazile tudi na tem področju, 
kajti otroci rib ravno ne mara-
jo, zato jih poskušamo ponudi-
ti v za njih bolj mikavni obliki.  
 
Sodelujete tudi z lokalnimi 
ponudniki sadja in zelenja-
ve, kar naj bi bil primer dob-
re prakse za druge šole, lah-
ko opišete?
Leta 2011, ko sem bila komaj 
mesec dni ravnateljica, sem se 
soočila s prvim postopkom iz-
peljave javnega naročila za pre-
hrano. Ker sem že prej vodila 
projekt Ekošola, sem imela pri-
ložnost spoznati delo ekokme-
tij in lokalnih pridelovalcev 
hrane. Zdelo se mi je smiselno, 
da se šola na zakonit in tran-
sparenten način poveže z nji-
mi. Občina Sevnica je prevzela 
zelo pomembno vlogo, vode-
nje postopka javnega naroči-
la. Takratni lokalni pridelo-
valci s svojimi pridelki še niso 
bili pripravljeni na naše potre-
be. Občina Sevnica je povezala 
še ostale šole in lokalni pride-
lovalci so se prilagodili našim 
potrebam po hrani. Leta 2011 
smo na šoli delali s šestimi do-
bavitelji hrane, danes sodelu-
jemo z 42 dobavitelji. Jedilnik 
se še vedno pripravlja v skla-
du s Smernicami za prehranje-
vanje v vzgojno-izobraževal-
nih zavodih ZRSŠ, MIZŠ in NIJZ 
in dobro sodelovanje z dobavi-
telji nam omogoča, da imamo 
res pester in raznolik jedilnik 
z možnostjo solatnega krožni-
ka, ki si ga učenci oblikujejo po 
svojem izboru. 

Osnovno šolo, kjer ste rav-
nateljica, je obiskovala tudi 

Mirjana Jelančič, ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica:

SEVNICA - Največjo šolo v sevniški občini, ki ima tudi dve podružnični šoli, v Loki pri Zidanem Mostu in na 
Studencu, vodi Mirjana Jelančič, po izobrazbi profesorica razrednega pouka. V središču njenega delovanja 
so učenke in učenci s svojimi sposobnostmi ter interesi in zadovoljni zaposleni. 

Šola - hiša znanja in spoštovanja

Mirjana Jelančič
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aktualna prva dama ZDA, bi 
lahko to izkoristili za kakšen 
projekt ali povezavo s katero 
izmed ameriških šol?
Smo šola, ki deluje povezoval-
no. V kolikor bi seveda vsi ime-
li nekaj od tega, smo temu nak-
lonjeni. To samo bogati učni 
proces, v katerem gre tudi za 
spoznavanje novega okolja in 
različnih skupnosti, kulture, 
jezika, zgodovine, stila oblače-
nja itd. Bila bi zanimiva izkuš-
nja, a pustimo času čas. 

Ali sedi v šolskih klopeh ve-
liko otrok priseljencev? So 
glede tega morda kakšne po-
sebnosti, morda zahteve gle-
de prehrane, obleke itd.?
Imamo učence priseljence in 
zanje je sistemsko ter struk-
turno dobro poskrbljeno, tudi 
glede dodatne strokovne učne 
pomoči in pridobivanja ocen. 
Ti učenci se v naši šoli hitro in-
tegrirajo v novo okolje in so ne-
kako naravno spoštljivi. Držijo 
se naših pravil šolskega reda in 
dogovorov. Velikokrat me pre-
senetijo z dejstvom, da ima-
jo opravljene vse šolske obve-
znosti ter domače naloge in to 
navkljub težavam v razumeva-
nju jezika. Res pa je, da smo mi 
mnogokrat prepuščeni lastni 
iznajdljivosti, saj nimamo mož-
nosti nobenega uradnega pre-
vajalca za stik s starši, ki pri-
hajajo na primer s Kosova, iz 
Bolgarije …

Kaj je za vas večji uspeh, dob-
ri in visoki učni rezultati ali 
složna skupnost v razredu, 
saj učenci prihajajo iz raz-
ličnih socialnih okolij?

Oboje je pomembno in še več. 
Zavedati se moramo, da se 
učenci dobro učijo, če se dob-
ro počutijo, in tudi zaposleni 
delajo dobro, če se dobro po-
čutijo. Prva in najpomembnej-
ša novost, ki sem jo začela ude-
janjati, je bilo uvajanje novega 
pogleda, nove filozofije šole. 
Delovanje naše šole danes te-
melji na ’Delorsovih stebrih’. 
Učiti se, da bi vedeli. Učiti se, 
da bi znali delati. Učiti se, da bi 
znali živeti v skupnosti in drug 
z drugim. Učiti se biti. Na teh 
štirih temeljih danes gradimo 
hišo znanja in spoštovanja, kot 
jo rada poimenujem. 

Od česa je v prvi vrsti od-
visna kakovostna šola, od 
dobrih učiteljic in učiteljev, 
organiziranosti šole ali šol-
skega sistema?
Kakovostna šola nudi miselno 
spodbudno in psihološko var-
no učno okolje. Sam sistem po-
nuja strukturo in deloma nare-
kuje tudi organizacijo. Največje 
bogastvo šole so učenci, naj-
večjo dodano vrednost prina-
šajo zaposleni v konstruktiv-
nem sodelovanju s starši. V 
našo šolo dnevno vstopa 676 
’čudes’ in za njihov vsestranski 
razvoj skrbi 93 zaposlenih in 
1350 staršev. Šola, dom in oko-
lje naj bi spodbujali otrokov in-
telektualni izziv in krepili ču-
stveno ravnotežje. Ko si otrok 
z lahkoto odgovori na vpraša-
nja, v čem je dober, kje je ’car’, 
katere vrline ga odlikujejo, po-
meni, da nam je v devetletnem 
šolanju skupaj s starši uspelo 
graditi Človeka. Kjer je v odno-
su prisotno medsebojno spo-

štovanje in razumevanje, so ti 
učinki hitro vidni. Na naši šoli 
imamo s starši zelo dobre od-
nose in izkazalo se je, da sku-
paj zmoremo več in bolje. Ka-
kovostna šola je tudi šola, ki si 
ves čas nastavlja ogledalo. Je 
šola, ki pozna svoje odličnosti 
in se zaveda tudi šibkih podro-
čij. Ima svoje kazalnike uspeš-
nosti, katere longitudinalno 
spremlja. Po mojem mnenju je 
kakovostna šola prijazna šola 
z jasnimi pričakovanji. 

Osnovna šola Sava Kladni-
ka Sevnica je v lanskem letu 
prejela priznanja Blaža Ku-
merdeja za izjemne dosež-
ke pri razvoju in uvajanju 
novosti v vzgojno-izobra-
ževalno prakso, na jutrišnji 
slovesnosti ob občinskem 
prazniku pa bo šola prejela 
najvišje občinsko priznanje, 
Grb Občine Sevnica, kaj vam 
to pomeni?
Naj povem, da smo tudi s stra-
ni Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport in za-
voda Planica prejeli srebrno 
priznanje za najbolj športno 
šolo v Republiki Sloveniji. Pri-
znanje, ki ga bo Osnovna šola 
Sava Kladnika Sevnica spreje-
la na jutrišnji osrednji občin-
ski slovesnosti, za nas pomeni 
potrditev dosedanjega dela in 
nas hkrati zavezuje, da bomo 
še naprej delali dovolj dobro 
ter pripravljali naše mlade lju-
di za stabilno družbo priho-
dnosti znanja in spoštovanja. 
Šola je edina institucija, kjer 
otrok v času šolanja preživi 
dolgih devet let. Za otroka je to 
izjemno pomemben čas, saj se 

oblikuje njegov značaj, vred-
note, gradi znanje in razvijajo 
njegove spretnosti, veščine in 
kompetence. Ta močan obču-
tek zavedanja, da imamo mož-
nost, da naredimo najboljše, 
kar lahko, nas vodi pri delu. V 
obdobju odraščanja otrok pot-
rebuje mnogo objemov in neš-
teto spodbudnih besed, a hkra-
ti tudi jasnih meja in omejitev. 
Oboje prinaša varnost in obču-
tek sprejetosti. 

Kako svoje poklicno delo 
usklajujete z družinskim 
življenjem in prostočasni-
mi aktivnostmi, poleg tega, 
da se ukvarjate s tekom, ste 
tudi aktualna predsednica 
Rotary kluba Sevnica?
Svoje delo in življenje uskla-
jujem tako, da določam prio-
ritete. V prvi vrsti sem mama 
dveh najstnikov, moj poklic in 
delo me navdušujeta, v pros-
tem času, kolikor ga še osta-
ne, pa rada preživim v naravi 
in med dobrimi ljudmi. Hoja in 
tek me sproščata, hkrati pa z 
njima skrbim za lastno fizično 
kondicijo. Namen Rotary klu-
ba Sevnica, ki je eden mlajših 
v Sloveniji, je spodbujanje pri-
jateljskega združevanja, raz-
vijanja in pospeševanja med-
sebojnega razumevanja ter 
spoštovanja. Naloge in dejav-
nosti kluba so med drugim or-
ganiziranje raznih prireditev 
in zbiranje sredstev za pomoč 
bolnim, ostarelim in nemoč-
nim ljudem, ljudem v stiski, ot-
rokom, mladini in družini. Smo 
neke vrste človekoljubna orga-
nizacija. 
 Smilja Radi

NOV ODPIRALNI ČAS ZBIRNEGA 
CENTRA ZA ODPADKE SEVNICA

Komunala Sevnica vse uporabnike komunalnih storitev v 
občini Sevnica obvešča, da je z novembrom na Zbirnem centru 
za odpadke uveden podaljšan obratovalni čas. 

NOV DELOVNI ČAS
ZBIRNEGA CENTRA ZA ODPADKE SEVNICA, Savska cesta

ponedeljek – petek: 7.00 – 17.00
1. in 2. sobota v mesecu: 8.00 – 13.00

Smer dostopa do Zbirnega centra za odpadke, ki se nahaja 
v industrijski coni Sevnica v neposredni bližini reke Save: na 
križišču za Kmečko zadrugo Sevnica in Dalijo se usmerite 
naravnost v smeri proti brvi čez Savo, nato pa zavijete desno 
na urejeno cesto do objekta. Usmerjajo vas tudi označevalne 
table.

Center je namenjen oddaji komunalnih odpadkov vsem 
uporabnikom občine Sevnica, ki so vključeni v sistem ravnanja 
z odpadki. Za gospodinjstva je oddaja brezplačna. 

Na Zbirni center lahko dostavljate komunalne odpadke, med 
katere sodijo: 
• kosovni odpadki (leseno in oblazinjeno pohištvo, 

vzmetnice, preproge, kovine, plastični predmeti, športni 
rekviziti, vrtna oprema, stavbno pohištvo), 

• embalaža (plastična, kovinska, kartonska, steklena, lesena 
embalaža, papir), 

• nevarni odpadki (odpadna fitofarmacevtska sredstva, 
barve, laki, zdravila, kemikalije, čistila, kozmetika, topila, 
odpadno motorno in jedilno olje, oljni filtri, kartuše, 
tonerji, embalaža nevarnih snovi, baterije, akumulatorji), 

• električna in elektronska oprema (televizorji, monitorji, 
vse vrste električnih naprav in naprav na baterije, 
računalniki ipd.), 

• odpadni hišni tekstil, oblačila in obutev, 
• odpadna folija (tudi silažna), biološki odpadki (kuhinjski, 

vrtni odpadki, zeleni obrez), 
• stiropor, 
• sanitarna oprema, keramika, 
• odpadne gume osebnih vozil (do 50 kg/uporabnika) 
• in podobni komunalni odpadki. 

Vse dodatne informacije najdete tudi na naši spletni strani 
www.komunala-sevnica.si. 

Pomemben investicijski del 
predstavlja urejena infra-
struktura in v sevniški občini 
so bile v času od lanskega do 
letošnjega občinskega prazni-
ka izvedene številne ureditve 
lokalne cestne infrastrukture, 
sanacije škode na infrastruk-
turi zaradi posledic delovanja 
narave, na več lokacijah je po-
tekala obnova dotrajanih av-
tobusnih postajališč itd. Od 
državnih cestnih naložb je za 
občinsko mestno središče iz-
jemnega pomena obnova nad-
voza v Šmarju ter celovita ob-
nova državne ceste na relaciji 
Boštanj - Mokronog v kraju Tr-
žišče, pomembna pridobitev 
pa je tudi nov most čez Črni 
potok v bližini naselja Ore-
hovo. Opravljenih je bilo tudi 
nekaj naložb v vodooskrbno 
omrežje, tako je bil na relaci-
ji Zabukovje - Podvrh zgrajen 
kilometer novega vodovodne-
ga omrežja za okoli deset go-
spodinjstev, obnovljeni pa sta 
bili tudi dve vodni zajetji. V 
Krmelju je bila izvrtana do-
datna vrtina za razbremeni-
tev obstoječe, ki je zagotavlja-
la nemoteno vodooskrbo za 
Šentjanž in Krmelj - nova vrti-
na bo zagotavljala dodatne 
količine vode za vasi Gabrije-
le, Spodnje in Zgornje Mlade-

Urejajo bivanjsko okolje občanov
SEVNICA -  Sevniški župan Srečko Ocvirk je 6. novembra na novinarski konferenci ob občinskem prazniku 
v prostorih Trškega dvorca v t. i. spodnjem sevniškem gradu predstavil nekatere ureditve za bolj kakovo-
stno življenje v občini, nanizal pa je tudi nekatere nove načrte.

tiče ter Pijavice. Na področju 
šolstva je bila letošnja večja 
naložba izgradnja prizidka k 
podružnični osnovni šoli na 
Studencu, ki jo bodo namenu 
uradno predali danes. V Zdra-
vstvenem domu Sevnica so 
konec lanskega leta zaključi-
li z rekonstrukcijo prostorov 
za potrebe izvajanja nujne 
medicinske pomoči, v Lekar-
ni Sevnica pa so v letošnjem 
marcu odprli vrata prenovlje-
nih prostorov in predali na-
menu robotizirano skladišče 
za zdravila. Občina Sevnica 
je skupaj s sevniško krajevno 
skupnostjo pristopila k uredi-
tvi ploščadi s spomenikom v 

novem delu Sevnice v bližini 
železniške postaje.

Občina Sevnica že nekaj let po-
deljuje tudi občinske štipendi-
je za deficitarne poklice - v šol-
skem letu 2016/2017 je bilo 
podeljenih deset štipendij, za 
šolsko leto 2017/2018 se je za 
pridobitev omenjene štipen-
dije prijavilo devet dijakov. V 
okviru Posavske štipendijske 
sheme že nekaj let poteka fi-
nanciranje nadarjenih dijakov 
in študentov s področja kultu-
re, ki se izobražujejo v tujini - 
razpis za novo šolsko leto je v 
teku. V okviru razpisa za pod-
poro razvoju kmetijstva se del 

proračunskih sredstev name-
nja tudi štipendiranju bodočih 
prevzemnikov kmetij.

Župan Srečko Ocvirk je po-
udaril, da je poleg urejenega 
bivanjskega okolja za vse ge-
neracije pomembna tudi go-
spodarska razvitost, ki jo med 
drugim omogoča ustrezno pro-
storsko načrtovanje, komunal-
no opremljanje obrtnih con, 
sistemski razpisni proračunski 
viri itd. Pomembna gospodar-
ska dejavnost postaja turizem 
ter z njim kot osrednji kulturni 
in zgodovinski spomenik grad 
Sevnica, za pohodnike in ljubi-
telje gora ter narave pa Lisca s 
Tončkovim domom in Jurkovo 
kočo. Ena izmed turističnih pri-
ložnosti je kolesarski turizem 
z urejeno infrastrukturo in 
spremljevalnimi aktivnostmi 
ob poti. Želijo, da bi Savska ko-
lesarska pot postala sestavni 
del Slovenske kolesarske poti 
in temu bo namenjena konfe-
renca »Savska kolesarska pot 
- izziv in priložnost«, ki bo 
podrobneje predstavljena 23. 
novembra na gradu Sevnica, 
je na ponedeljkovi novinarski 
konferenci povedal član pred-
sedstva slovenske kolesarske 
mreže Andrej Zalokar. 
 Smilja Radi, foto: T. Žibert

Župan Srečko Ocvirk in član predsedstva slovenske kolesar-
ske mreže Andrej Zalokar

BRUSELJ, POSAVJE - 11. oktobra je v Evropskem parlamentu v 
Bruslju potekala svečana podelitev nagrade Državljan Evrope za 
leto 2017 socialno-humanitarnemu programu ZDUS - Starejši 
za starejše. Na dolgo pot z avtobusom se je odpravilo 45 prosto-
voljcev iz cele Slovenije. Pokrajino Posavje sta zastopali pokra-
jinska koordinatorka Ida Križanec in koordinatorka DU Breži-
ce Ana Kalin. V EP sta jih sprejela evropska poslanca Ivo Vajgl 
in dr. Igor Šoltes. Na svečani podelitvi v veliki dvorani EP je nag-
rado izročila podpredsednica Evropskega parlamenta Sylvie Gu-
illaume bivši predsednici ZDUS dr. Mateji Kožuh, predlagatelju 
nagrade evropskemu poslancu Vajglu in podporniku programa 
dr. Šoltesu. Program je zasnovan tako, da strokovno usposoblje-
ni prostovoljci skupaj z različnimi strokovnimi službami v lo-
kalnem okolju izvajajo pomoč tistim starejšim, ki jo najbolj pot-
rebujejo. Njegov namen je omogočiti starejšim, da ostajajo čim 
dlje na svojih domovih v domačem okolju, v katerem se najbolje 
počutijo. V Posavju je 13 društev upokojencev, ki so vsa vklju-
čena v program in v katerih dela okoli 200 prostovoljcev. V naši 
regiji je 11.046 starejših prebivalcev nad 69 let, že vključenih v 
projekt je 10.551 oseb. Od leta 2008, ko so se vključila prva po-
savska društva, nekatera kasneje, so do danes našteli 39.633 de-
janskih prvih in ponovnih obiskov.  A. Kalin/R. R.

Državljan Evrope programu ZDUS
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Na prireditvi, ki so jo z glasbe-
nimi nastopi popestrili učen-
ci in otroci cerkljanske šole in 
vrtca pa tudi sošolke in sošol-
ci, ki so šolo v Cerkljah zaklju-
čili pred 55 leti, je najprej šte-
vilne navzoče na prostoru med 
šolo in vrtcem – zbralo se jih 
je krepko čez 500 – nagovori-
la ravnateljica šole dr. Stanka 
Preskar. Orisala je zgodovino 
šolstva v tem kraju, ki se je za-
čelo pred 163 leti. Leta 1904 so 
zgradili šolo na sedanji lokaci-
ji. Šolsko stavbo so večkrat ob-
novili, jo dograjevali z novimi 
prostori za pouk in leta 1965 
odprli prvi oddelek predšolske 
vzgoje, ki je lani upihnila že 50 
svečk. »Stara šolska zgradba je 
kljub skrbnemu vzdrževanju 
postajala preozka, zob časa 
je zarezal globoke brazgotine, 
prostorska stiska je postajala 
vse večja, pogoji pa vse manj 
ugodni. Reševanje problema ni 
bilo enostavno, pomembno pa 
je, da je njegovo razsežnost ra-
zumel tudi župan občine Bre-
žice Ivan Molan,« je poudarila 
Preskarjeva in dodala: »Za vse, 
ki nam je mar za bodočnost na-
ših otrok ter verjamemo v po-
men vzgoje in izobraževanja 
od prvega trenutka njihovega 
življenja, je izgradnja nove šole 
in vrtca pomemben dogodek.«

Župan je v nagovoru najprej 
dejal, da se je ta investicija za 
Občino Brežice začela že pred 
13 leti s prvimi statičnimi me-
ritvami, poročilo je takrat po-
kazalo, da je šolska stavba v 
Cerkljah v slabem stanju ter 
jo bo treba porušiti in zgradi-
ti novo. Šola je bila edina v ob-
čini brez jedilnice, zaradi po-
manjkanja učilnic in igralnic 
je pouk potekal v vseh možnih 
prostorih, tudi v kabinetih, ra-
čunalnici in knjižnici, prostor 
za dva oddelka vrtca pa so na-
menjali v zasebnem objektu, je 
pojasnil. Leta 2006 je prišlo do 

Za bodoče cerkljanske rodove
CERKLJE OB KRKI - Na zadnjo oktobrsko soboto so v Cerkljah ob Krki s slovesno prireditvijo ob uradnem 
odprtju nove zgradbe osnovne šole in vrtca ter ob 50. obletnici predšolske vzgoje in varstva v tem kraju 
počastili 28. oktober, praznik občine Brežice.

prvih idejnih zasnov, med le-
toma 2008 in 2011 so poteka-
la usklajevanja glede nakupov 
dodatnih zemljišč, župan se je 
na tem mestu zahvalil družini 
Gramc iz Cerkelj, ki je občini 
prodala zemljišča v neposre-
dni bližini. Leta 2012 je ob-
činski svet sprejel nov vrstni 
red prenove šol, na katerega 
je bila prednostno uvrščena 
OŠ Cerklje ob Krki, leta 2013 
so se začele aktivnosti za ar-
hitekturni natečaj, ki je bil iz-
peljan naslednje leto. Zmago-
valni predlog arhitekturnega 
ateljeja Medprostor iz Ljublja-
ne oz. arhitekta Roka Žnidar-
šiča s sodelavci je predvidel 
popolno obnovitev najstarej-
šega dela šole kot arhitektur-
no vrednost kraja, grajenega v 
avstro-ogrskem slogu, za pro-
store uprave in knjižnice ter 
rušitev ostalih stavb in nado-
mestitev z novogradnjo za vr-
tec, šolo in telovadnico. Ob dej-
stvu, da ministrstvo za šolstvo 
od leta 2009 ni več predvide-
lo sredstev za obnovo in grad-
njo šol, je občina pričela iska-
ti načine za zagotavljanje teh 
sredstev. »Spoznali smo, da 
bo gradnja nove šole omogo-
čena le z lastnimi sredstvi ob-
čine. Zavedali smo se, da brez 
kredita investicije v višini sko-
raj 6,6 milijona evrov ne bomo 

mogli uresničiti. Naslednji iz-
ziv je bilo vprašanje nadome-
stnih prostorov za pouk v času 
gradnje nove šole. Pri nado-
mestni lokaciji nam je poma-
gal MORS, ki nam je v Vojašnici 
Jerneja Molana omogočil brez-
plačno uporabo stavbe in igri-
šča, za kar se jim iskreno zah-
valjujem,« je povedal župan. 

KATIČEVA PONOSNA IN 
HVALEŽNA

V letu 2015 so izvedli javno na-
ročilo in izbrali izvajalce del, s 
katerimi so pričeli konec leta 
2015 in zaključili jeseni 2017. 
Gradbeno obrtniška dela je 
izvedlo podjetje AS-Primus 
d.o.o., strojne instalacije pod-
jetje Kolektor Koling d.o.o, 
elektro instalacije in zunanje 
ureditve Kostak d.d., strokov-
ni nadzor nad deli pa je izve-
del Savaprojekt d.d. Župan je 
še poudaril, da so novi šolski 
prostori, predvsem telovad-
nica in zunanja igrišča, name-
njeni vsem krajanom. Zahva-
lil se je vsem, ki so sodelovali 
pri tej investiciji, nudili nado-
mestne prostore ali bili kako 
drugače vpeti v ta projekt, ter 
dodal, da predšolska vzgoja v 
Cerkljah ob Krki za 50. rojstni 
dan ne bi mogla dobiti boljše-
ga darila - novih prostorov. Ob 

tej priložnosti je vrtcu podelil 
plaketo Občine Brežice. Slav-
nostna govornica na prireditvi 
je bila ministrica za obrambo 
Andreja Katič, ki je povedala, 
da je malce nenavadno, da mi-
nistrica za obrambo sodeluje 
pri otvoritvi nove šole in vrt-
ca, a je hkrati vesela in ponos-
na, da se je v Cerkljah ob Krki 
spletla tako pristna vez med 
Slovensko vojsko in lokalno 
skupnostjo. Kot ministrica je 
še posebej hvaležna vsem v 
šoli, da prenašajo domoljubje 
med učenke in učence ter jih 
vzgajajo v aktivne državljanke 
in državljane.

Po kulturnem programu, ki ga 
je povezovala učiteljica sloven-
ščine Nataša Baznik, so pred 
šolo ministrica, poslanec v DZ 
Igor Zorčič, župan, ravnate-
ljica, pomočnica ravnateljice 
Renata Baznik, predsednica 
sveta KS Cerklje ob Krki Jele-
na Ilišević Gramc, predsednik 
šolske skupnosti Andraž Jure-
čič in predstavnica najmlajših 
Urška Baznik zasadili lipo, 
nakar so si obiskovalci novo 
šolo in vrtec lahko tudi ogleda-
li. Po posameznih učilnicah so 
potekale delavnice z različni-
mi aktivnostmi, ki so jih prip-
ravili učenci in učitelji šole ter 
povabljene skupine (DBV Ka-
tana Globoko, PD Imani Breži-
ce, PK Lukec Krško, Glasbena 
šola Brežice). Slovesne prire-
ditve so se med drugim ude-
ležili tudi namestnik direk-
torja Direktorata za logistiko 
na MORS Marko Grubar, di-
rektor Direktorata za predšol-
sko vzgojo in osnovno šolstvo 
mag. Gregor Mohorčič, pred-
stojnica Zavoda RS za šolstvo 
OE Novo mesto mag. Andreja 
Čuk, poveljnik 15. polka Slo-
venske vojske polkovnik Bo-
jan Brecelj ter nekdanji rav-
natelji in zaposleni na šoli.
 Rok Retelj

Zasaditev lipe na trgu pred šolo (foto: Natalija Štefanič)

BRESTANICA - Izhajajoč iz bogate dediščine, ki so jo na gradu, 
kraju, Posavju in širše zapustili rajhenburški trapisti, ter nadgra-
dnje projektov LEADER z okrajšavo Trapistin in Zelišča Posavja 
so v Kulturnem domu Krško in njegovi enoti Grad Rajhenburg 5. 
novembra na gradu tretje leto zapored pripravili Rajhenburški 

dan čokolade in likerjev. In ta je ponovno na še eno zadnjih to-
plih, s soncem obsijanih nedelj v letošnji jeseni pritegnil števil-
ne obiskovalce iz bližnjih in daljnih krajev, mnogi med njimi pa 
so se udeležili tudi vzporednega programa, sestavljenega iz de-
lavnic in strokovnega predavanja priznanega slovenskega etno-
loga dr. Janeza Bogataja na temo Čokoladna Slovenija, ali se po-
dali na voden ogled gradu ter v njem umeščenih zbirk in razstav. 
Pod večer je najslajši grajski dan v letu, ki ga je v dopoldanskih 
urah odprl krški župan mag. Miran Stanko, kot smetana na čo-
koladni torti zaokrožila zasedba Hamo & Tribute 2 Love z izva-
janjem čustvene, strastne glasbe klasičnega rocka, bluesa in fun-
ka. Sicer pa so letos svoje sladke in zdravilne izdelke ponudili v 
nakup koprska Čokoladnica Tramontana, Passero podeželska 
čokoladnica iz Prekmurja, Čokoladnica La chocolate ter Čoko-
ladnica Cukrček iz Ljubljane, Čokoladnica Plešec iz Depale vasi, 
zastopstvo Torras čokolade iz Španije, iz bližnjih krajev Žganje 
iz rožc iz Podsrede ter Kmetija Omerzu iz Zgornje Pohance ter 
domača, brestaniška ponudnika Hiša trt, vina in čokolade Kunej 
in Bukovec d.o.o., p.e. kavarna in slaščičarna Grad Rajhenburg.
 B. M. 

Tretji najslajši grajski dan

Stojnice so se šibile pod čokoladnimi in zeliščnimi proizvodi, 
mnogi obiskovalci pa so že nakupili posladke za prihajajoči 
mesec obdarovanj.

BRESTANICA - Gledališka sekcija KD Svoboda Brestanica je 
21. oktobra in s ponovitvijo naslednjega dne na domačem 
odru premierno uprizorila novo gledališko delo, komedijo 
Neila Simona Bosa v parku. Z njo bodo gostovali po posav-
skih krajih in širše, hkrati pa brestaniški gledališčniki gos-
tujejo tudi s predstavo Dama iz Maxima.

Tokrat je obiskovalce razvedrila šestčlanska igralska zasedba: 
Kristina Virant Krmelj (v vlogi Corie Bratter) in Matej Krmelj 
(Paul Bratter) kot mladoporočenca, Marinka Špiler (mati Co-
rie Ehtel Banks), Anton Petrovič (čudaški sosed zakoncev Bra-
tter Victor Velasco), Matej Ulčnik (telefonski mojster) in Uroš 
Brezovšek (postrešček). Delo je umeščeno v New York v zgo-
dnja 60. leta prejšnjega stoletja, režirala pa ga je Margareta Mar-
jetič. Pripoveduje o mladem paru, ki po tednu dni zakonskega 
stanu spričo selitve v stanovanje v podstrešju petnadstropnega 
objekta zapade v krizo. Tej botrujeta ne le njuna različna karak-
terja, temveč tudi številne stopnice, ki vodijo do njunega prvega 
bivalnega gnezda, polnega pomanjkljivosti, za nameček si skozi 
okno njune spalnice pot v svoje stanovanje utira čudaški sosed, 
mlad par pa je deležen tudi obiskov posesivne matere ... Igra je 
dinamična, z njo pa bodo brestaniški gledališčniki gostovali še 
po drugih krajih, kakor v tem mesecu tudi s komedijo Dama iz 
Maxima - 19. novembra v Brestanici in štiri dni kasneje v Rade-
čah, ki so jo premierno odigrali v začetku decembra lani.  Kot za-
nimivost naj povemo, da je bilo odrsko delo Bosa v parku, ki ga 
je v slovenščino prevedel Dušan Tomše, premierno uprizorjeno 
na Broadwayu že leta 1963, glavno moško vlogo v njem pa je te-
daj odigral Robert Redford, ki je tri leta kasneje režiral tudi is-
toimenski film.  B. Mavsar

30. oktobra so se v doma-
čem Kulturnem domu poleg 
tradicionalnih nastopajočih 
predstavili tudi takšni, ki so na 
omenjeni prireditvi nastopili 

prvič. Uvo-
dni pozdrav 
je pripadel 
predsedni-
ci TD Dobo-
va Branki 
Stergar, ki 
je med obi-
skovalci poz-
dravila tudi 
b re ž i š ke ga 
župana Iva-
na Molana 
in ga povabi-
la na oder, da 

zbranim nameni nekaj besed. 
Omenil je, da je bila KS Do-
bova tudi v tem letu deležna 
nekaterih pridobitev in inve-
sticij, kot npr. gradnje prvih in-

dustrijskih objektov v Obrtni 
coni Dobova, v teku sta grad-
nja pločnika na Malem Obre-
žu in kanalizacije v Ločah, ta je 
načrtovana tudi v Gabrju. 

V nadaljevanju so nastopi-
li: Čebelice iz vrtca Najdihoj-
ca, otroška folklorna skupi-
na Kamenčki, Mešani pevski 
zbor KD Franc Bogovič Dobo-
va pod vodstvom Aljaža Bo-
žiča, Vokalna skupina UP, ki 
deluje pod okriljem DU Dobo-
va-Kapele in jo vodi Pavla Bu-
netič, glasbena skupina MTM, 
Drago Pirman, Jožef Pirš in 
Dragomila Šeško iz Literar-
ne sekcije Beseda KD Franc 
Bogovič Dobova, ki so prebi-

rali hudomušne zapise avtorja 
dobovske kronike Iva Veble-
ta - Vadnala, Dobovski pev-
ci (vodja Slavko Požar), Vo-
kalna skupina Aria, ki deluje 
pod okriljem KD Zvezda Do-
bova, pevski duet Aljaž Bo-
žič in Vesna Furlan, junior in 
senior skupina Mažoretk Do-
bova, folklorna skupina KD 
Franc Bogovič Dobova s har-
monikarjem Mirkom Hribar-
jem ter ansambel Dobri prija-
telji. Obiskovalcem prireditve, 
ki jo je povezovala Anja Urek, 
so člani TD Dobova ob odho-
du postregli še s tradicional-
nim čarobnim bučnim napit-
kom. 
 R. R. 

Po Dami iz Maxima Bosa v parku

Šestčlanska igralska zasedba v komediji Bosa v parku

Dobova se je predstavila

Aljaž Božič in Vesna Furlan sta zapela dve pe-
smi z ljubezensko tematiko.

DOBOVA - Eden izmed zadnjih dogodkov v Brežiškem oktobru je že tradicionalno prireditev Dobova se 
predstavi, ki jo organizira Turistično društvo Dobova. Na njej se predstavijo vse delujoče sekcije obeh kul-
turnih društev in ostale skupine, ki delujejo v dobovski krajevni skupnosti.
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IZPOSOJA ORODJA, 
STROJEV in OSTALEGA

V KRŠKEM NA CKŽ 134a 
(pri Megadomu levo)

www.najamemo.si
041-784-797

BREŽICE - Gasilska zveza 
Brežice (GZB) je 26. oktobra 
izvedla redno operativno-
-taktično vajo gasilskih enot 
GZB s temo »požar v indu-
striji«. »Zagorelo« je v stavbi 
brežiškega podjetja TA Regu-
lator, na intervencijo je priš-
lo 92 operativnih gasilcev.

Kot je takoj po končani vaji po-
vedal vodja intervencije, po-
veljnik GZB Darko Leskovec, 
je bila predpostavka vaje, da 
je zaradi napake na električ-
ni napeljavi prišlo do požara 
na sami napeljavi, električnih 
omaricah in strojih. Požar se 
je znotraj objekta hitro širil in 
se razširil že v prostor uprave. 
S prvim pozivom so aktivirali 
pet višje kategoriziranih gasil-
skih enot in enoto II. kategori-
je, ki so omejile širjenje požara. 
Ko so prišli na mesto interven-
cije, so od zaposlenih v podje-
tju dobili informacijo, da je ele-
ktrika izklopljena in pogrešajo 

Kot je povedala predsednica 
GZ Krško Ana Somrak, vred-
nost vozila znamke Merce-
des GVC 16/24 1+2, UNIMOG 
U/400L, z močjo motorja 170 
KW in prostornino 6374 ku-
bičnih cm, z vso potrebno ga-
silsko signalizacijo in opremo, 
znaša 85.000 evrov, od tega 
bo PGD Gora prispevala skup-
no 25.000 evrov, 15.000 v le-
tošnjem letu in do leta 2019 
še preostanek sredstev, do 
tega leta pa bo razliko 60.000 
evrov krški poklicni enoti pok-
rila tudi GZ iz letne kvote raz-
delitve sredstev prostovoljnim 
društvom za njihovo opremlja-
nje in delovanje. Alojz Kerin, 
predsednik PGD Gora je ob 
podpisu prevzema vozila dejal, 
da so v letošnjem letu, v kate-
rem je društvo dopolnilo 60 let 
delovanja, veseli vseh pridobi-
tev, h katerim so pripomogli s 
skupnimi močmi tako prosto-
voljni gasilci kot s posluhom za 
njihovo delo krajani in matič-

KRŠKO - Poklicna gasilska enota Krško je 23. oktobra ob me-
secu požarne varnosti izvedla letno vajo evakuacije in gaše-
nja v Glasbeni šoli Krško.

Kot je povedal vodja operative v PGE Krško Aleš Stopar, vsako 
leto izvedejo vajo v enem od javnih zavodov, kjer sicer ni pove-
čane požarne ogroženosti, imajo pa zaradi večjega števila upo-
rabnikov zakonsko obveznost letne požarne vaje. »Tako tudi mi 
spoznamo karakteristike objekta in ljudi, tako da je potem, če de-
jansko pride do neke nesreče, lažje delati in izpeljati kvalitetno 
intervencijo,« je pojasnil. Ob tem preverijo tudi, ali in kako de-
luje hidrantno omrežje, dodaten faktor je tudi fotovoltaika, ki je 
na strehah vseh javnih objektov v občini Krško. »Želimo, da po-
klicni gasilci dobro spoznajo naš objekt in vedo, kaj jih čaka, če 
bi se nekaj res zgodilo. Pomembno je, da vedo, kje se izklopijo 
sončna elektrarna in centralna električna napeljava. Mi pa želimo 
preveriti, kakšen je naš reakcijski čas oz. v kolikšnem času lah-
ko izpraznimo šolo,« je dejal ravnatelj Glasbene šole Krško Mi-
tja Režman. Kot pravi ravnatelj, je glavna težava glede požarne 
varnosti v njihovi stavbi to, da v njej ni avtomatskih javljalnikov 
požara, saj jih ob obnovi niso vgradili. »Če smo v šoli, se požar 
lahko zazna, če pa se zgodi ponoči, pač ne,« opozarja.
Vaja je potekala ob scenariju, da je izbruhnil požar v tajništvu 
glasbene šole, ob evakuaciji se je ena oseba poškodovala in obsta-
la na stopnišču, zato so hkrati reševali ponesrečenca in gasili po-
žar. V tem primeru morajo v objekt poslati dve skupini. Pri tem 
so uporabili tudi gasilsko avtolestev in spustnico.
 P. Pavlovič 

Požarna vaja v glasbeni šoli

V vaji so uporabili tudi gasilsko avtolestev.

Ob 60-letnici še novo vozilo
GORA - 24. oktobra sta predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Gora Alojz Kerin in direktor Poklicne 
gasilske enote Krško Joško Žvar pri gasilskem domu na Gori izvedla primopredajo rabljenega kombinira-
nega gasilskega vozila UNIMOG U/400. Nakup društvu je omogočila Gasilska zveza Krško.

na gasilska zveza. Pri tem je še 
poudaril, da so predniki gasil-
skemu društvu postavili dob-
re temelje za delovanje, ki jih 
sedanje generacije nadgraju-
jejo, pri čemer si prizadeva-
jo usposabljati podmladek, ki 
bo v bodoče nadaljeval njihovo 
delo. Da je slednje dobro in da 
je gasilsko zakoreninjeno na 
Gori, potrjuje tudi podatek, da 

je kar šest krajanov poklicnih 
gasilcev, zaposlenih v PGE Kr-
ško. Sicer društvo šteje skupno 
okoli 140 članic in članov, od 
tega je operativnih gasilcev 32. 

Zadovoljstvo ob realizirani 
predaji vozila je ob Somrakovi 
izrazil tudi direktor PGE Krško 
Joško Žvar, oba pa sta prosto-
voljnim gasilcem zaželela, da 

bi jim služilo za usposabljanja 
na terenu ter pluženja in čim 
manj za intervencije. Vozilo 
namreč omogoča tudi priklju-
čitev snežnega pluga, ki jim bo 
prišel še kako prav, saj se celot-
no območje in naselja v krajev-
ni skupnosti nahajajo na hribo-
vitem območju, kakor je za naš 
časopis izpostavil vodja opera-
tive v PGE Krško Aleš Stopar. 
Slednji je še povedal, da so na-
vedeno gasilsko vozilo prav za-
radi potreb intervencij na težje 
dostopnih območjih, kar omo-
goča vzmetenje vozila, za gaše-
nje požarov v odročnih krajih 
in gozdovih v vseh letnih časih, 
z vlečnim vitlom, rezervoarjem 
vode, kotli za peno, vsem pot-
rebnim pripadajočim orodjem 
za delo nabavili v letu 2003: 
»Vso opremo kot javni zavod 
redno pregledujemo, vzdržu-
jemo in servisiramo. Glede na 
to, da je vozilo ostalo v obči-
ni Krško, smo ga tudi obnovi-
li, zamenjali črpalko, gume idr., 
s čimer PGE Gora pridobiva iz-
redno dobro kompletno opre-
mljeno in tehnično brezhibno 
terensko vozilo. In prepričan 
sem, da smo ga predali v pra-
ve roke in da bodo zanj skrbeli 
kot dobri gospodarji.«
 Bojana Mavsar 

Joško Žvar, Ana Somrak in Alojz Kerin ob primopredaji vozila

»Gasili« podjetje TA Regulator

dva zaposlena. Gasilci so ju hit-
ro našli, že prej so poklicali eki-
po NMP. Zaradi obsega požara 
je vodja intervencije poklical 
še dodatnih šest gasilskih enot 
višjih kategorij. Tako je bilo na 
intervenciji skupaj 13 gasilskih 
enot - III. in IV. kategorije GZB 
(PGD Brežice, Brežice okoli-
ca, Cerina, Mihalovec, Obrež-
je, Skopice, Kapele, Cerklje ob 
Krki, Veliki Obrež, Velika Do-
lina, Pišece in Bizeljsko) ter 
enota II. kategorije iz okoliške-

ga sektorja (PGD Bukošek). So-
delovalo je 92 gasilcev od pred-
videnih 99, 21 gasilskih vozil, 
od tega 13 GVC, gasilci so upo-
rabili 46 izolirnih dihalnih apa-
ratov, razsvetljavo in izpihoval-
nik zraka.

Že med potekom vaje, ki ga-
silcem ni bila najavljena, je bil 
formiran celoten štab povelj-
stva GZ Brežice, ki se je kas-
neje seznanil tudi z morebitni-
mi napakami. Vajo je ocenjeval 
poveljnik GZ Krško Borut Arh, 
prisotni so bili tudi trije opazo-
valci. »Mislim, da smo s to vajo 
v gasilstvu GZB naredili en ve-
lik korak naprej, zato ste lahko, 
gospod župan, več kot ponos-
ni na gasilce, ki so danes izved-
li to vajo,« je Leskovec sporočil 
brežiškemu županu in prvemu 
gasilcu v občini Ivanu Molanu, 
ki si je prišel ogledat vajo. To 
je bila tudi zaključna vaja tega 
mandata poveljstva, ki ga mar-
ca naslednje leto končujejo. Po-
leg župana so si gasilsko vajo 
med drugim ogledali tudi pred-
sednik GZ Brežice Mihael Bo-
ranič, poveljnik Civilne zaščite 
občine Brežice Darko Ferlan, 
vodja brežiške izpostave UR-
SZR Zdenka Močnik ter sve-
tovalec za zaščito in reševanje 
na Občini Brežice Roman Zak-
šek. R. Retelj

92 gasilcev se je spopadlo s »požarom« v brežiškem podjetju.
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V majhni vasi Kamenica, v ka-
teri že od nekdaj debelejši ali 
tanjši kruh reže zemlja, ki je 
na svoji kamniti podlagi zelo 
skromna, so se pred tremi leti 
odločili, da bodo z vaškim sa-
moprispevkom izboljšali bi-
valne pogoje. Svojo željo so 
uresničili v letošnjem poletju, 
ko so z novo asfaltno prevle-
ko preplastili cesto skozi vas 
in uredili svoja dvorišča ter ob 
pomoči KS Šentjanž in Občine 
Sevnica zgradili kanalizacijsko 
omrežje ter rastlinsko čistilno 
napravo. »Lepo je sprejeti tako 
priznanje. V vasi smo krasno 
sodelovali, najlepša hvala pa 
našemu predsedniku krajev-
ne skupnosti, ki je verjel v naš 
projekt, nas podpiral,« se je v 
imenu krajank in krajanov Ka-
menice ob prevzemu prizna-
nja in posebnega darila zahva-
lila Vida Štih, ki je tudi članica 
sveta KS Šentjanž. Predsednik 
šentjanške krajevne skupnos-

Priznanje vaščanom Kamenice
ŠENTJANŽ - 27. oktobra je Krajevna skupnost Šentjanž v domači kulturni dvorani z osrednjo prireditvi-
jo obeležila krajevni praznik, priznanje pa so prejeli krajani in krajanke vasi Kamenica. V programu so se 
med drugim spomnili Janeza Evangelista Kreka, ki je umrl v Šentjanžu pred 100 leti.

ti Boštjan Krmelj je predsta-
vil še nekatere druge uspešno 
izpeljane projekte, med kate-
re sodi tudi nakup gasilskega 
vozila s cisterno za PGD Šen-
tjanž, ki je v letošnjem letu 
obeležilo 110-letnico delova-
nja. V bodočnost se je ozrl sev-
niški župan Srečko Ocvirk, ki 
je povedal, da je gradbeno do-
voljenje za novo šolsko jedilni-

co in kuhinjo že pripravljeno, 
v sodelovanju z Direkcijo Re-
publike Slovenije za ceste pa 
občina pripravlja tudi ureditev 
križišča v bližini šole. »Zaupa-
nje je vezivo, ki nas povezuje, 
saj lahko le tako delamo odloč-
ne korake,« je župan zaključil 
svoj govor ter zaželel prijetno 
praznovanje. 

V kulturnem programu so 
sodelovali učenke in učen-
ci Osnovne šole Milana Majc-
na Šentjanž ter pevski sestav 
Društva vinogradnikov Šen-
tjanž. Nastopajoči so obudili 
spomin na slovenskega politi-
ka, sociologa, pisatelja, teologa, 
publicista in časnikarja Janeza 
Evangelista Kreka, ki je Šen-
tjanž, kjer je 8. oktobra 1917 
umrl, poimenoval »Pušl’c Do-
lenjske«. Spomnili so se tudi 
Milana Majcna in Jančija Mevž-
lja, ki sta umrla v junaškem 
boju pod okupatorjevimi streli 
v Murnicah. V spomin na ta do-
godek pred 76 leti je šentjanški 
krajevni odbor Združenja bor-
cev za vrednote NOB Sevnica 
28. oktobra pripravil svečano 
umestitev spominskega pros-
tora v Kulturni dvorani Šen-
tjanž, čemur je sledil še tradi-
cionalni pohod v Murnice, kjer 
je potekala krajša slovesnost. 
 Smilja Radi

Vida Štih je v imenu krajank in krajanov Kamenice prevzela 
krajevno priznanje.

Iskalci motivov v času in prostoru

26. oktobra je bila na pokopališču v Radečah žalna slovesnost ob 
dnevu spomina na mrtve. Kulturni program so pripravili Gledališko 
društvo Radeče z recitalom, Moški pevski zbor Papirničar Jagnjeni-
ca in Pihalni orkester radeških papirničarjev. V lepem številu so so-
delovali tudi praporščaki društev in organizacij v občini. 
V slavnostnem govoru je svetovalka za družbene dejavnosti na Obči-
ni Radeče Melita Simončič poudarila, da sta dan spomina na mrtve 
in dan reformacije pomembna praznika in opomnika v življenju vseh 
nas. V teh dneh se poleg pokojnih prijateljev in znancev spomi-
njamo tudi žrtev vojn, padlih talcev in borcev, umrlih v taboriščih. 
Simbolično so se prisotni tako kot vsako leto poklonili prav vsem, 
predsednik KO Zveze borcev Radeče Blaž Kravogel pa je na podla-
gi zgodovinskih dejstev in izpovedi prič v krajšem nagovoru pose-
bej izpostavil usodi nedavno novoprepoznanih padlih talcev Ludvi-
ka Gobca in Karla Lončariča. Njuni imeni na grobnici talcev in borcev 
je ob spremstvu delegacije predstavnikov Zveze združenj borcev za 
vrednote narodno osvobodilne vojne ter Zveze vojnih veteranov 
odkril sin prvoimenovanega Ludvik Medvešek iz Trbovelj. Delega-
ciji sta sveče in cvetje položili tudi na spomenik NOB na trgu in k 
spomeniku osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo v parku. 

Župan sprejel žensko pikado ekipo 
Društva upokojencev Radeče

V četrtek, 26. oktobra, je v prostorih občine župan Tomaž Režun s 
svojo ekipo sprejel skupino petih članic Društva upokojencev Rade-
če, žensko ekipo v pikadu. Jožico Lavrinec, Terezijo Ocepek, Darin-
ko Sotlar, Kristino Majhenc in Nado Kralj je spremljal tudi predse-
dnik društva Jože Petauer. Po zmagi na regijskem tekmovanju ekip 
društev upokojencev v pikadu so članice DU Radeče napredovale na 
državno tekmovanje društev upokojencev, ki je bilo v Ajdovščini. V 
konkurenci 15 ženskih ekip so 11. oktobra v Ajdovščini postale dr-
žavne prvakinje v pikadu, Nada Kralj pa je posamično osvojila srebr-
no medaljo. Njihov mentor je referent za šport pri DU Radeče Tomaž 
Kravogel, ki pa se sprejema zaradi obveznosti ni mogel udeležiti.
Župan je z zadovoljstvom pozdravil in nagovoril povabljene ter jim 
čestital za dosežke. Vsi so se strinjali, da je v občini tudi za starejše 
občane in za njihovo udejstvovanje v prostem času dobro poskr-
bljeno. Gostje so poudarile, da imamo poleg ostalih možnosti za-
vidljivo lepo sprehajalno pot ob Savi in rekreacijske površine, ki so 
vsem na voljo in jih je vredno obiskati. 

Žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve

w w w . r a d e c e . s i

KRMELJ - 12. oktobra je v 
krmeljskem domu kulture po-
tekalo odprtje razstave slikar-
skih in fotografskih del, ki so 
nastala na letošnji junijski eno-
dnevni krmeljski likovni kolo-
niji v organizaciji likovne sekci-
je DKŠD Svoboda. Svoja dela so 
postavili na ogled Stanka Ban-
tan iz Hrastnika, Zala Brus in 
Marija Oven iz Radeč, Jana 
Cvirn, Pavla Černigoj, Ma-
rija Jazbec, Roža Pečar, An-
ton Klakočar in Ulrih Rup-
ret iz Sevnice, Avgust Fišnar 
iz Slovenske Bistrice, Nevenka 
Flajs, Gusta Mirt, Irena Zgonc 

in Ana Hočevar iz Krmelja, Da-
nica Hočevar iz Loke pri Zida-
nem Mostu, Klavdijo in Nada 

Margon  ter Barbara Pergov-
nik iz Velenja, Judita Rajnar iz 
Šentvida pri Stični, Olga Suho-

vršnik iz Dobja, Severina Tro-
št Šprogar iz Trbovelj in Ines 
Zgonc z Mirne, pa tudi učenke 
in učenci OŠ Krmelj. Skozi fo-
tografski objektiv so posame-
zne podobe Krmelja in okoli-
ce beležili Janko Jermančič iz 
Križišča pri Krmelju, Ana Hoče-
var in Nevenka Flajs. Mentorji 
so bili Tone Zgonec, Nada Vo-
dišek in Flajsova. Odprtje raz-
stave je z nastopom popestril 
ženski pevski zbor Utrinek 
(U3), GŠ Sevnica ter recitator-
ki, Sara Gačnik in Ines Col-
ner, ki je prireditev tudi pove-
zovala.  S. R., foto: N. Flajs

Skupina razstavljalcev likovnih del 
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Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

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

Sklenite zdravstveno zavarovanje 
Specialisti in si že od 9,43 € na 
mesec zagotovite kakovostno ter 
hitro specialistično obravnavo. 

V primeru zdravstvenih težav se 
splača imeti zanesljivega partnerja.  

SpecialistiDo specialista 
v manj kot 
3 tednih!

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

Halo zdravje

BISTRICA OB SOTLI - Prvi dan v oktobru smo obeležili mednaro-
dni dan starejših ljudi. V ta namen Krajevne organizacije Rdečega 
križa tudi v naših krajih pripravljajo srečanja starejših krajanov. 
Krajevna organizacija Rdečega križa Bistrica ob Sotli srečanje 
pripravlja v sodelovanju z domačo občino. Nanj povabijo obča-
ne, stare 70 let in več. Takšnih je v občini kar 213. Najstarejše, 
98-letne občanke tokrat ni bilo med njimi, je pa kot najstarejša 
srečanje obiskala še vedno zdrava in nasmejana 104-letna Radi-
ca Oblak s sosednjega Bizeljskega. Zbrano druščino, ki ji tudi na 
jesen življenja ne manjka optimizma, so skozi kulturni program 
popeljali osnovnošolci pod mentorstvom Vanje Kolar Ivačič. 
Predstavili so se z igro, skozi deklamacije, igranjem instrumen-
tov ter prepevanjem. Prisrčne nastope so s svojimi nagovori op-
lemenitili župan Franjo Debelak, zdravnik Franci Božiček, žup-
nik Damjan Kejžar, predsednica Društva upokojencev Bistrica 
ob Sotli Marija Bavdek ter predsednica Društva izgnancev Eri-
ka Lipej. Poveselili so se ob pesmi domačih ljudskih pevk Sosed. 
Pred srečanjem so starejši obiskali sveto mašo v farni cerkvi.
  E. Š.

MALE VODENICE - Društvo 
podeželskih žena Pod Gor-
janci iz Kostanjevice na Krki 
je 15. oktobra povabilo na že 
peti letni koncert Pa zapoj-
mo eno po … Letos so peli po 
vodeniško, saj so jih v svoj 
konec povabili vaščani vasi, 
ki se razprostirajo na jugo-
zahodu občine. 

V prijaznem sončnem popol-
dnevu se je na Krjavlah pri 
Andreju Janškovcu zbra-
la množica domačinov, njiho-
vih sorodnikov in prijateljev iz 
Malih in Velikih Vodenic, Koča-
rije, Podstrma, Ržišč in Ivanjš. 
V imenu domačinov je zbra-
nim izrekel dobrodošlico Sil-
vo Miklavž. Dogodek je poz-
dravil župan kostanjeviške 
občine Ladko Petretič, ki je 
poudaril pomen takih dogod-
kov za življenje celotne občine. 
Tudi predsednica društva Ani-
ca Žugič se je zahvalila vsem, 
ki so bili vključeni v pripra-
vo koncerta, saj taki dogodki 
nedvomno prispevajo k ohra-
njanju spominov, zgodb, pe-
smi in tudi k temu, da se za-
vedamo, od kod prihajamo. 
Ob ljudski pesmi pevk, ki jih 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Z Občine Kostanje-
vica na Krki so sporočili, da je na Zdravstveni 
postaji Kostanjevica na Krki od sredine okto-
bra dalje nameščen avtomatski defibrilator, ki 
je javno dostopen 24 ur na dan. Defibrilator je 
prenosna elektronska naprava, ki je sposobna 
zaznati zastoj srca ter ga s pomočjo električne-

ga sunka ponovno pognati, zato je pomembno, da vemo, kje je 
najbližji defibrialator, s katerim lahko posamezniku rešimo živ-
ljenje.  Vir: Občina Kostanjevica na Krki

Starejši se radi družijo

Številni zbrani na srečanju

Defibrilator tudi v Kostanjevici

Pa zapojmo eno po vodeniško

vodi Mojca Jevšnik, so doma-
čini v pogovoru z Melito Sku-
šek obujali spomine na življe-
nje v vaseh nad Kostanjevico, 
na čase pred izumi, ki nam laj-
šajo in krajšajo sodobno živ-
ljenje. Spomini Marije Jarko-
vič, Janeza Močana, Martine 
Cvelbar, Cvetke Palčič, Vin-
ka Vegla, Fanike Hajsinger, 
Jožeta Junkarja, Ivanke Go-
renc, Jožeta Gorenc, Joži-
ce Hočevar in Ladija Brdika 
so se na trenutke zdeli kot iz 
knjig, tistih etnografskih, spet 
drugič romanov. V preprostem 
življenju so se prepletali delo 
ter močna povezanost med se-
boj in z naravo. Čeprav so bili 

časi težki, tudi nekateri spomi-
ni grenki, je vseeno bilo veliko 
lepega, ljudje so se znali usta-
viti, družiti, pogovarjati in ve-
seliti. Med domačine se ponos-
no prišteva tudi operni pevec 
Nace Junkar, posebni gost do-
godka, ki je z izvedbo treh pe-
smi dragoceno prispeval, da bo 
to nedeljsko popoldne odme-
valo v spominu še dolgo. Top-
lo popoldne zgodb in ljudskih 
napevov na Krjavlah se je obr-
nilo v večer v druženju ob dob-
rotah, ki so jih napekle članice 
Društva podeželskih žena Pod 
Gorjanci in vaške gospodinje.
 Anica Žugič,  
 foto: Jani Zakšek

Domačini so v pogovoru z Melito Skušek obujali spomine.

Na prireditvenem prostoru pri 
gasilskem domu na Studencu 
je v zgodnjem dopoldnevu va-
bil zajtrk na prostem, nato je 
v manjši dvorani doma sle-
dil kulturni program, kjer je 
nastopil tenorist Marko Že-
leznik. V šaljivem skeču »Na 
sevniški tržnici« so se predsta-
vile članice sevniškega društva 
kmetic ter zasejale dobro voljo 
med zbranimi na srečanju, po-
tem so sledili nagovori. Pred-
sednica Aktiva kmečkih žena 
Studenec Simona Hribšek 
je vsem izrekla dobrodošlico 
in zaželela prijetno počutje v 
vasi, kjer so doma dobri vino-
gradniki in pridne žene. 

»Biti del društva kmetic je traj-
no poslanstvo, ki ga spoštuje-
mo in negujemo tako na nivoju 
posameznih aktivov in društva 
kot tudi na nivoju regije. Naše 
delo je umetnost in je razkoš-
je za vsa čutila – za okus, vonj, 
vid, otip. Prav je, da se tega za-
vedamo, da si to tudi pove-
mo ter da smo na naše zna-

Delajo v tovarni pod milim nebom
STUDENEC - 14. oktobra je na Studencu potekalo srečanje posavskih društev kmečkih žena, ki ga enkrat 
let no izmenjaje organizirajo članice iz krške, sevniške in brežiške občine. Organizator tokratnega srečanja 
je bilo Društvo kmetic Sevnica, ki povezuje več aktivov žena iz sevniške občine.

nje in ustvarjalnost ponosne,« 
je med drugim dejala predse-
dnica Društva kmetic Sevni-
ca Majda Jazbec. »V sodob-
ni družbi je delež ljudi, ki zna 
pripraviti hrano za lastne pot-
rebe vedno manjši; delež lju-
di, ki ne zna kuhati, je čedalje 
večji; delež ljudi, ki zna pripra-
viti hrano za svojo družino za 
celo leto, je izredno nizek. To 
je globalizacija, to je ujetje po-
trošnika v hipermarkete, a vas 
ne ujemajo; ve znate pripraviti 
hrano zase in za vso družino,« 

je ocenil stanje v sodobni druž-
bi sevniški župan Srečko Oc-
virk ter se zahvalil prisotnim 
ženam za trud in vztrajnost. 

Zbrane sta nato nagovori-
li še predstavnica sevniš-
ke izpostave Kmetijsko goz-
darskega zavoda Novo mesto 
Slavica Grobelnik in pred-
stavnica brežiške izpostave 
KGZ Novo mesto Marija Le-
vak. »Društvena in družab-
na dejavnost kmečkih žena 
ne prinaša velikih evropskih 

projektov in evrov, je pa naj-
pomembnejši člen naše druž-
be pri ohranjanju kulturnega 
in kulinaričnega izročila na-
ših prednikov ter etičnih vre-
dnot slovenskega podeželja 
pri ohranjanju dela kot vred-
note naše civilizacije. Kmečka 
žena je tista, ki ne le da nosi 
tri vogale hiše, ampak podpira 
tudi vse vogale kmečkega go-
spodarstva. Brez nje, njenega 
sodelovanja ni uspešnega go-
spodarstva in ni napredka. Je 
močna opora vsem družinskim 
članom, včasih mora celo sama 
prevzeti vajeti v svoje roke. 
Kmečka žena ve, kaj je trdo 
delo, kaj so neprespane noči in 
koliko truda je potrebno, da je 
družina preskrbljena,« je Leva-
kova poudarila vlogo kmečke 
žene, zaposlene v »tovarni pod 
milom nebom, kjer je vedno v 
stanju pripravljenosti, čeprav 
za to stanje ne more nikomur 
izstaviti računa«. 

V nadaljevanju je sledil ogled 
obrata predelave mesa na 
kmetiji Matko ter nekdanjega 
perišča na Studencu, vinske 
kleti Društva vinogradnikov 
Studenec in trte potomke naj-
starejše vinske trte v Sloveniji, 
žametne črnine z Lenta. 

 Smilja Radi

Na Studencu je potekalo srečanje članic društev kmečkih že-
na iz treh posavskih občin.  

ZDOLE - Lepo jesensko ne-
deljsko popoldne je bilo kot 
nalašč za zabavne igre, druže-
nje in obilico jesenskih dobrot. 
Kot je pri Turistično hortikul-
turnem društvu Zdole že tra-
dicija, so tudi letos pripravili 
gozdarske igre na nekdanjem 
perišču v Grabnu. Perišče, ki 
je bil nekoč prostor, kjer so 
gospodinje očistile perilo in 

Gozdarske igre na perišču v Grabnu

si izmenjale vaške novice, da-
nes žal sameva, je pa »Pot po 
grabnu«, ki se nadaljuje v »Vi-

dovo pot«, toliko bolj obiskana. 
Tokrat je bilo na perišču zelo 
zabavno, saj so se na lepi goz-
dni jasi zbrali krajani Zdol in se 
pomerili v različnih spretnos-
tih ter se ob okusnem kosta-
nju, dobrem domačem vinu in 
moštu ter pekovskih izdelkih 
domačih gospodinj družili do 
zgodnjih večernih ur.
  M. G. 
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Ker je bil v prejšnjem delovanju partnerstva LAS 
Posavje, finančni perspektivi 2007–2013, naš LAS 
eden uspešnejših izmed 33-ih v državi, je njego-
vo delo primer dobre prakse tudi v drugih drža-
vah. Tako je bila s strani države tudi predsednica 
LAS Posavje povabljena na prvi Podeželski parla-
ment v Tirani.

TUDI ALBANIJA SI ŽELI NAREDITI 
RAZVOJNI PREBOJ S SREDSTVI CLLD

Prvi albanski podeželski parlament, ki je v Tirani 
potekal med 28. in 29. septembrom, je bil name-
njen spoznavanju mehanizmov LEADER in CLLD. 
S strani Slovenije je bila poleg predstavnikov Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Mreže za podeželje in Regionalne razvojne agen-
cije Prlekija povabljena tudi predsednica Lokal-
ne akcijske skupine Posavje, mag. Janja Jordan. 

Na omenjenem dogodku so bili albanskim or-
ganizacijam (nevladnim organizacijam, lokalnim 
skupnostim in predstavnikom ministrstev) pred-
stavljeni načini uvajanja pristopa LEADER s stra-
ni različnih držav: Slovenije, Hrvaške, Srbije, Ma-
kedonije, Nemčije, Danske. Jordanova je opisala 
postopek ustanovitve LAS, predstavila tudi pro-
jekte LAS Posavje za obdobje od 2007-2013 ter 
spregovorila o konkretnih izkušnjah Posavja s 
sredstvi LEADER. Na parlamentarnem srečanju 
je prišla do izraza pestrost možnosti, ki jih ponu-
jajo sredstva za razvoj podeželja, s strani našega 
LAS pa so bile pridobljene izkušnje v Tirani tudi 
dobra popotnica za nove projekte sodelovanja, v 
novi finančni perspektivi 2014-2020. 

Projekti sodelovanja so namreč način, kako v sku-
pnih ciljih povezati različna slovenska in evropska 
področja. Tudi v našem LAS poteka identificira-
nje predlogov za projekte sodelovanja, ki bodo 
podprti s strani Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) ali Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR). V Strategiji lokalnega 
razvoja si je naš LAS, ki šteje 101 člana, zastavil, 
da bo v projektih sodelovanja pridobival »nova 
znanja in izkušnje s področij krepitve kratkih do-
bavnih verig, nove oblike trženja storitev in proi-
zvodov, krepitev sodelovanja, še posebej za ran-
ljive skupine, skupne operacije v podporo varstvu 
okolja, narave, kulturne dediščine, tradicionalnih 
znanj na področju obrti, rokodelstva, razvoja tu-
rizma.« 

Ker si s slovenskimi LAS, med njimi tudi posav-
skim, povezovanja želijo tudi Portugalci, smo se 
na povabilo Društva za razvoj slovenskega pode-
želja (DRSP) in LAS ATAHCA ter LAS ADRIMAG, k 
sodelovanju na strokovni ekskurziji in konferenci 
mednarodnega sodelovanja med slovenskimi in 
portugalskimi LAS odzvali tudi Posavci.

PORTUGALCI SI ŽELIJO UČINKOVITIH 
PROJEKTOV SODELOVANJA

Od 2. do 5. oktobra je lahko 45 upravljavcev LAS 
Slovenije ter predstavnikov institucij in organiza-
cij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, od 
blizu spoznalo, kako so se s pristopoma LEADER 
in CLLD soočili Portugalci.

Razvojne želje, ki jih imata obe državi, so izredno 
podobne. Tudi Portugalci se soočajo z izseljeva-
njem s podeželja, staranjem prebivalstva, revšči-
no in socialno izključenostjo ruralnega področja, 
šibkostjo lokalnega podeželskega gospodarstva, 
težavami pri uvajanju inovacij ter novih znanj na 
pretežno podeželska območja in podobno. Po-
membna razlika seveda je, da so Portugalci pri-
stop LEADER in nato CLLD sprejeli veliko pred 
nami. Portugalski LAS – 60 jih je vključenih v zve-
zo z imenom Minha Terra Network, ki, podob-
no kot naše društvo DRSP, aktivno sodeluje pri 
vseh razvojnih priložnostih za portugalsko pode-
želje - je pristope medsektorskega povezovanja 
LEADER sprejelo že leta 1991. Za njimi je množi-
ca uspešnih, zglednih projektov, ki so pomaga-
li pri vidnem dvigu kakovosti življenja v portu-
galskih regijah, o čemer smo se lahko prepričali 
na lastne oči.

LAS ATAHCA, ki ga je predstavil Paulo Pereira, 
združuje šest občin in okoli 150.000 prebivalcev, 
od tega jih kar polovica živi na podeželskem po-
dročju. Projekt, ki so ga izpostavili kot uspešne-
ga, je »vinski agroturistični« objekt Casa Lata. 
Podjetje, ki opravlja tudi kmetijska in vinogra-
dniška dela, gradi svojo javno podobo skozi po-
deželski turizem, kot enega glavnih adutov pa 
izpostavlja obliko vinogradniškega turizma s 14 
lično opremljenimi sobami in dvema direktnima 
delovnima mestoma. 

Predstavili so nam tudi dva primera konkretnih 
spodbud manjšim proizvajalcem, npr. čokolad-
nico »Chocolate com Pimenta«, kjer je slaščičar 
Pedro Sousa leta 2012 dobil priložnost, da začne 
z umetelno pripravo čokoladnih izdelkov. Kmalu 
se mu je pri delu pridružila tudi žena. V podro-
čju, kjer je sicer velika brezposelnost, je mlado 
podjetje pomenilo velik navdih celotni skupnos-
ti. Enako velja za v isti stavbi umeščeno pivovarno 
»Cerveja Letra«. Mlada podjetnika in raziskoval-
ca na bližnji univerzi, Francisco Pereira in Filipe 
Maciera, sta uspela najti tržno nišo z varjenjem 
posebnih piv, ki v imenu nosijo vsako svojo črko. 

Medtem njihova sosednja lokalna akcijska sku-
pina, LAS ADRIMAG, pokriva območje pretežno 
gorate, dokaj sušne in sedaj že z mnogimi inva-
zivnimi evkaliptusi pokrite pokrajine. Izpostavi-
li so dve atraktivni pridobitvi iz teh sredstev na 
posebnem zaščitenem področju, ki se imenuje 
The Arouca Geopark. Prva je vas Trebilhadouro, 
ko so s pomočjo evropskih sredstev, soinvestira-
njem občine Vale de Cambra in donacijami šti-
rih posameznikov odgovorili na pobudo potom-
cev iz opuščene, z zelenjem že prekrite vasi. Iz 
nje so naredili novo turistično atrakcijo, ki obse-
ga kar 11 obnovljenih hiš, 29 v podeželskem sti-
lu opremljenih sob pa omogoča prijetno nasta-
nitev v samem osrčju narave in veliki zasebnosti, 

saj dostop do vasi z avtomobilom ni mogoč. Dru-
ga atrakcija pa je nedvomno interpretacijski in-
formativni center »Casa das Pedras Parideira«. 
Celotno območje gorovja Freita je zanimivo za 
številne pohodnike, geologe, avanturiste, v ome-
njenem centru pa si lahko ogledajo geološke fil-
me in izvedo marsikaj o naravni dediščini Geo-
parka Arouca ter kako se rojevajo posebni kamni 
(delci granita), ki so svetovna posebnost. Cen-
ter, ki je bil odprt leta 2012 in je omogočil dve 
delovni mesti, zajema še razstavni del v notran-
josti in na odprtem ter majhno trgovino s spo-
minki. Letos poleti jih je obiskalo preko 30.000 
radovednežev! 

Portugalci so skozi leta dela dokazali, da se z dob-
rimi idejami in predvsem usklajeno, celostno vi-
zijo nekega razvojnega področja da ustvariti mar-
sikaj. Seveda imajo tudi mnoge podobne težave 
kot mi, sploh pri pomanjkanju nacionalne koor-
dinacije črpanja iz vseh skladov. Pomembno jim 
je vsako delovno mesto in vsak košček ohranje-
ne naravne in kulturne dediščine. Zainteresirani 
so bili za sodelovanje, v kolikor jih bomo nago-
vorili s konkretnimi projekti, ki bodo oživili njiho-

vo lokalno okolje. Z njihovimi usmeritvami so se 
strinjali tudi v Društvu za razvoj slovenskega po-
deželja (preko katerega je posavski LAS tudi član 
združenja evropskih LAS – ELARD), ki je predsta-
vilo slovenske projekte in možnosti sodelovanja 
na še eni, zaključni konferenci v Arouci.

DVA PROJEKTA IMATA ZELENO LUČ

Ker je potrebna vsakodnevna informiranost in 
spremljanje programov in odločitev, ki vplivajo 
na delovanje posavske LAS, je bila LAS Posavje ak-
tivna tudi na 4. slovenskem podeželskem parla-
mentu, ki je potekal 21. in 22. septembra, z uvo-

dom v Šentrupertu in nato na Centru biotehnike 
in turizma Grm Novo mesto. Parlamenta se je 
udeležilo preko 200 domačih in tujih predstavni-
kov podeželja, nevladnih organizacij, strokovnih 
institucij in politične javnosti. V ospredju uvod-
ne konference je bila tema »Spodbujanje lokalnih 
in regionalnih ekonomij«. Predstavljali pa smo 
se tudi na sejmu Podjetništva obrti in kmetijstva 
POK v Brežicah, ki je potekal 14. in 15. oktobra.

Končno smo dobili tudi dolgo pričakovano, a 
dobro novico: 25. oktobra smo na LAS Posavje 
s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, ki upravlja Evropski sklad za regional-
ni razvoj, prejeli prvo obvestilo o potrditvi dveh 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokal-
nega razvoja na območju LAS Posavje: »Podje-
tna 9ka« in »iZOOdi-Iniciativa za odgovoren od-
nos do živali«. 

»Podjetna 9ka« bo izvajala prijaviteljica Občina 
Krško s partnerji OOZ Krško, GZS - OZ Posavje, OŠ 
Leskovec pri Krškem, OŠ Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki, Metalika d.o.o. in OŠ Artiče. 
Vrednost projekta je 84.478,89 €, sofinancira-
nje iz ESRR pa predvidoma 61.171,72 €. Zaklju-
ček operacije je predviden do 31. oktobra 2019. 
»iZOOdi-Iniciativa za odgovoren odnos do živa-
li« pa je projekt prijavitelja Društva PoPasje, ki 
ga izvaja s parterji: Kinološko društvo za iskanje, 
zaščito in reševanje (IZAR), Marengo, društvo za 
terapijo in aktivnosti s pomočjo konja, Kulturno 
društvo Prostor vmes in Ambulanta za male ži-
vali VET BM d.o.o. V skupni višini 32.294,75 € 
bo omenjena operacija prav tako sofinancirana 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, predvi-

deni znesek sofinanciranja pa je 24.007,34 €. Ak-
tivnosti bodo končane do začetka oktobra 2018. 
Obe operaciji sta bili konec aprila oddani na prvi 
javni poziv 2017, in sicer za črpanje sredstev iz 
ESRR. V RRA Posavje, ki kot vodilni partner LAS 
Posavje vodi LAS Posavje, čakamo še na štiri vlo-
ge, ki so na ministrstvu še v fazi dopolnitev. Upa-
mo pa, da bomo v kratkem lahko zadovoljno po-
ročali o novih prejetih obvestilih o potrjenem 
sofinanciranju. 

Za še več informacij o aktivnostih LAS obiščite 
www.las-posavje.si, nas pokličite na 07 488 10 
52 ali pišite na las.posavje@rra-posavje.si. 

Aktivna jesen v LAS Posavje

Povezovanje in začetek prvih projektov
Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje 2014–2020, je te dni iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela pozitivno 
novico - obvestilo o potrditvi prvih dveh operacij (poenostavljeno povedano projektov) z nazivom »Podjetna 9ka« in »iZOOdi-Iniciativa za odgovoren odnos do živali«. Mehani-
zem CLLD nadaljuje poslanstvo pristopa LEADER, kjer naj bi se v regijskih projektih povezovali vsi sektorji, od javnega do gospodarskega in nevladnega. Pristop povezovanja, ki ga 
LAS Posavje uspešno izvaja že od leta 2008, omogoča sodelovanje v državi in izven nje, na čemer smo gradili tudi v jesenskih aktivnostih omenjenega pogodbenega partnerstva.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino je odgovoren LAS 
Posavje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 

2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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PROIZVODNJA – OKTOBER 2017

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 ZP - - 230 300 10 100 - -

PB 3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB 4 ZP 0 - 116 300 3 100 - -

PB 5 KOEL 4 - 105 400 9 100 0 2

PB 5 ZP 0 - 106 300 1 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 

IN PB5
903.091 15 12

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Nosilec mednarodnega projek-
ta ali vodilni partner je Območ-
na obrtno-podjetniška zborni-
ca Krško (OOZ), partnerji pa še 
Občina Krško in ŠC Krško-Sev-
nica, Hrvaška obrtna zbornica, 
Obrtničko učilište - Ustanova 
za obrazovanje odraslih, srbska 
Regionalna razvojna agencija 
Bačka iz Novega Sada ter Hrva-
ška gospodarska zveza v Nem-
čiji Kroatische Wirtschaftsve-
reinigung e.V, pridružena 
partnerja projekta pa še Zve-
za svobodnih sindikatov Slo-
venije in Unija poslodavaca 
Vojvodine. Tako kot iniciativa 
Zavezništvo za mlade je pro-
jekt Master 5 nastal na pobu-
do evropskega poslanca Fran-
ca Bogoviča, ki je že v maju 
na konferenci v Krškem dejal, 
da je treba mladim predstaviti 
tiste panoge v domačem oko-
lju, ki so perspektivne, v prvi 
vrsti na tehničnem področju, 
kar je mogoče doseči le s po-
vezovanjem in okrepljenim so-
delovanjem gospodarstva, šol-
stva in lokalne skupnosti. Kot 
je povedala Janja Starc iz OOZ 
Krško, je prav slednje cilj pro-
jekta Master 5 - s sodelujočimi 
partnerji razviti in prepoznati 

Master 5 ali »čist hud mojster«
KRŠKO - 19. oktobra je v Šolskem centru Krško-Sevnica potekala uvodna konferenca projekta Master 5,  
ki je bil v sklopu evropskega projekta Erasmus +KA3 maja letos izbran med 11 projekti na ravni celotne 
Evrope. Uradno se je začel z mesecem septembrom in bo trajal 24 mesecev ali do konca avgusta 2019. 

možnosti poklicnega izobraže-
vanja z nadgradnjo izobraževa-
nja na višji ravni in usposablja-
njem skozi dualni sistem, to je 
z učenjem na delovnem mes-
tu. Tako nameravajo po vzoru 
Nemčije razviti model t. i.  moj-
strske šole, ki naj bi zapolnila 
sedanjo vrzel v obstoječem iz-
obraževalnem sistemu. Kot so 
zasnovali program, ki ga na-
meravajo programsko in regu-
lativno razviti v roku dveh let, 
bi bil pogoj za vpis v mojstrsko 
šolo zaključena poklicna šola, 
nakar naj bi izobraževanje po-
tekalo po principu 4+1. To po-
meni štiri dni prakse v podjetju 
in en dan teoretičnega učenja, 
pri čemer bi to za vključene v 
izobraževanje pomenilo, da bi 
ti na dan teoretičnega izobra-
ževanja ne ponavljali ali nad-
grajevali predmetnika iz po-
klicne šole, temveč pridobivali 
znanje s področja podjetniških 
znanj, kot so ekonomija poslo-
vanja, trženje ipd., saj bodo na 
ta način prišli do znanj, ki so 
potrebna za razvijanje podje-
tniške poti in učinkovito sa-
mostojno vključitev v delov-
ne procese. V sklopu projekta 
je predvideno tudi izobraže-

vanje oziroma usposabljanje 
mentorjev. 

Projekt je namenjen malim in 
srednje velikim podjetjem ter 
obrtnikom, sodelovanje par-
tnerjev iz treh držav pa bo pri-
spevalo k večji mobilnosti, saj 
bo model temeljil na enakem 
učnem načrtu. Kot je povzela 
prve priprave Starčeva, bodo 
sledili cilju in želji, da bi mladi 
te poklice ponovno prepozna-
vali kot privlačne: »Z mojstrsko 
šolo jim bo omogočen karier-
ni napredek in nadaljevanje 
izobraževanja na visokošolski 
ravni. Imeli bodo večje mož-
nosti zaposlitve, saj si bodo z 
njo pridobili praktične vešči-
ne, ki bodo omogočale samos-
tojno vključitev v delovni pro-
ces. Projekt bo pripomogel tudi 
k večji konkurenčnosti podjetij, 
saj bodo razpolagala z usposo-
bljenim mladim kadrom.« Vsi 
partnerji pa delijo prepričanje, 
da lahko Master 5 ali »čist hud 
mojster«, kot so poimenovali 
projekt, razvijejo do te mere, 
da ga bo možno prenesti tako 
v izobraževalno zakonodajo 
kot tudi prakso.
 Bojana Mavsar 

Popravek
V prejšnji številki Posavskega obzornika smo v predstavi-
tvi salona pohištva Lagea v Brežicah pod fotografijo Salona 
pohištva Opremi si dom zapisali napačno lokacijo. Salon 
ni na Mladinski ulici, ampak na Cesti svobode v Brežicah.

Salon pohištva Opremi si dom na Cesti svobode v Brežicah

Pridelovalci, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda, morajo 
vsako leto najpozneje do 20. novembra prijaviti celoten pride-
lek, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno porabo. V Re-
gister pridelovalcev grozdja in vina se vpišejo podatki o koli-
čini pridelanega grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov po 
sortah vinske trte, geografskem poreklu ter podatki o odkup-
ljenih in prodanih količinah. Ta obveznost velja tudi za tiste 
pridelovalce z manj kot 10 arov vinograda, če pridelek pro-
dajo, kot tudi za pridelovalce, ki pridelujejo samo grozdje in 
ga prodajo. V primeru, da je grozdje kupil kupec iz RS za na-
daljnjo predelavo v vino in za trženje, je nakup pridelka dol-
žan prijaviti kupec.
 Vir: UE Krško

Prijava pridelka grozdja in vina - 
do 20. novembra Za električne avtomobile bodo

potrebne tudi nove elektrarne
LJUBLJANA - Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE – CIRED je v kristalni palači ljubljanskega 
BTC-ja organiziralo strokovno razpravo z naslovom Tranzicija elektroenergetike v luči Energetskega kon-
cepta Slovenije (EKS). 

V uvodnih nastopih so svoje 
poglede na energetsko priho-
dnost Slovenije podali pred-
stavniki ELES-a, El Milan 
Vidmar, GZS, Združenja distri-
buterjev, Svetovnega energet-
skega sveta in GEN energije. 
Med drugim smo lahko sliša-
li, da se elektroenergetika, ki 
je v več kot sto letih družbi 
vedno omogočala stabilen in 
zanesljiv razvoj, danes naha-
ja pred daljnosežnimi odločit-
vami. EKS je dokument, ki ga 
je zahteval že Energetski za-
kon iz leta 2014, vendar ga bo 
Vlada šele sedaj poslala v jav-
no obravnavo. Zaradi nedore-
čenosti in neusklajenosti, ga 
je še najbolj ustrezno imeno-
vati "gradivo", ki med drugim 
napoveduje povečanje dele-
ža uporabe električne energi-
je, zlasti zaradi porasta porabe 
v elektrifikaciji prometa, ogre-
vanju in gradbeništvu. 

EKS predvideva, da bo v Slo-
veniji do leta 2030 v uporabi 
17 odstotkov oziroma 200.000 
avtomobilov na električni 
pogon, kar ob predvidenih 
100.000 toplotnih črpalkah 
pomeni bistveno povečanje 
potreb po električni energi-
ji. Čeprav se bo skupna raba 
energije v družbi zmanjševala, 

pa bodo potrebe po električni 
energiji vse večje, po nekate-
rih ocenah naj bi v Sloveniji do 
leta 2050 potrebovali od 70 do 
100 % več elektrike. Enako ali 
še bolj pomembno bo zago-
toviti razvoj distribucijskega 
omrežja, ki bo moralo biti pri-
lagojeno vse večjim zahtevam 
novih porabnikov (na primer 
čim hitrejše polnjenje avtomo-
bilov).

Predstavnik GZS je opozoril, da 
mora cena električne energije 
v Sloveniji ostati konkurenčna 
v primerjavi z drugimi država-
mi, saj najdražjih konceptov 
EKS gospodarsko ne bo mog-
lo prenesti. Pri njegovi izvedbi 
pa je potrebno zagotoviti vsaj 
55-odstotno udeležbo doma-
čega znanja, industrije in izva-
jalcev, pri HE pa je ta delež lah-
ko do 90 odstotkov. Po mnenju 
strokovnjakov iz EI Milan Vid-
mar bi bilo potrebno čim prej 
narediti načrt temeljite preno-
ve elektrodistribucijskega sis-
tema, pri tem pa upoštevati, da 
bo večji del manjših obnovlji-
vih virov vključen v ta sistem 
in se bo temeljito spremenila 
struktura porabnikov, vključ-
no z E-mobilnostjo.

Tudi ta razprava je pokazala, 

da slovenski energetiki niso 
najbolj usklajeni glede priho-
dnosti svoje branže, s tem pa 
tudi vseh, ki so vanjo tako ali 
drugače vpleteni. V zaključkih 
okrogle mize smo med drugim 
lahko slišali, da bi morali jav-
nosti povedati, kaj nas čaka v 
bodoče tudi glede cene ener-
gije, saj je jasno, da se bo ob 
spremembah v omrežju, pro-
izvodnji in konceptu porabe, 
morala spreminjati tudi cena. 
Potrebno je izkoristiti doma-
če potenciale, tako znanje kot 
tiste tehnologije, ki nam bodo 
v tako imenovanem krožnem 
gospodarstvu prinesle naj-
večji učinek. Če bomo doma 
razvijali tehnologije in gradi-
li sami, bosta energija in druž-
beni potencial ostala doma, če 
pa bomo oboje kupovali, se 
bodo cene močno povišale. Se-
veda se ne bo mogoče izogni-
ti vprašanju jedrske energije, 
še zlasti, če do časa odločitve 
ne bomo našli nadomestnih vi-
rov za obstoječa NEK in TEŠ 6.

JEDRSKA ENERGIJA 
NI OBRAVNAVANA 
ENAKOVREDNO

Okrogle mize sta se udeleži-
la tudi Jože Špiler in Samo 
Fürst iz Gen energije. Furst je 

v eni izmed uvodnih razprav 
v imenu GEN energije opo-
zoril, da v Energetskem kon-
ceptu Slovenije (EKS) jedrska 
energija ni obravnavana ena-
kovredno. Če želimo dobiti 
objektivne podlage za vodenje 
energetske strategije, je pot-
rebno upoštevati, da Sloveni-
ja dejansko razpolaga le s po-
lovico električne energije, ki jo 
proizvaja NEK. "Vključitev ozi-
roma opustitev jedrske ener-
gije je odločilnega pomena za 
prihodnost slovenske energe-
tike," je dejal Fürst in pojasnil, 
da bi se v primeru opustitve 
le-te cene elektrike v povpre-
čju zvišale za več kot 30 od-
stotkov. "Scenarij z izgradnjo 
JEK 2 je edini scenarij s po-
zitivnim vplivom na BDP," je 
zatrdil predstavnik GEN ener-
gije. Na vprašanje o namenu 
razprave, ki jo je organizirala 
CIGRE, nam je Jože Špiler za 
Posavski obzornik dejal: "Po-
membno je, kaj bo slovenska 
stroka rekla o nadaljnjem ra-
zvoju energetike, sicer bo poli-
tika delala po svoje. Res tudi to 
ni zagotovilo, da bo kaj druga-
če, a če bomo imeli svoja sta-
lišča, bo obstajalo upanje, da 
nas bo upoštevala."

 S. Mavsar

LJUBLJANA, POSAVJE - Vlada RS je sprejela sklep o prerazpore-
ditvi sredstev za plačilo obveznosti dokončanja gradnje HE Bre-
žice. Vlada je prerazporedila sredstva v višini 1,8 milijona evrov 
za namen plačila obveznosti dokončanja gradnje HE Brežice, in 
sicer iz proračunskih postavk Vlaganje v vodni sektor. Prerazpo-
reditev sredstev je nujna zaradi poplačila dokončanja gradnje HE 
Brežice po že sklenjenih pogodbah. Pri sami izvedbi investicije 
je prišlo do sprememb oziroma do več del in dodatnih del tako, 
da se je povečala tudi vrednost glavne gradbene pogodbe z izva-
jalcem akumulacijskega bazena HE Brežice, in sicer predvsem z 
vidika dodatnih ukrepov za zaščito pred poplavami. 
 Vir: MF

1,8 milijona evrov za plačilo 
obveznosti za HE Brežice
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

BIBA (17405-B) je mlada, pri-
jazna in razigrana psička, ki bo 
predvidoma manjše do sre-
dnje rasti. Išče prijazen, aktiven 
inodgovoren dom, kjer bo dob-
ro poskrbljeno zanjo. 

CUBA (17369-B) je 2 do 3 mese-
ca stara mešanka, predvidoma 
bo nižje do srednje rasti. Verja-
memo, da bo začetna plašnost 
kmalu izginila. Išče odgovoren 
in ljubeč dom, kjer se zavedajo, 
da je pes odgovornost za nadalj-
njih 15 let in ne igrača otrokom 
ali modna muha.

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

Župan Ivan Molan se je s sre-
čanjem želel zahvaliti vsem, ki 
so z lastnoročno narejenimi kru-
hi sodelovali na tekmovanju v 
peki kruha, posebej pa so bili iz-
postavljeni tisti, ki so tekmova-
li tudi letos. Tem udeleženkam 
je podelil zahvale ter bronasta, 
srebrna in zlata priznanja. Žu-
pan je poudaril pomen ohranja-
nja veščine peke domačega kru-
ha in se zahvalil udeležencem za 
to, da s svojim kruhom soobli-
kujejo tradicionalni otvoritve-
ni dogodek poletnega festivala.

O POMENU PEKE KRUHA 
IN MAJHNIH SKRIVNOSTI 
PEKOVSKEGA MOJSTRA 

Tekmovanje v peki kruha je že 
štiri leta kot del otvoritve do-
godka festivala Brežice, moje 
mesto pod imenom Dan kru-
ha, vina in salam. Cilj dogodka 
je promocija lokalnih vin pride-
lovalcev iz obeh vinorodnih oko-
lišev v občini ter lokalne kulinari-
ke, kjer glavno vlogo zavzemajo 
predvsem suhomesnati izdelki. 
K tem pa se odlično prileže kruh, 
pripravljen v domači kuhinji.

Hkrati pa tekmovanje v peki 
domačega kruha ohranja po-
membno veščino in spodbuja k 
učenju, je dejal pekovski mojster 
Franci Planinc, ki je v sklopu sre-
čanja predstavil pogoste napake 
in trike pri peki kruha. Zbranim 
je položil na srce, naj nadaljujejo 

Srečanje udeleženk tekmovanja v peki kruha 
BREŽICE - Pod sloganom Naj človek pol sveta obteče, najboljši kruh doma se speče je potekalo srečanje udeleženk tek-
movanja v peki kruha z županom občine Brežice Ivanom Molanom. Dogodek je potekal v sklopu programa Brežiškega 
oktobra in je bil namenjen tako srečanju kot predstavitvam novosti tekmovanja v peki kruha, ki bo tudi v letu 2018 se-
stavni del dogodka Dan kruha, vina in salam, s katerim se tradicionalno začenja poletni festival Brežice, moje mesto.

s peko doma, saj je po njegovih 
besedah kakršen koli doma pe-
čeni kruh veliko boljši od kuplje-
nega industrijskega kruha.

TEKMOVANJE V PEKI KRUHA 
TUDI V LETU 2018

Tekmovanje je vedno na dan 
pred praznikom državnosti, to je 
24. junija. V štirih letih se je tek-
movanja v peki kruha udeležilo 
kar 76 pekovk in sedem pekov 
kruha. Kar osem udeleženk je 
bilo takšnih, ki so se s svojimi iz-
delki udeležile treh tekmovanj, 
štiri udeleženke pa so sodelova-
le vsa štiri leta zapored.

Vse od županove pobude za tek-
movanje v peki kruha se Obči-

na Brežice ter Zavod za pod-
jetništvo, turizem in mladino 
Brežice trudita tekmovanje iz-
peljati na najvišjem nivoju, za 
kar poskrbi tudi strokovna ko-
misija za ocenjevanje. Komisi-
jo že dve  leti v vlogi predsedni-
ka vodi znani pekovski mojster 
Franci Planinc, ki pravi, da kruha 
ne naredi moka, temveč roka. S 
predstavitvijo najpogostejših 
napak pri pripravi raznovrstnih 
kruhov, podrobneje pa na pri-
merih treh mešanih kruhov, je 
na srečanju odgovarjal tudi na 
vprašanja, kako pripraviti naj-
boljši domači kruh.

Korak naprej k višji kakovosti 
tekmovanja je tudi Pravilnik, ki 
ga je komisija preizkusila že v le-

tošnjem letu in bo uradno sto-
pil v veljavo v naslednjem letu, 
po sprejemu na letnem zboru 
Društva kmetic Brežice. Pravil-
nik je zbranim predstavila Mira 
Budič, članica strokovne komisi-
je. Novost, ki se obeta v nasled-
njem letu pri tekmovanju v peki, 
je razstava izdelkov za širšo jav-
nost. Po izvedenem ocenjevanju 
bodo namreč vsi izdelki razsta-
vljeni in postavljeni na ogled šir-
ši javnosti skozi voden ogled 24. 
junija 2018 ob 18. uri. Tako si bo 
Občina Brežice tudi v prihodnje 
prizadevala k ozaveščanju širše 
javnosti o pomenu in vlogi kru-
ha, ki je po zgodbi kar 60 let pri 
življenju v puščavi ohranjal sve-
tega Pavla Puščavnika, zaveznika 
vseh pekovk in pekov.

Gospa Marija se je rodila v dru-
žini Cizelj 29. 10. 1927 in je otro-
štvo preživela na Sromljah. Med 
vojno je morala narediti t. i. 
»pflichtjahr«, to je bilo leto dni 
obveznega dela oz. usposablja-
nja za dekleta do 25. leta, ki ga 
je preživela v krojaštvu pri Zlob-
čevih v Brežicah. V tem času je 
odraščala pri stricu Janezu Bogo-
viču v hiši, ki je po nacionalizaci-
ji postala pisarna stare avtobus-
ne postaje pri gimnaziji. Stričeva 
družina je bila v času vojne izse-
ljena, sama pa je še pravočasno 
odšla domov na Sromlje. Življe-

Občina Brežice nadaljuje z obnovo in modernizacijo lokalnih cest 
po krajevnih skupnostih z namenom zagotoviti izboljšanje dostop-
nosti kot tudi prometne varnosti. 

Konec meseca oktobra in v začetku meseca novembra so predstav-
niki krajevnih skupnosti skupaj z uporabniki urejene ceste preda-
li namenu. Po besedah župana Ivana Molana Občina Brežice kljub 
nižanju sredstev s strani države z racionalnim poslovanjem in so-
delovanjem s krajevnimi skupnostmi zagotavlja izvedbo številnih 
manjših, vendar za prebivalce zelo pomembnih investicij v cestno 
infrastrukturo po vseh krajih občine. 

V KS Sromlje sta bila obnovljena dva močno dotrajana oz. poškodo-
vana odseka lokalnih cest. Obnovljen je bil odsek lokalne ceste (LC 
024462) Skopačna – Oklukova Gora v vrednosti dobrih 18.000 evrov, 
dela je izvedlo podjetje KOP Brežice d.d. Obnovljen je bil tudi odsek 
lokalne ceste (LC 024420) Babčki dol – Sv. Janez. Vrednost obnove 
je znašala 43.300 evrov, izvajalec del je bilo podjetje Kunej Karl s.p.

V KS Bizeljsko so se krajani razveselili dveh asfaltiranih odsekov ma-
kadamskih cest, in sicer odseka JP 527331 Sodič – Rožman in JP 
527452 Sumrak – Travnikar. Vrednost del urejanja in asfaltiranja je 
znašala 42.962 evrov, investicijo pa je izvedlo podjetje Babič Da-
vid s.p.

Obnovljeni odseki lokalnih cest 
v KS Sromlje in Bizeljsko

Odprtje cestnega odseka v KS Sromlje …

… in v KS Bizeljsko

90. rojstni dan Marije Vračun
Lep jesenski dan je v Gadovi peči na praznovanju visokega jubileja Marije Vračun združil njeno družino in prijatelje. 
Vabilu svojcev se je odzval tudi župan občine Brežice Ivan Molan in slavljenki čestital za 90. rojstni dan. Gospe Mariji 
je zaželel zdravja in dobrega počutja v družbi njenih domačih ter dejal, da je vesel visokih jubilejev občank in občanov. 

nje gospe Mariji ni prizanašalo, 
saj je pri komaj 25 letih ostala 
vdova z dvema majhnima otro-
koma. V drugem zakonu sta se 
rodila še dva otroka in kljub bo-
lezni je Marija poskrbela za vse 
štiri otroke ter bila skrbna mati 
in babica sedmim vnukom. Da-
nes so njena največja sreča in 
hvaležnost prav njeni otroci in 
vnuki, ki jo obiskujejo in ji izka-
zujejo veliko ljubezni. Ob pra-
znovanju njenega 90. rojstne-
ga dne v krogu najdražjih je bila 
njena sreča popolna.

Slavljenka Marija Vračun z otroki in županom Ivanom Molanom
WWW.BREZICE.SI
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REKONSTRUKCIJA LOKALNE 
CESTE KRŠKO-VRBINA-SPODNJI 
STARI GRAD (ZADNJA FAZA, 
ZAČETEK PREDVIDOMA V 2018) 

MOST ČEZ SAVO (V GRADNJI) 

KROŽIŠČE NA DESNEM BREGU 
SAVE  IN NAVEZOVALNA CESTA 
(V GRADNJI) 

NOVOGRADNJA OBVOZNICE ŽADOVINEK 
(ZADNJA FAZA, ZAČETEK PREDVIDOMA V 
2018) 

Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del 
iz sredstev proračuna Občine Krško v letu 2018

Občina Krško je na svoji spletni strani objavila Javno povabilo k od-
daji vlog za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev 
proračuna Občine Krško v letu 2018. 

Občina Krško bo za leto 2018 sofinancirala naslednje programe:
• na področju vzgoje in izobraževanja ter športa največ tri pro-

grame (informiranje, pomoč pri učenju in druga pomoč otro-
kom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja, 
izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za ure-
jenost športnih objektov),

• na področju socialnega varstva največ pet programov (pomoč 
in varstvo za starejše in invalide, socialno vključevanje posebej 
ranljivih skupin, pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje 
zdravja in drugih rehabilitacijskih programov, pomoč Romom, 
družabništvo in spremljanje),

• na področju kulture največ dva programa (pomoč v knjižnici, v 
muzejih, galerijah, arhivih in javnih zavodih s področja varstva 
nepremične kulturne dediščine),

• na področju drugih programov največ tri programe (pomoč pri 

izvajanju programov za mlade, pomoč društvu ali drugi nevlad-
ni organizaciji, ki deluje v javnem interesu pri organiziranju in 
izvajanju njenih dejavnosti, pomoč pri izvajanju programov za 
občane),

• na področju okolja in prostora največ en program (varstvo oko-
lja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje traj-
nostnega prostorskega razvoja).

V proračunu Občine Krško je za ta namen v okviru programa Ak-
tivne politike zaposlovanja zagotovljenih skupno 100.280 evrov. 
Vloge zainteresirani podajo na obrazcih za prijavo, izdanih s stra-
ni zavoda RS za zaposlovanje, in sicer OSEBNO na naslov Obči-
na Krško, CKŽ 14, Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, in sicer 
najkasneje tri dni pred rokom, določenim kot zadnjim za odda-
jo vloge na javno povabilo za izbor programov javnih del Zavoda 
RS za zaposlovanje.

Več na spletni strani Občine Krško: http://www.krsko.si/ 
v rubriki Razpisi in natečaji.

Gradnja tretjega krškega mostu oz. 
obvoznice v skladu z načrti
Gradnja tretjega krškega mostu preko Save pri Žadovinku poteka v skladu s terminskim planom. Trenutno potekajo 
dela na mostni konstrukciji, ki se že bliža šestemu stebru od skupno osmih. V tej fazi sledi še izgradnja krožišča na des-
nem bregu Save ter navezovalne ceste do Megadoma.

Potem ko so v začetku oktobra 
lani direktor Direkcije RS za in-
frastrukturo (DRSI) Damir To-
polko, župan občine Krško mag. 
Miran Stanko in direktor podje-
tja Kolektor Koling Tine Vadnal 
podpisali pogodbo za izgradnjo 
mostu pri Žadovinku in priključ-
ne ceste z navezavo na občinsko, 
so se dela izgradnje začela v lan-
skem novembru. Novogradnja 
mostu v dolžini 274 metrov 
vključno z izgradnjo krožišča na 
desnem bregu Save in navezo-
valno cesto do Megadoma ter z 
vsemi komunalnimi vodi in pri-
dobitvijo vseh dovoljenj, bo po 
načrtih trajala predvidoma do 
konca marca 2019, odvisno od 
vremenskih razmer. 

Dela za izgradnjo mostu pri Ža-
dovinku in priključne ceste z na-
vezavo na občinsko cesto pri 
Megadomu, ki predstavlja 3. 
fazo obvoznice Krško, v skup-
ni vrednosti 4,7 milijona evrov, 

financirata Direkcija RS za in-
frastrukturo v višini 3,4 milijo-
na evrov in Občina Krško kot so-
financer v višini 1,3 milijona 
evrov. 

V zadnji fazi izgradnje krške ob-
voznice je načrtovan še zadnji 
krak obvoznice, in sicer od tret-

jega mostu preko Žadovinka do 
krožišča pri trgovskem centru 
v Leskovcu pri Krškem, ter re-
konstrukcija odseka obvoznice 

na levem bregu Save, mimo to-
varne Vipap do tovarne zdravil. 
S tem pa bo zaključena celotna 
trasa obvoznice.

Občina Krško bo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami obnovi-
la nadhod nad železniško progo v Krškem. Na ponovnem razpisu v 
septembru je bil izbran izvajalec, ki bo mostno konstrukcijo zame-
njal v celoti. Stroški obnove znašajo približno 120.000 evrov, v ce-
loti pa jih bo iz občinskega proračuna krila Občina Krško. Trenutno 
projekt obnove občina usklajuje s Slovenskimi železnicami, ki naj bi 
nudile podporo nadzornega organa in vseh nadzornikov ter presta-
vitev SVTK kablov, hkrati pa zagotovile tudi zaščitno ograjo, ko bo 
nadhod v funkciji. Predvidoma naj bi se dela začela še v tem letu.

KRŠKO GOSTILO PREDSTAVNIKE POBRATENEGA OBRIGHEIMA - Ko-
nec oktobra je Občina Krško gostila župana Obrigheima Achima 
Walterja skupaj s predstavniki njihove občinske uprave in člani 
občinskega sveta. Župan občine krško mag. Miran Stanko jim je 
predstavil aktualne projekte in zaključene naložbe, financirane tu-
di iz evropskih sredstev, ki so si jih tudi ogledali. Sodelovanje med 
občinama se je začelo v letu 1982 s podpisom Listine prijateljstva 
in sodelovanja. To se je začelo, ko so se v Krškem pripravljali na 
sobivanje z jedrskim objektom, medtem ko je ta v Obrigheimu že 
deloval, danes pa je že zaprt. Sodelovanje je preseglo  izmenjavo 
izkušenj na strokovnem področju, saj so se stkale vezi med mno-
gimi skupinami in društvi. 

Po načrtih obnova nadhoda nad 
železniško progo še letos

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 24. ok-
tobra izdala odločitev o podpori projektu preostanka krške ob-
voznice na 2,6-kilometrskem cestnem odseku od starega krške-
ga mostu do Žadovinka na drugem bregu Save. Evropski sklad za 
regionalni razvoj bo k 14,3 milijona evrov vredni naložbi prispeval 
8,7 milijona evrov. Kot so še sporočili z ministrstva za infrastruk-
turo, naložba zajema rekonstrukcijo lokalne ceste Krško–Vrbina v 
dolžini približno 1.100 m, gradnjo mostu čez Savo dolžine okvir-
no 297 m, gradnjo križišča na desnem bregu Save in novogradnjo 
obvoznice Žadovinek. »Naložba bo prispevala tudi k odpravi raz-
lik med kohezijsko regijo Zahodna Slovenija in kohezijsko regi-
jo Vzhodna Slovenija z izboljšanjem prometne infrastrukture, ki 
omogoča skrajšanje časa potovanj, zmanjšanje stroškov transpor-
ta, boljšo dostopnost in povezanost regijskih ter občinskih središč 
z infrastrukturo in s tem povečanje konkurenčnosti območja.«

Zaključek izgradnje mostu ter krožišča na desnem bregu Save z navezovalno cesto do Megadoma je 
predviden spomladi 2019.

V zadnji fazi izgradnje obvoznice bo obnovljen odsek lokalne ceste 
Krško – Vrbina ter zgrajen zadnji krak od tretjega mostu do kroži-
šča pri trgovskem centru v Leskovcu pri Krškem.

Na mostu bosta tudi pasova za kolesarje in pešce.
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Ob občinskem prazniku se skupnost za delovanje na raznih področjih družbenega življenja zahvali občanom in organizacijam, ki prispevajo k boljšemu, 
kakovostnejšemu in polnejšemu življenju. Predloge kandidatov za podelitev priznanj so podale krajevne skupnosti, društva, organizacije, posamezniki. 
Priznanja bodo podeljena na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, 10. novembra. 

Prejemniki priznanj Občine Sevnica v letu 2017

Za uspešno uvajanje inovativnih izobraževalnih pristopov in povezovanje 
s širšo lokalno skupnostjo prejme Grb Občine Sevnica

OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA

V hiši znanja in spoštovanja se zavzemajo za miselno spodbudno in psihološko varno okolje za otroke, 
zaposlene in starše. Njihovo strokovno delo je prepoznano tudi v širšem slovenskem prostoru in stro-
kovni javnosti. V letu 2015 so s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo prejeli prestižno državno 
priznanje Blaža Kumerdeja za uvajanje inovativnih pristopov v vzgojno-izobraževalno delo. Postali so 
mentorska šola drugim šolam na področju uvajanja prvega tujega jezika med najmlajše. 

Poleg zdrave šole in ekošole so že tretje leto zapored dobitniki bronastega in letos tudi srebrnega dr-
žavnega priznanja za najbolj športno osnovno šolo v Republiki Sloveniji. Lansko leto so deklice osvojile 
naslov ekipnih državnih prvakinj v atletiki. Mlajši učenci pa so postali državni prvaki v igri med dvema 
ognjema, so tudi ekipni državni prvaki v krosu, uličnih tekih in imajo v svoji sredi tudi ekipne državne 
prvakinje v šahu do 9 let ter posameznike, ki so državni prvaki v različnih disciplinah športa in znanja. 
Med vsemi osnovnimi šolami v Posavju že 17 let zasedajo prvo mesto na področju šolskih področnih 
športnih tekmovanj. 

Na kulturnem področju dosegajo izjemne dosežke predvsem pri filmski umetnosti; prejeli so štiri zlata 
priznanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za štiri različne filmske kategori-
je. Spodbujajo k množičnemu gibanju in zdravemu življenjskemu slogu, uresničujejo državne projekte 
zdravih šol in ekošol. OŠ Sava Kladnika Sevnica je tudi ena prvih šol v Sloveniji, ki je na področju uvaja-
nja lokalno pridelane hrane zgled mnogim ostalim šolam v državi. 

Tesno in dobro sodelovanje šole z društvi in s podporo staršev daje mladim trdne temelje in dobro po-
potnico za življenje. Kultura šole je predvsem zelo medgeneracijsko povezovalna. Izjemno dobro so-
delujejo s številnimi društvi, zavodi in ljudmi v lokalnem okolju tako na matični šoli kot tudi na obeh 
podružnih šolah na Studencu in v Loki pri Zidanem Mostu. Zaposleni in učenci so vključeni v različ-
ne inovacijske in mednarodne projekte pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Predvsem 
pa se vsi na šoli zavzemajo za vrednote spoštovanja, sprejemanja različnosti, poštenja in domoljubja.

Za uspešno delo in napredek na gospodarskem, gasilskem in širšem 
družbenem področju prejme Zlato plaketo Občine Sevnica

ŠTEFAN TERAŽ

Štefan Teraž je veselje do dela z lesom odkril že v otroštvu. Po osnov-
ni šoli je leta 1971 šolanje nadaljeval na Poklicni mizarski in oblačilni 
šoli Sevnica. Vajeniško dobo je opravil v podjetju Stilles, ki mu je po-
delilo štipendijo. Šolanje je nadaljeval na Srednji tehniški šoli za le-
sarstvo v Ljubljani in naposled na Biotehniški fakulteti Univerze v Lju-
bljani na oddelku za lesarstvo.
 
1981 se je zaposlil v podjetju Stilles v Sevnici, kjer je bil nato tehnolog-
-organizator, vodja obrata na Blanci, vodja tehničnega oddelka, direk-
tor TOZD stilno pohištvo, tehnični direktor, v. d. generalnega direktor-
ja, direktor Stilles-Mobi, direktor inženiringa, komercialni direktor in 
direktor podjetja. V času njegovega vodenja se je podjetje prestruk-
turiralo in se usmerilo na tuje trge, izvedlo tehnološko prenovo podje-
tja in tako ohranilo oziroma še povečalo proizvodnjo v času nastanka 

svetovne gospodarske krize. Od leta 2012 je direktor podjetja Les-Kro v Sevnici. Slovenska lesno-pre-
delovalna industrija se je od osamosvojitve do danes močno skrčila. V Sevnici pa se, v veliki meri tudi 
po zaslugi Štefana Teraža, lepo razvija naprej. 
 
Aktiven je na političnem in družbenem področju. Politično pot je začel 1988 kot delegat Skupščine Ob-
čine Sevnica, po uvedbi občinskih svetov kot član Občinskega sveta občine Sevnica. Bil je podpredsednik 
Občinskega sveta občine Sevnica, podžupan občine Sevnica in član Državnega sveta Republike Slove-
nije pa tudi član upravnega odbora Združenja lesarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije in podpred-
sednik upravnega odbora Območne gospodarske zbornice Posavja. 
 

Aktiven je v raznih odborih in komisijah, svetih zavodov ter društvih, je soustanovitelj in član Rotary 
kluba Sevnica. Vedno si prizadeva za dobrobit domačega kraja in podpira vsestranski napredek. Po-
membno vlogo v njegovem življenju ima gasilstvo, vse od leta 2003 je predsednik Prostovoljnega ga-
silskega društva Sevnica. Tudi na tem področju je zelo cenjen, gasilski tovariši pa njegovo mnenje zelo 
spoštujejo. Njegovo delo je imelo in še ima pomemben vpliv na razvoj dobrega dela številnih generacij 
sevniških gasilcev. Kot je široko njegovo področje delovanja, so prijetne tudi njegove osebnostne last-
nosti, med njimi delavnost, močna volja in optimizem.

Za predano društveno delovanje in višanje kakovosti življenja v tretjem 
življenjskem obdobju prejme Zlato plaketo Občine Sevnica

MARIJA KRALJ

Svoj prispevek družbi je Marija (Marijana) Kralj dala že kot učiteljica 
slovenskega in angleškega jezika na Osnovni šoli Sava Kladnika Sevni-
ca, kjer je bila mentorica mnogim, ki jih je poleg obveznega šolskega 
programa zanimalo še kaj več. Dolga leta je bila pomočnica ravnate-
ljice. Ob svojem rednem delu je več let poučevala na Delavski univer-
zi Sevnica. Po upokojitvi leta 2008 je svoje bogate izkušnje uspešno 
prenesla v Društvo upokojencev (DU) Sevnica, sprva kot članica, od 
leta 2009 pa kot predsednica. Članicam in članom društva se osebno 
posveča, posluša njihove predloge in jih poskuša uresničevati. Preda-
no skrbi za uresničitev ciljev, ki si jih zastavijo. 

Z njeno pomočjo in njenim aktivnim delovanjem je v Sevnici in nje-
ni okolici zaživel vseslovenski program Starejši za starejše - Starejši 
za boljšo kakovost življenja doma. Vanj se je kot prostovoljka in koor-
dinatorica programa vključila tudi sama in se še vedno aktivno ude-

ležuje dodatnih izobraževanj. Leta 2015 je bila izbrana v skupino, ko je bil ta program predstavljen v 
Evropskem parlamentu v Bruslju. 

Literarno in pesniško nadarjene članice in člane društva je povezala v literarno skupino Večerna zar-
ja. Njihova dela je leta 2013 združila in objavila v zborniku DU Sevnica Večerna zarja, dve leti kasneje 
pa je izdala še zbornik Naših 70 let. Redno sodeluje pri organizaciji letnega srečanja jubilantov, starih 
70, 80, 90 ali več let. Vsako leto organizira in pripravi bogat kulturni program za srečanje vseh članic 
in članov DU Sevnica. Na njeno pobudo se na skupnem nastopu, vsako leto v drugi krajevni skupnos-
ti, predstavijo pevske skupine DU iz občine Sevnica. Večkrat na leto sodeluje pri organizaciji strokovnih 
ekskurzij z zanimivo vsebino. Upokojenke in upokojence vsako leto spremlja tudi na letovanje v izol-
ski hotel Delfin. Vse dogodke skrbno beleži ter jih hrani v pisni in slikovni obliki, včasih poskrbi tudi za 
objavo v lokalnih medijih. 

Zgledno je sodelovanje z ostalimi posavskimi društvi upokojencev. Dvakrat je organizirala srečanje DU 
PZDU Posavja in prireditev tudi povezovala. Za uspešno delovanje, povezovanje in sodelovanje ji je 
ZDUS lansko leto podelil plaketo za zasluge. Zelo je predana vodenju in uspešnemu delovanju DU Sev-
nica, ki je tudi zaradi nje pomemben člen v soustvarjanju bogatejšega in kakovostnejšega bivanja. Njen 
prisrčen in human odnos do starejših je vzor vsem ostalim v društvu.

Za dolgoletni razvoj poklicnega izobraževanja na temeljih tradicije in 
povezovanje z lokalno skupnostjo 

prejme Srebrno plaketo Občine Sevnica

ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA, SREDNJA ŠOLA SEVNICA

Predstavitev Srednje šole Sevnica, 
ki deluje kot ena izmed organiza-
cijskih enot Šolskega centra Kr-
ško -Sevnica, ne more mimo boga-
te 131-letne tradicije strokovnega 
šolstva v kraju. Že v šolskem letu 
1885/86 so pri ljudski šoli izvaja-
li prve kmetijske nadaljevalne te-
čaje. Leta 1901 je nato začela de-
lovati trgovska nadaljevalna šola. 
Leta 1909 je pričela z delom obr-
tna nadaljevalna šola, ki je delova-
la vse do konca 2. svetovne vojne. 
Po 2. svetovni vojni, verjetno pa 

že leta 1945, je nadaljevala z delom obrtna strokovna šola, ki je izobraževala mizarje, mesarje, kovače, 
peke, šivilje ter krojače in sodarje. Po preimenovanju v Vajeniško šolo raznih strok Sevnica leta 1952 se 
je šola počasi specializirala za kovinsko, lesno, tekstilno in usnjarsko stroko.

Leta 1963 je bila za območje bivšega okraja Celje v Sevnici ustanovljena vajenska šola lesne stroke – 
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Vabljeni na osrednjo slovesnost 
ob prazniku občine Sevnica s podelitvijo priznanj, 

ki bo v petek, 10. novembra 2017,
ob 17. uri v Športnem domu Sevnica.

Slavnostni govornik bo mag. Jože Andolšek, 

profesor verouka na Slovenski gimnaziji v Celovcu in 
humanitarec, ki pomaga revnim otrokom in mladim v Etiopiji.

Program bodo kulturno obogatili:
Simfonični in pihalni orkester Glasbene šole Sevnica

Združeni pevski zbor OŠ Blanca, OŠ Boštanj in OŠ Tržišče
Godba Sevnica in Mažorete Društva TRG Sevnica

Osrednjo slovesnost si bo možno ogledati tudi preko spletnega 
prenosa, in sicer od 17. ure dalje preko povezave na spletni 

strani www.obcina-sevnica.si.

Prijazno vabljeni k obisku oziroma ogledu slovesnosti.

lesna šola, ki je izobraževala mizarje oziroma rezbarje in parketarje. Naslednica lesne šole je bila Po-
klicna oblačilna šola Sevnica, ki je začela izobraževati kader za konfekcijske tovarne, predvsem za Jut-
ranjko Sevnica. Leta 1982 se je preimenovala v Srednjo tekstilno šolo Sevnica.

Soočeni z dejstvom, da je upadalo zanimanje za tekstilno izobraževanje, so se zavedali, da je treba šolo 
programsko obogatiti. V letih 1997 in 1998 sta bili dograjeni in opremljeni delavnici za izvajanje prak-
tičnega pouka v programu frizer in mizar. Tako so leta 1997 začeli izvajati izobraževanje za poklic frizer 
in leta 1999 še program mizar. Programa sta prinesla svež veter, že prvo leto so napolnili dva razpisana 
oddelka. V letu 2005 so se zaradi racionalnosti poslovanja Srednja šola Sevnica, Srednja poklicna šola 
Krško in Tehniška gimnazija Krško združile v Šolski center Krško-Sevnica. V letih 2006-2010 je Srednja 
šola Sevnica izobrazila edino generacijo turističnih tehnikov.

V zadnjih treh letih je Srednja šola Sevnica naredila velik korak v razvoju in prepoznavnosti. Vpis v pro-
grame se je povišal. Je ena redkih srednjih šol v Posavju, ki je imela v šolskem letu 2017/18 omejen 
vpis. Povečuje se tudi število vpisanih dijakov iz občine Sevnica, Mirnske doline in Novega mesta. S šol-
skim letom 2015/16 se je zaradi premajhnega števila dijakov, ki so bivali v dijaškem domu, ta dejav-
nost ukinila. Porodila se je ideja o mladinskem hotelu – hostlu. Do odprtja v letu 2016 so v lastni reži-
ji preuredili in obnovili vseh 16 sob. Gostom iz bližnje in daljne okolice omogoča nočitve v prijetnem 
okolju mesta ob reki Savi. 

Srednja šola Sevnica uspešno sodeluje s sevniško območno službo Zavoda Republike Slovenije za zapo-
slovanje Sevnica. V tem šolskem letu bodo začeli z izobraževalnimi NPK programi, ki so povezani z Za-
vodom Republike Slovenije za zaposlovanje za program Tekstilstva in Obdelovalca lesa. Oba programa 
bosta zaživela v začetku naslednjega leta. Uspešni so bili tudi na razpisu za sredstva na Ministrstvu za izo-
braževanje, znanost in šport za sanacijo strehe in oblog na fasadi, tako da ima šola lepši in osvežen videz.

Ob 15. obletnici delovanja in bogatitvi družbenega življenja v krajevni 
skupnosti Tržišče prejme Srebrno plaketo Občine Sevnica

TURISTIČNO DRUŠTVO TRŽIŠČE

Turistično društvo Tržišče letos obeležuje petnajsto oble-
tnico. Prva štiri leta je društvo kot predsednik vodil Sreč-
ko Vodenik. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, 
da pomaga pri številnih že tradicionalnih prireditvah, pa 
tudi s ciljem vpeljave novih prireditev in akcij za priva-
bljanje turistov in razvoj zidaniškega turizma. Leta 2006 
je vodenje društva prevzela Marta Kralj, ki je dala po-
memben pečat k delovanju in prepoznavnosti društva. 
Društvo se je pridružilo vseslovenski akciji »Moja deže-
la, lepa in gostoljubna« ter doživelo izjemne uspehe: Pi-
javice, Slančji Vrh, Tržišče in Škovec so se zapisali med 
najlepše kraje.

Med letoma 2010 in 2014 je vodenje društva prevze-
la Irena Lindič. Društvo je nadaljevalo s tradicionalnimi 
prireditvami, kot so Pohod k azaleji na Vrhek in Mar-
tinov pohod. Prireditve oziroma dogodki zasaditve ob-
činskih lip, svetleče jaslice v decembru, čistilne akcije in 
razstave z različno tematiko so kraju še povečevali nje-
govo prepoznavnost.

Leta 2014 je vodenje društva prevzela sedanja predse-
dnica Milena Knez. Društvo je oživelo prireditev Jesen 

na vasi, v sklopu katerega se zvrstijo fotografska razstava, razne delavnice, ekološka tržnica ter prikaz 
starih običajev, šeg in navad. Že devet let v sklopu praznika domače krajevne skupnosti pripravljajo te-
matsko razstavo po idejah in zasnovah Alenke Knez in Nevenke Flajs ter drugih članov društva pa tudi 
Aktiva kmečkih žena Tržišče. V zadnjih treh letih pa je društvo bogatejše še za vsakoletni koledar s pre-
lepimi fotografijami domačih krajev. Kljub svoji majhnosti se društvo pogumno loti in uspešno izpelje 
tudi zelo velike ter odmevne projekte in prireditve, zato glas o njihovem delu sega širom naše dežele. 
Društvo pomembno oblikuje družabno dogajanje v krajevni skupnosti. To dokazujejo tudi številna pri-
znanja, zahvale in nagrade s strani Turistične zveze Slovenije, Turistične zveze občine Sevnica, Občine 
Sevnica in Krajevne skupnosti Tržišče.

Za srčno opravljanje življenjskega poslanstva in družbeno povezovanje 
krajanov Studenca prejme Srebrno plaketo Občine Sevnica

ANTON BOBIČ

Župnik Anton Bobič je svoje življenje posvetil duhovništvu. Julija le-
tos je praznoval 50-letnico posvečenja in duhovniškega služenja, na 
Studencu pa službuje že celih 46 let.

Rodil se je v vasi Orehovec pri Kostanjevici. Zrasel je v številčni druži-
ni, ki jo je zaznamovalo trdo delo in molitev. Po končani osnovni šoli 
se je najprej izučil za ključavničarja, odslužil vojaški rok in se nato vpi-
sal v škofijsko gimnazijo v Pazinu. Po končanem študiju je imel novo 
mašo v svojem domačem kraju, nato ga je pot vodila v Belo krajino, 
kjer je služboval nekaj časa, od tam pa ga je pot zanesla na Studenec.

Krajani poudarjajo, da je vedno pripravljen pomagati, prisluhniti, biti 
v stiku z mladimi pri verouku, tudi z njegovo pomočjo pa je kraj bo-
gatejši za marsikatero pridobitev, saj konstruktivno sodeluje pri na-

predku in ureditvah. Še vedno redno opravlja bogoslužje, obiskuje stanovalce doma na lmpoljci in po 
svojih močeh pomaga tudi v sosednjih farah. Krajani so mu za vso dobro delo izjemno hvaležni in mu 
želijo veliko trdnega zdravja.

Za dolgoletno delo v gasilski organizaciji in dejavno krajevno 
povezovanje prejme Listino Občine Sevnica 

BOŽIDAR MOŽIC

Božidar Možic z veliko preudarnosti, odgovornosti, zavzetosti in na-
tančnosti od mladih let deluje na področju gasilstva in tako je bilo tudi 
na poklicni poti. Delovne veščine ter mehanična in strojniška znanja 
je vseskozi uspešno uporabljal na vseh področjih dela. 

Aktivno je sodeloval pri številnih delovnih akcijah, kot so bile razširi-
tev in obnova gasilskega doma ter nabava gasilskih vozil. Z obvladova-
njem raznih gasilskih veščin se je uspešno spopadal ob pomoči kraja-
nom ob požarih, poplavah in drugih nesrečah. Z veliko pridobljenega 
znanja že vrsto let tekmuje v gasilskih in gasilsko-športnih tekmoval-
nih disciplinah, udeležuje se društvenih in meddruštvenih, regijskih 
in državnih tekmovanj. 

Dejaven je pri vaških dogodkih in dejavnostih na Logu in tudi v doma-
čem kraju, kjer so mu tekla mladostna leta. S svojim delom in angažiranostjo je pustil neizbrisen pečat 
v gasilski organizaciji in v širši družbeni skupnosti.

Za nesebičen prispevek k razvoju krajev pod Lisco ter ugledno delovanje 
na področju gostinstva prejme Listino Občine Sevnica

VIDKO MOČIVNIK

Vidko Močivnik je ustanovitelj Gostišča Močivnik, ki je eden najug-
lednejših ponudnikov hrane in prenočišč na podeželju v širšem regi-
onalnem okolju. Skozi dolgoletno vzorno poslovanje so gostili nešteto 
gostov, ki se zadovoljni vedno znova vračajo. S tem je njegov prispe-
vek k promociji domačih krajev neprecenljiv, prav tako tudi prenos 
znanj na številne dela željne domačine. 

Za domači kraj, kraje pod Lisco, krajevno skupnost in občino je velike-
ga pomena njegova prostovoljna angažiranost in sodelovanje, pa naj 
bo to pri ohranjanju naravnega spomenika rastišča Clusijevega svišča 
na Lovrencu, je ključar cerkve svetega Lovrenca, sodeluje pa tudi pri 
organizaciji številnih dogodkov v domačih krajih. Vedno znova je po-
budnik in udeleženec pri vseh pomembnih izboljšavah in naložbah.

Dobra volja, prijaznost, skromnost in nesebična pripravljenost pomagati so lastnosti Vidka Močivnika, 
zaradi katerih je v skupnosti priljubljen in spoštovan. Skupaj s svojo družino predstavlja pomemben ra-
zvojni potencial krajev pod Lisco. 

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Sevnica

Praznični november osvetljuje širino delovanja in dosežkov vseh, ki živimo v občini 
Sevnica. Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitam in vas vabim k obisku 
dogodkov v okviru občinskega praznika, da se skupaj zasluženo poveselimo ob 
uspehih in dobrih dejanjih, ki lepšajo bivanje v naših krajih.

S spoštovanjem, 
Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, s sodelavci
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Občina Sevnica 
praznuje

Čas od praznika do praznika je čas, namenjen novim investicijam in vlaganjem v izboljšanje ži-
vljenjskega standarda, ki se ne meri samo s številom urejenih cest in pločnikov, temveč tudi z 
urejenimi objekti, kot so na primer šolske stavbe in vrtci, v katerih otroci preživijo velik del časa, 
ali pa dom za starostnike v jeseni življenja. Lepo je živeti v skupnosti, v kateri je omogočeno de-
lovanje društev, javnih zavodov ter ostalih ustanov, ki skrbijo za druženje, rekreacijo, ustvar-
jalne trenutke itd., kajti le tako lahko človek ustvarja boljši jutri, ki se kaže v skrbi za vsakega 
posameznika. Vsak korak, ki ga naredimo, vsaka izrečena beseda, vsako dejanje ima svoje po-
sledice, zato je treba načrtovati in sprejemati dobre odločitve, ki bodo vodile k napredku in za-
dovoljstvu. Najboljše želje ob prazniku vošči občankam in občanom občine Sevnica tudi uredni-
štvo Posavskega obzornika.  Ur.

Cenjene in spoštovani v občini Sevnica,

vsak praznik je mejnik v življenju in v skupnosti, 
kjer je vsako novo jutro uvod v prihajajoči dan.

Naj bo prihodnost lepa in radodarna 
z novimi dosežki na različnih področjih delovanja.

 Naj se dobri medosebni 
in medsoseski odnosi nadaljujejo 

in naj bodo še naprej osnovno vodilo pri doseganju 
osebnih in širših ciljev, ki bodo regijo Posavje 

delali še prepoznavnejšo po dobrih delih 
in prijaznih ljudeh. 

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Sevnica!

Čestitam vam ob prazniku, ko boste z različnimi dogodki, 
prireditvami in osrednjo slovesnostjo obeležili dosežke vaše 

občine. Bodite ponosni na uresničene načrte in projekte, s 
katerimi gradite zdravo skupnost, v kateri ljudje radi živijo, 

delajo in ustvarjajo. Dokaz za to so gotovo letošnji dobitniki 
občinskih priznanj, ki jim iskreno čestitam. 

Največje bogastvo vsake skupnosti so gotovo dobri 
medsebojni odnosi in želim vam, da v prazničnem mesecu 

najdete čas za druženje in pogovor.   

Zahvaljujem se vam za dosedanje dobro sodelovanje pri 
razvoju naše regije Posavje z željo, da bomo tudi v prihodnje 

združili moči za uresničevanje skupnih ciljev. 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, s sodelavci

Cenjene občanke, 
spoštovani občani občine Sevnica,

naj vam vsak nov dan vliva optimizem 
pri vašem pogledu v prihodnost 

in naj vas vaša srčnost 
vodi v uspešno izpeljavo novih projektov, 

ki vodijo tudi k še uspešnejšemu sodelovanju 
in povezovanju ter h kvalitetnejšemu sobivanju 

v regiji Posavje. 

Sreča je na strani pogumnih in odločnih.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Spoštovane občanke in občani občine Sevnica,
tudi v preteklem letu ste s številnimi pridobitvami 

in uspešno zaključenimi naložbami dokazali, 
da je s sodelovanjem znotraj lokalne skupnosti 

moč graditi uspešno in razvojno naravnano občino.

Vaš uspeh pa je seveda tudi prispevek k razvoju naše 
skupne posavske zgodbe. Hvala vam za tvorno 

sodelovanje z željo, da se tudi v prihodnje odločno 
spopadete z novimi izzivi ter na podlagi izkušenj 

in dosedanjih uspehov s skupnimi močmi prispevate 
k nadaljnjemu razvoju vaše občine.

Ob vašem prazniku vam iskreno čestitam 
in želim prijetno praznovanje.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

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

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Ob priložnosti praznovanja vašega občinskega praznika 
se vam iskreno zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje 

v prepričanju, da bomo plodno soustvarjali 
tudi v prihodnosti. 

V svojem imenu in v imenu naših občanov 
vam ob prazniku izrekamo iskrene čestitke!

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

VOŠČILO OBČINI BISTRICA OB SOTLI

župan Občine Radeče
Tomaž Režun s sodelavci

Ob našem skupnem občinskem prazniku
iskreno čestitamo vsem občankam 

in občanom občine Sevnica.

Želimo vam prijetno praznovanje,
veliko doseženih poslovnih in osebnih ciljev

ter pogumnih odločitev.

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani občine Sevnica.

Ob našem skupnem prazniku vam iskreno čestitamo ter želimo 
veliko uspehov in zadovoljstva na vseh življenjskih poteh.

Občinski odbor Sevnica

facebook.sls.si
@strankaSLS
youtube.sls
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Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku ter želimo 
veliko osebnih in poslovnih uspehov.

www.infra.si

ČESTITAMO
ob prazniku občine Sevnica.

-proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov 

-sanacija in popravilo obstojeèih dimniških tuljav 

-novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov 

-montaža in prodaja kaminskih peèi 
40 let tradicije 

info@karodi.si

Čestitamo 
ob prazniku!

ISKRENE ESTITKE OB ANKAM INČ ČISKRENE ESTITKE OB ANKAM INČ Č

OB ANOM OB PRAZNIKU OB INEČ ČOB ANOM OB PRAZNIKU OB INEČ Č

SEVNICA!SEVNICA!

Spoštovane občanke in občani!

Čestitamo vam ob prazniku 
in se zahvaljujemo za vaš doprinos 

k razvoju in prijetnemu bivanju v naši občini.

Predsednica Stanka Žičkar 
in Svet Krajevne skupnosti Sevnica

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

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

Ob prazniku občine Sevnica 
iskreno čestitamo in želimo 

delovnih in poslovnih uspehov. 

ČESTITAMO OB PRAZNIKU IN SE ZAHVALJUJEMO ZA ZAUPANJE

ZABUKOVJE - Med prireditvami v sklopu občinskega prazni-
ka je vsako leto tudi praznik Krajevne skupnosti Zabukovje, 
ki so ga obeležili minulo soboto, 4. novembra. 

Praznovanje se je pričelo pri domačiji Krmelj v Stržišču, kjer je bil 
v uporabo predan prenovljeni odsek javne poti. Sledila je osre-
dnja prireditev v počastitev praznika krajevne skupnosti s po-
delitvijo krajevnih priznanj v večnamenskem domu v Zabukov-
ju. Priznanje je KS Zabukovje letos namenila Jožetu Trefaltu za 
večletno prizadevno delo v PGD Zabukovje in sodelovanje pri do-
godkih v kraju ter Ani Ivanić za aktivno delovanje v Aktivu kmeč-
kih žena Zabukovje in pripravljenost sodelovanja na širšem ob-
močju lokalne skupnosti. Plaketo pa je prejelo Kulturno društvo 
Franc Požun Zabukovje ob 20. obletnici delovanja. Občinstvo sta 
nagovorila predsednik sveta KS Zabukovje Jože Baumkirher in 

župan Srečko Ocvirk. Priredi-
tev so s pesmijo popestrili so-
list Jure Klenovšek in citrarka 
Anja Drstvenšek, ženski vo-
kalni skupini Rosa in Vokalnih 
5, Šentlenartski smrkci ter z s 
humornimi dramskimi vložki 
člani Kulturnega društva Franc 
Požun Zabukovje. Program sta 
povezovali Andreja Kobal in 
Renata Podlesnik Pajk. 
 Vir: Občina Sevnica

Praznik KS Zabukovje

Prejemniki priznanj s podeljevalcema

KAMENŠKO - V vinorodnem okolju zaselka pri Šentjanžu 
stoji Bregarjeva zidanica, kjer je 4. novembra v organizaciji 
kulturno umetniške sekcije KUD Budna potekalo kulturno 
druženje v počastitev praznika občine Sevnica.

Že nekaj let lju-
bitelje kultu-
re in umetnosti 
v svoj hram sre-
di vinskih goric 
prijazno sprej-
me Milena Bre-
gar. Letos so 
se predstavili z 
lastnimi literar-
nimi deli Eva Ke-
ber, Jožef Žnida-
rič, Marija Bajt, 
Anica Perme, Tanja Košar, Rudi Stopar, Drago Pirman, Franc 
Živič, Jožef in Anica Pirš, ki so s pesmijo in prozo obujali spo-
mine na mlada leta, svoje prednike in podoživljali trenutke, pre-
živete v naravi in svoja občutja delili z vsemi, ki smo jim radove-
dno prisluhnili. Tudi humorja ni manjkalo. Nastopile so Ljudske 
pevke Solzice, osnovnošolka Aleksandra Krajnc se je predstavi-
la z ljudsko pesmijo. Vse skupaj je povezovala v en lep šopek lju-
biteljske kulture in umetnosti Magda Sigmund. 
 S. R./M. S.

Kulturno druženje v Kamenškem

Druženje je potekalo v Bregarjevi zidanici.
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Ko pogled na svet postane popolnoma drugačen.

www.optikalana.si www.okulistika.si
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V Sevnici smo v oktobru odprli nov masažni sa-
lon. Nahajamo se v pritličju stolpnice, nasproti 
vhoda v fizioterapijo in urgenco Zdravstvenega 
doma Sevnica, na Trgu svobode 13a.

V našem salonu ste deležni celostne obravnave, saj si za vsake-
ga posameznika vzamemo čas in skupaj najdemo primerno ma-
sažno tehniko bodisi za vaše težave bodisi le za sprostitev tele-
sa in duha.

Saj veste, dotik nas spro-
šča in je del našega izra-
žanja. Zato lahko z ma-
sažami pomagamo pri 
različnih vrstah težav, 
kot so kronične in aku-
tne bolečine v celotnem 
gibalnem aparatu, posle-
dicah poškodb, bolezni 
in stresnega načina živ-
ljenja ter pri preventivi. 
Blagodejni učinki masa-
že so sproščene mišice, boljša prekrvavitev, fiziološka sproščenost 
in, kar je v današnjem tempu življenja zelo pomembno, duševna 
sproščenost. Predlagamo, da nas obiščete in se o vsem tem prep-
ričate sami!

Masaže so namenjene vsem, ne glede na starost, telesne značil-
nosti in individualne karakteristike. O omejitvah in o vsem osta-
lem se pogovorimo sproti. Pri svojem delu uporabljamo roke, po-
sameznika pa obravnavamo celostno in individualno. Nudimo vam 
klasično/švedsko masažo, protibolečinsko masažo, delne masaže, 
masažo obraza in lasišča. Svoje znanje in veščine nenehno dopol-
njujemo in pridobivamo z različnimi izobraževanji in šolanjem na 
Akademiji za manualno terapijo. 

Masaže Barbara Resnik s.p., Trg svobode 13a, 8290 Sevnica
Tel: 040 698 817, barbararesnik5@gmail.com, 

fb: Masaže, Barbara Resnik s.p. 
www.facebook.com/masaze.barbara.resnik

predstavljamo

Nov masažni salon v Sevnici

Pridružujemo se dobrim željam ob našem 
občinskem prazniku ter vam želimo veliko 
dobrih priložnosti, medsebojnih odnosov in uspehov.

Začelo se je 13. oktobra z 
odprtjem fotografske razsta-
ve v večnamenskem prostoru 
tamkajšnjega gasilskega doma, 
kjer so po strokovni oceni Ja-
neza Skobeta, ki je vodil tudi 
fotografski tečaj, izbrali tri naj-
boljše fotografije in podelili av-
torjem posebne nagrade. Tret-
je mesto je osvojil Jure Tratar, 
drugo Edvard Jankovič, prvo 
pa Stanko Markovič. Vsi fo-
tografi, poleg že omenjenih še 
Mario Skušek, Milena Knez, 
Nevenka Flajs in Ciril Ko-
lenc, so prejeli koledar za leto 
2018, v katerem so fotografije 
vseh ustvarjalcev. 14. oktobra 
je v prostorih Kluba Hrast Tr-
žišče potekala ustvarjalna de-
lavnica, v kateri so nastajale je-
senske dekoracije, s katerimi 
so okrasili okolico in domove.
Vrhunec tridnevnega dogaja-
nja je bil prikaz kmečke ohce-
ti po starem ljudskem običa-

Kmečka ohcet po starem običaju
TRŽIŠČE - Sredi oktobra je Turistično društvo Tržišče že četrto leto zapored pripravilo tridnevni dogodek 
pod skupnim imenom Jesen na vasi, ki je za marsikoga zaradi svoje barvitosti najlepši letni čas in prinaša 
tudi mnogo radosti.   

ju. Ta se je odvijala 15. oktobra 
na prostem v športnem par-
ku, sodelovali pa so Kulturno 
društvo Anton Tanc iz Marijae 
Gradca pri Laškem, ki skupaj s 
Folklornim društvom Šentjur, 
KD Ofirovci in koledniki iz La-
škega ter ljudskimi pevci Šen-
tlenartčani ohranja in pred-
stavlja različne ljudske običaje 
ob pristni domači glasbi s pet-

jem in plesom. Za postavitev 
»šrange«, ob kateri je moral 
ženin plačati določeno odkup-
nino za svojo bodočo ženo, so 
poskrbeli člani Kulturno ume-
tniškega društva Šentrupert. 
Ker »ohceti« ni brez dobre po-
gostitve, so zanjo s slastnimi 
kosi pečenega mesa poskrbe-
li člani Kluba Hrast Tržišče, z 
odličnim praženim krompir-

jem Loški zeliščarji iz Loke pri 
Zidanem Mostu, s kislim ze-
ljem z ocvirki je postreglo Tu-
ristično društvo Tržišče, kolače 
in potice so pripravile članice 
Aktiva kmečkih žena Tržišče, 
za odlično kapljico je poskrbe-
lo Društvo vinogradnikov Mal-
kovec. Prireditev je povezovala 
predsednica TD Tržišče Mile-
na Knez.  S. Radi

Prikaz poroke po starih ženitvovanjskih običajih  

Iskrene čestitke 
ob prazniku občine Sevnica.
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Iskreno čestitamo 
ob prazniku občine Sevnica.

VC
T 

Ra
m

ov
š -

 P
ek

la
r d

.o
.o

., 
Tr

g 
Sv

ob
od

e 
13

, S
ev

ni
ca

VCT RAMOVŠ-PEKLAR d.o.o.,
Cvetličarna Sevnica in

Vrtnarija Ribniki Sevnica

Iskrene čestitke 
ob prazniku občine Sevnica!

Prijazno vabljeni v našo Cvetličarno »Silva« 
na Trgu svobode 13, v Sevnici.

Iskrene čestitke občankam in občanom 
Sevnice ob občinskem prazniku.

A ne glede na to se je kmalu izkazalo, da so za vzpostavitev 
varnostnih sistemov pretežno zainteresirana le večja in držav-
na podjetja, v katera mu je bilo kot začetniku dejavnosti težko 
prodreti, ali kot pravi Jože Radej, je bil priča 'kvazi' lobiranju, 
ki se, kakor ugotavlja, žal vleče še danes. Spričo tega in spozna-

nja, da se zgolj s to dejavnostjo ne bo dalo preživeti, se je Radej 
s predznanjem s področja energetike in ostalimi delovnimi iz-
kušnjami osredotočil na izvajanje  strojnih instalacij. S tem na-
menom sta se s soprogo Marijo po vzoru podjetij na zahodu 
odločila tudi za spremembo naziva podjetja, tako da sta pred 
priimkom ustanovitelja dodala še začetnice njunih treh hčera: 
Majde, Katje in Tine, krajše MKT Radej. Pod tem nazivom pod-
jetje posluje že več kot poltretje desetletje, s sedežem v starem 
mestnem jedru Sevnice, na naslovu Glavni trg 25.

RAZŠIRITEV DEJAVNOSTI

Ker se je tedaj v Sevnici in na širšem področju Posavja pričela iz-
vajati plinifikacija, je Jože Radej videl priložnost za delo in zapo-
slitev do deset oseb, danes pa je v podjetju glede na ponudbo in 
povpraševanje ter posledična tržna nihanja šest zaposlenih. Od 
začetne montaže predelav hišnih kotlovnic so postopoma preš-
li na predelave večjih kotlovnic, tudi do moči prek 1 MW. Izvaja-
jo kompletne sisteme ogrevanja, vodovoda in kanalizacije pri 
pravnih in fizičnih naročnikih, kombinacijo talnega, radiatorske-
ga in konvektorskega ogrevanja in hlajenja v povezavi z vrtinami 
ali zemeljskim kolektorjem. Ukvarjajo se z montažami toplotnih 
črpalk za pripravo tople sanitarne vode in za ogrevanje, izdela-
vo centralnih sesalnih sistemov in centralnih sistemov prezra-
čevanja. V ponudbi imajo tudi diamantno vrtanje v železobe-
ton do fi 350 mm in globine 50 cm, izvedbo solarnih sistemov v 
kombinaciji z dodatnim ogrevanjem na olje, plin ali les, sisteme 
za temperiranje oziroma hlajenje betonskega jedra, vodovodne 

instalacije v kombinaciji z deževnico, zamenjavo ogrevalnih ko-
tlov zaradi dotrajanosti ali spremembe energenta ter komple-
tne sanacije kopalnice. Prav tako so usposobljeni za dodelavo 
regulacije ogrevanja, izvedbo ogrevanja proizvodnih hal s plin-
skimi sevali ali vpihovalci z direktnim izgorevanjem plina, ser-
visiranje plinskih in oljnih ogrevalnih naprav ter izvajanje tlač-
nih preizkusov notranjih plinskih instalacij. Med večjimi deli, ki 
so jih izvajali, so montaža individualnih plinskih centralnih sis-
temov v stanovanjskih blokih Pod Vrtačo in Naselju heroja Ma-
roka v Sevnici, pa montaža strojnih instalacij v novogradnji blo-
ka na tamkajšnji Planinski cesti, med drugim pa tudi napeljava 
ogrevanja proizvodnih hal v podjetjih Stadler in Preis ter trgo-
vskega centra v Tržiču idr. 

STROJNE INSTALACIJE NA NOVIH OBJEKTIH 
IN REKONSTRUKCIJE OBSTOJEČIH 

Po Radejevih besedah izvajajo največ del v podjetjih v bližnji 
okolici, predvsem rekonstrukcije ogrevalnih in vodovodnih ter 
plinskih napeljav pa tudi zahtevne instalacije na novih objektih, 
pri čemer poudarja: "Pomembne so nam vse stranke, naj gre za 
tiste, ki potrebujejo zgolj zamenjavo pipe v kuhinji ali kopalni-
ci, ali tiste, ki potrebujejo kompletne strojne instalacije v proi-
zvodni hali na 2000 m2 površine." 

NAČRTI ZA PRIHODNOST

Pri delu opaža, da individualni naročniki pri novogradnjah sle-
dijo trendu energetske učinkovitosti objekta, saj je vse več vgra-
denj toplotnih črpalk in montaže solarnih kolektorjev, zato se vi-
zija podjetja v prihodnje kaže tudi na področju izvedbe sončnih 
elektrarn in klimatskih naprav. V načrtu imajo tudi širitev kolek-
tiva z do dvema delavcema s končano štiriletno šolo elektro ali 
strojne smeri, k čemur Radej še dodaja: "Kot v vseh poklicih se 
tudi v naši dejavnosti izobraževanje ne konča z maturo v sred-
nji šoli, pač pa je potrebno vsakoletno nekajdnevno izobraževa-
nje, ki ga nudijo tudi različni dobavitelji opreme." Sicer pa so v 
podjetju MKT tudi pooblaščeni montažerji in serviserji ogreval-
nih, industrijskih in hladilnih sistemov znamke Viessmann ter 
pooblaščeni izvajalec asistenčnih storitev Zavarovalnice Triglav, 
kar dokazuje, da imajo celovito ponudbo na njihovem področju. 

Za vse informacije pokličite na: 07 81 60 630, 041 623 775 ali 
obiščite njihovo spletno stran www.instalacije-mkt.com.

MKT Radej za tople 
in zračne prostore

Podjetje MKT Radej domuje v Sevnici vse od aprila leta 1991, ko je ustanovitelj Jože Radej zasnoval podjetje v 
sodelovanju z nemško družbo na izvajanju inženirskih dejavnosti in tehničnega svetovanja s področja doba-
ve in montaže alarmnih in protivlomnih naprav. Tedaj je bilo to področje v Sloveniji, še zlasti na privatnih ob-
jektih, domala povsem nepokrito.

Jože Radej (desno) s kolektivom

Primer kotlovnice na biomaso - polena

Poslovni prostori podjetja MKT Radej s prodajno-razstavnim 
prostorom, kjer se lahko dogovorite za prenovo  

in vgradnjo strojnih instalacij

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

preventivnih pregledov in zdravstveno vzgojnih delavnic.
Kolektiv Zdravstvenega doma Sevnica

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 
- 5. oktobra je bilo za otroke 
iz vrtca in šolarje podružnič-
ne šole v Loki pri Zidanem 
Mostu zelo zanimivo, saj sta 
jih v lično obnovljenih klet-
nih prostorih, kjer od letoš-
njega septembra deluje eno 
izmed dveh izposojevališč 
Knjižnice Sevnica, obiskala 
sevniški čarodej Niko Fric 
in pravljičarka Darinka Ko-
bal iz Litije. »Z Nikom sva se spoznala pred nekaj več kot dese-
tletjem, ko je, takrat še fantič, pozvonil na zvonec pri mojih do-
mačih vratih. Začudeno sem zrla vanj, ko je stal pred menoj in 
me vprašal, če bi napisala pravljico še zanj …« je pripovedova-
la pisateljica, ki je zaradi usodnega srečanja z medvedom opu-
stila učiteljski poklic in se prepustila peresu ter besedam, s ka-
terimi razveseljuje otroke. V lanskem letu je izšla njena knjiga z 
naslovom Nikec in njegova čarobna paličica, ilustracije zanjo pa 
je prispeval kar čarodej sam. V knjigi je opisana Nikova življenj-
ska pot, njegova silna želja, da bi nekoč s čarovnijami razveselje-
val otroke. »Najtežje je bilo prepričati očeta,« je dejal Niko Fric 
ter se nato posvetil balonom in čaranju. Otroci so bili navdušeni, 
kasneje pa je bila njihova radovednost namenjena še lutki Piki 
Rokavički, ki pomaga pisateljici Darinki Kobal na srečanjih z ot-
roki pripovedovati pravljice.  S. R.

Čarodej in pravljičarka

Čarodej in pravljičarka v druž-
bi direktorice sevniške knjižnice 
Anite Šiško
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Gostilno Kragl je 
ob gradnji verige 
spodnjesavskih 
elekrarn dosegla 
roka spremembe, 
saj so zaradi pot-
rebe dviga gladi-
ne reke Save go-
stilno podrli in v 
neposredni bliži-
ni zgradili novo, 
sodobno gostin-
sko poslopje. Leta 
2016 je gostilno 
vzela v najem Sil-

va Vrisk Kranjc, ki po rodu izhaja iz bližnje vasi. 
»Izhajam iz kmečke družine, kjer sem se po vzoru 
delovnih staršev izoblikovala v delavno in moč-
no osebo, se poročila in ustvarila družino v Kr-
škem,« začenja s pripovedjo Kranjčeva. Svojo po-
klicno pot je začela v gostinstvu, mož Jernej pa 
v gradbeništvu. V življenju sta imela višje cilje, 
ustvariti nekaj več. Tako sta poleg služb še do-
datno delala za znano podjetje v Krškem, v letu 
2000 pa sta se odločila za samostojno pot. »Veli-
kokrat sva delala dan in noč ter počasi prihranila 
dovolj, da sva si leta 2004 kupila poslovno-stano-
vanjski objekt v starem mestnem jedru Krškega. 
Tako sva proizvodnjo preselila v lastne prostore, 
zaposlila več delavcev, kjer še danes opravljamo 
dejavnost kot kooperanti podjetja Resistec,« po-
jasnjuje svojo zgodbo, ki vsekakor ni bila lahka. 
V težkih časih gospodarske krize sta s pomočjo 
svojih hčera Amadee in Patricie prebrodila te-
žave ter ponovno začela delati v večjem obsegu, 
kjer s sodelavci peljejo to zgodbo naprej. 

Vendar ji srce ni dalo miru, želela je nazaj v go-
stinstvo. »Z družino smo se odločili, da se po-
govorimo z gospodom Romanom Kraglom, 
sedanjim lastnikom objekta, o možnosti naje-
ma na Gornjem Brezovem. V štirih mesecih smo 
uredili vso potrebno dokumentacijo za odprtje 
Gostilne Kregl, jo popolnoma opremili in 9. de-
cembra 2016 začeli z novo zgodbo v našem živ-
ljenju,« pripoveduje podjetnica.

DOBRA POZICIJA IN PESTRA PONUDBA

Z ugodno lego in pestro ponudbo Gostilna 
Kregl zaokrožuje gostinsko ponudbo v občini 
Sevnica. Pohvalijo se lahko s specialiteto tradi-

cionalnih bikovih prašnikov in govejim jezikom 
po recepturi gospe Jožefe Kragl, v njihovi redni 
ponudbi pa so malice, nedeljska kosila in t. i. fast 
food. Poleg prvega dela gostilne, v katerem je 
šank, imajo še ločeno jedilnico. Sprejmejo lahko 
zaključene družbe do 50 oseb, goste pa lahko 
postrežejo tudi na veliki senčni terasi v sožitju 
z naravo, otroškimi igrali ter pogledom na jele-
ne in damjake. Gostilno zaradi lokacije in raz-
nolike ponudbe obiščejo tako družine, lokalni 
prebivalci, turisti, pohodniki …, radi pa se od-
zivajo povabilom na krajevne dogodke (Sevniš-
ka kuhna, grajska trgatev …) in tudi tako širijo 
poznanstva ter se predstavijo ljudem s pokuši-
no njihovih specialitet.

LOKALNE DOBROTE S PRIDIHOM 
MODERNE KULINARIKE

»Stara, a znana gostilna Kragl, je pustila svoj pe-
čat v zgodovini Sevnice in okolici. Naše ime GO-
STILNA KREGL pa s podobnostjo imena ohra-
nja tudi del njihovega ustvarjanja,« pojasnjuje 
in poudarja, da so v koraku s tradicijo dodali ve-
liko novih, modernih kulinaričnih pridihov, ki jih 
delajo drugačne. 

Njihova kuhinja 
prisega na dobro 
domačo lokalno 
pridelano hrano s 
pridihom moder-
ne kulinarike. Ne-
malokrat pa se iz 
njihovih prosto-
rov zasliši zven 
harmonike. »Tudi 
v prihodnosti želi-
mo obdržati nivo 
kvalitete in ponu-
diti našim gostom 
le najboljše, kar 
ponujajo okoliški dobavitelji,« poudarja Kranj-
čeva ter zaključuje: »Za zgodbo o uspehu, ki jo 
ustvarjamo, je zaslužen celoten kolektiv. Želimo 
si, da bi se tudi po prvi obletnici našega delova-
nja naši stalni gostje in tudi vsi, ki nas obiščejo 
le ob posebnih priložnostih, radi vračali k nam 
in od nas odhajali zadovoljni.«

Gostilna Kregl nadaljuje zgodbo stare gostilne Kragl
Gostilna na križišču ob glavni cesti med Sevnico in Brestanico, kjer se cesta odcepi v hribovito sevniško zaledje Podvrha in Zabu-
kovja, obstaja gostilna že od sredi 19. stoletja. Po besedah današnjega lastnika Romana Kragla je gostilna prehajala skozi več ge-
neracij, kljubovala času, se razvijala in odsevala trud preteklih in sedanjih rodov družine Kragl. Pred enim letom je gostilno prev-
zela Silva Vrisk Kranjc, ki s svojim gostinskim znanjem ohranja tradicijo gostilne s pridihom moderne kulinarike.

Silva Vrisk Kranjc  
z možem Jernejem

Krožnik dobrot iz 
domačega okolja

Pogled na Gostilno in domačijo Kragl pred rušitvijo, spodaj pa novozgrajen sodoben gostinski 
objekt - Gostilna Kregl, ki s svojo urejenostjo vabi goste, da jih obiščejo.

SILVA VRISK KRANJC s.p., Cesta krških žrtev 63, Krško
tel.: 041 923 423

Ob občinskem prazniku se vam zahvaljujemo za zaupanje
 in vam želimo prijetno praznovanje.
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Uvodna točka je pripadla moj-
strom Karate kluba Brežice, ki 
so izvedli kato Sanchin, naj-
zahtevnejšo kato Goju-Ryu sti-
la. Sledila sta nagovora predse-
dnika kluba mag. Hrvoja Tea 
Oršaniča in brežiške podžu-
panje Katje Čanžar. Oršanič 
je poudaril, da 40 let karate-
ja v Brežicah pomeni prispe-
vek k razvoju borilne vešči-
ne, spoštovanju tradicije in 
meddržavnih odnosov, razvo-
ju telesnih in osebnih sposob-
nosti vadečih, organizirani ci-
vilni družbi v javnem interesu 
in prostovoljnemu delu. »Šti-
ri desetletja ukvarjanja s ka-
ratejem pomenijo pot od ne-
rodnih začetniških gibov do 
vrhunskih karatejskih izvedb 
kat in borb, od skromnih za-
četkov kluba do enega najbolj-
ših klubov med člani Karate 
zveze Slovenije, saj smo zad-
njih nekaj let med prvimi de-
setimi klubi v državi,« je pove-
dal in dodal, da je karate v prvi 
vrsti spoštovanje sebe, druž-
be, trenerjev, okolja, narave, 
samozavedanje v duhu znane-
ga japonskega reka, ki pomeni 
disciplino, ki razvija vztrajnost 
in moč pri vadečih, in ta disci-
plina sedaj postaja tudi olim-
pijski šport. Čanžarjeva je de-
jala, da 40 let delovanja kluba 
zagotovo pomeni veliko pro-

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Leskovški strelci so 18. oktobra obele-
žili kar tri pomembne dogodke. Praznovali so: 60 let organizira-
nega strelstva v  Leskovcu pri Krškem, 30 let Strelskega društva 
Leskovec in kar je najpomembnejše - postavitev elektronskih 
tarč na strelišču. S tem so svojim članom ali strelcem omogoči-
li optimalne pogoje za uspešno delovanje društva. Kot je v svo-
jem nagovoru dejal dolgoletni vodja in trener društva Jože Arh, 
do tako pomembne pridobitve, ki je stala 35.000 evrov, ne bi 
mogli priti brez pomoči Občine Krško, ki je prispevala polovico 
sredstev, drugo polovico pa je zbralo Strelsko društvo Leskovec 
s  pomočjo donatorjev iz domačega okolja. Praznovanja in otvo-
ritve so se udeležili: župan občine Krško mag. Miran Stanko, 
podžupanja Ana Somrak, predsednik sveta KS Leskovec pri Kr-
škem Jože Olovec, sekretar Strelske zveze Slovenije Simeon Ge-
nei, predsednik Svetovne federacije za samostrel Pero Stojnič, 
olimpijski prvak in dobavitelj opreme Rajmond Debevec ter 
drugi gostje iz Slovenije in Hrvaške. Po otvoritvi s prvim strelom 
v elektronsko tarčo, katerega je sprožil župan, se je Arh zahva-
lil vsem, ki so pomagali pri prenovi strelišča, donatorjem pode-
lil zahvale, domačim strelcem pa pohvale za prostovoljno delo. 
 A. Hruševar      

40 let vztrajnosti in moči
BREŽICE - S karate šovom in kulturnim programom so 21. oktobra v Domu kulture Brežice člani Karate 
kluba Brežice obeležili štiri desetletja delovanja kluba. Z dinamičnimi predstavitvami elementov karateja 
se je na tatamiju zvrstilo 90 članic in članov brežiškega kluba.

stovoljno opravljenega dela in 
pridobitve velikega zaupanja, 
»kajti videti je, da veliko napo-
rov vlagate predvsem v mlade, 
jih vključujete in jim približu-
jete ta lep šport ter s tem kra-
site podobo športa v naši obči-
ni«. Klubu je podelila plaketo 
Občine Brežice.

Vsako leto prag brežiškega ka-
rate kluba na novo prestopi za 
dober razred otrok, s kateri-
mi si trenerji prizadevajo, da 
prej ali slej z vztrajnim delom 
prispejo do mojstrskega nazi-
va. V nadaljevanju programa 
so se predstavile različne sku-
pine - rumeni (trenirajo prvo 
leto), oranžni, zeleni (z dvelet-
nim stažem), modri ter rjavi 
in črni pasovi (mojstrski kan-
didati in mojstri), tekmovalci 

v borbah, ekipi z dvometrsko 
palico in koničastim mečem, 
aktualne državne prvakinje v 
kategoriji malčic Sara Marija 
Lavrič, Maja Lakner in Tja-
ša Petković, ekipa bronastih 
članic v sestavi Nastja Galič, 
Nika Omerzo in Ema Sever 
ter Luka Cicvarić in Ela Pe-
tan s solo nastopoma. Zbra-
ne sta nagovorila tudi predse-
dnik Karate kluba Kozjansko 
in Obsotelje Miha Romih ter 
predsednik Karate zveze Slo-
venije Borut Strojin, ki je ob 
tej priložnosti izročil jubilej-
ne plakete – zlato plaketo za 
40 let delovanja v karateju je 
prejel mag. Hrvoje Teo Orša-
nič, srebrno plaketo za vsaj 30 
let delovanja so prejeli Chris-
tian Kajtna, Darko Cicvarić 
in Franc Bajs, bronasto pla-

keto za vsaj 20 let delovanja 
pa Andrejka Dvornik, Tomaž 
Dvornik, Darko Grozdina in 
Sašo Vaš. Tradicija KK Breži-
ce je, da vsakemu članu, ki pri-
de do stopnje mojstra karate-
ja, vroči črni pas iz Okinawe, 
na katerem sta z zlatimi čr-
kami izvezeni imeni mojstra 
in kluba. Črne pasove novim 
mojstrom karateja, ki so izpit 
opravili lani ali letos, je pode-
lil glavni trener Christian Kaj-
tna, mojster 5. DAN. Shureido 
pasove so prejeli mag. Hrvoje 
Teo Oršanič, Mateja Petančič, 
Nika Omerzo, Ema Sever, Filip 
Cvetko, Katja Bajs in Kaja 
Omerzo. Podelili so tudi zah-
vale podpornikom kluba. Med 
drugim so jih dobili pionir ka-
rateja na Slovenskem Stane 
Iskra, prvi mentor brežiškega 
kluba Anton Maruša ter nek-
danji predsedniki kluba Jože 
Sečen, Vinko Šebrek, Vaso 
Vesić, Ivica Božinović, An-
ton Ajster in Dubravko Smi-
rić (ni bil prisoten). Med bre-
žiškimi karateisti pa so tudi 
taki z glasbenim talentom, kar 
so dokazali sestri Nastja Galič 
in Kaja Galič Lenkič ter brat 
in sestra Sašo Vaš in Manca 
Grubič. Prireditev je povezo-
vala Vesna Kržan.

 Rok Retelj

Prejemniki črnih pasov z glavnim trenerjem Kajtno

Leskovški strelci praznovali    

Novo strelišče je odprl župan mag. Miran Stanko (levo), des-
no Jože Arh in predsednica kluba Slavica Golja. 

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

DOM NA FREE

Vsako sredo po šoli te vabimo v MC Krško, kjer bo za 
vas odprta »soba« oz. DOM na FREE. Naša dnevna 
soba vam bo na široko odprla vrata, kjer boste lahko 
s pomočjo na  hko pogovarjali o vsem, ter vam bo 
nudil podporo pri informiranju in učni snovi. Naučili se 
bomo tudi kaj skuhati ali izdelati. Vabljeni, da sredine 
popoldneve preživite v naši/vaši dnevni sobi. 

Prijave in info: barbara.masnik@mc-krsko.si ali 
041 758 408 (pon. – pet.: 8.00 – 16.00).

MC Krško, vsaka sreda od 13.00 – 16.00.

Organizator: MC Krško

MC DIRENDAJ: IZDELAVA SLUZI

Otroci, za vas v MC Krško pripravljamo delavnico, kjer 
bomo izdelovali sluz iz lepila. Vanj bomo dodali  različne 
barve, bleščice,… Ko bo sluz narejena, se bomo z njo 
še malo poigrali, nato pa shranili v plastične posodice, 
kjer bo počakala na naslednje igranje. Delavnice so 
brezplačne in so namenjene otrokom od 5. do 12. leta 
starosti.

Lepo vabljeni!

Prijave: monika.macek@mc-krsko.si

MC Krško, sobota, 11. 11. 2017, ob 10.00

Vsako sredo, od 13.00 do 16.00
DOM na FREE
dnevna soba za druženje
Info: barbara.masnik@mc-krsko.si, 041 758 408
Organizator: MC Krško

Sobota, 11., 18. in 25. 11. 2017, ob 10.00
Delavnica: Spoznajmo mobilnega robota mBot in se ga 
naučimo programirati
Organizator: PSE poslovne komunikacije d.o.o. in MC Krško

Sobota, 11. 11. 2017, ob 10.00
MC Direndaj: Izdelava sluzi
Prijave: monika.macek@mc-krsko.si

Torek, 14. 11. 2017, ob 18.00
PREDAVANJE: »Premagaj strah, stres in izgorelost«
Predavatelj: Andrej Pešec
Organizator: Znanje za življenje, Društvo Pandurang

Sreda, 15. 11. 2017, ob 8.00
V Posavju žuramo brez drog in alkohola: OŠ Koprivnica
Organizator: MC Krško in LAS Krško

Četrtek, 16. 11. 2017, ob 8.00
V Posavju žuramo brez drog in alkohola: OŠ Kostanjevica 
na Krki
Organizator: MC Krško in LAS Krško

Četrtek, 16. 11. 2017, ob 16.00
Tabor poklicev 2017 – 1. termin (9. 11 – 11. 11. 2017)
Organizator: MC Krško

Sobota, 18. 11. 2017, ob 10.00
DIY MUSIC : Izdelava Kalimbe/Marimbe/Karimbe 

Sobota, 18. 11. 2017, ob 16.00
Fifa 18 turnir

MONTE CARLO, KRŠKO - Ukrajinska šahistka Ana Muzičuk, si-
cer članica ŠK Triglav Krško, je na evropskem prvenstvu v po-
spešenem in hitropoteznem šahu, ki je konec oktobra v organi-
zaciji FIDE potekalo v Monte Carlu, prepričljivo postala evropska 
prvakinja v pospešenem šahu.

Muzičukova evropska prvakinja 
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GLOBOKO – Prihaja čas, ko bo 
v tišini jeseni in zime prav priš-
lo mirno branje pete pesniške 
zbirke Samotnih podob Fran-
ca Živiča. Franc zbirko podar-
ja krajanom in KS Globoko ter 
krajanom Pišec, sicer pa iz srca 
vsem, ki imajo radi poezijo, saj 
bodo v 108 pesnitvah gotovo 
našli katero za svojo dušo. Saj 
tudi nagovarja in izliva iz duše. 
Njegove pesmi odražajo močan 
odnos do napisanega. Bodisi da 
gre za domovinsko, domoljubno ali izgnansko, partizansko, eko-
loško ali ljubezensko tematiko, delavsko … 108 pesmi je v pri-
čujoči zbirki, vključno s to jih je skupaj kar blizu 400 v zbirkah 
Pesmi mojega življenja, V krošnjah cvetijo korenine, Dolga pot 
iz tujine in Skozi točo krogel k svobodi. Naj bo našemu pesniku 
Francu Živiču še dolgo dana moč ljubiti vse, kar mu je dano, je v 
spremni besedi zapisal Drago Pirman.  N. J. S. 

RADEČE -  13. oktobra je v Knjižnici Radeče potekala predsta-
vitev knjige »Pesem mlinov v dolini Sopote in Šklendrovca« Jo-
žeta Potrpina iz naselja Zagrad v omenjeni dolini. Avtor je pri-
kaz stoletne zgodovine 38 mlinov v povirju Sopote, 10 v povirju 
Šklendrovca in še šest mlinov, 
ki so nekoč spadali pod občino 
Radeče, strnil skozi številne ure 
pregledovanja zgodovinskih vi-
rov, zapisovanja ustnega izroči-
la in tudi skozi lastne izkušnje, 
saj izhaja iz družine mlinarjev. 
Knjigo bogati tudi okoli 200 fo-
tografij in risb. »Zdelo se mi je 
dragoceno vse drobce iz znane 
zgodovine mlinarstva zapisati, 
saj je tako ustvarjena mala kro-
nika časa,« je med drugim dejal 
Jože Potrpin, ki skupaj s sestro 
Danico ohranja pri življenju Cu-
marjev mlin, zgrajen leta 1920 in edini še delujoči mlin na vodni 
pogon v dolini Sopote. Upokojena višja bibliotekarka, prof. slov. 
jezika in ruščine, Marija Samec je prebrala del besedila iz knjige 
»Pesem mlinov v dolini Sopote in Šklendrovca«, Drago Samec, 
slavist, bibliotekar Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter 
domoznanec, pa je predstavil pomen zapisanega za bodoče rodo-
ve. Kulturni program ob predstavitvi knjige so pripravili Matija, 
Matevž in Petra Lazar, rdečo nit je z vezno besedo usmerjala do-
mača knjižničarka Veronika Drašček.  S. R./D. Jazbec

Predstavitev se je tkala v pogo-
voru Rudija Mlinarja z Ivom 
Vebletom. Spremljevalcem sta 
osvežila spomin na prvo kroni-
ko z naslovom Dobova nekoč 
in danes, ki jo je avtor izdal 
leta 2015 in je pritegnila tako 
starejše kot mlajše, tokratna V 
trikotu med Savo in Sotlo pa je 
pravzaprav nadaljevanje prve, 
ki je dopolnjena s številnimi 
dogodki in podrobnostmi od 
leta 2015. Tako prva kot dru-
ga sta po številu strani zelo ob-
sežni, druga obsega 806 stra-
ni in je poleg besedil bogato 
opremljena s slikovnim gradi-
vom, kar je bil za avtorja velik 
zalogaj. »Delal sem, urejal sem, 
vztrajal sem in nisem imel te-
žav, ob tem pa se je nabralo še 
veliko gradiva, ki ga bo za tre-
tjo knjigo, le da bi bil zdrav, 
zdajšnja, druga, pa bo zani-
miva za mlajšo generacijo,« je 

BREŽICE – 18. oktobra se je na Vodnikovem literarnem ve-
čeru v Posavskem muzeju Brežice s šesto pesniško zbirko 
Vrvohodka ali Vrnitev k sebi predstavila Dragomila Šeško. 
Z avtorico se je pogovarjala Lučka Černelič.

Dragomila Šeško je že leta 
Brežičanka, ki hiti med rodnim 
Kranjem in Brežicami, na tej 
poti medijo verzi, ki jih poveže 
v zbirke. V Brežicah je ves čas 
vključena v literarno življenje. 
Bila je članica LD Žarek, v zad-
njem času pa je članica LS Bese-
da. Njena dela so bila objavlje-
na v številnih literarnih revijah 
in zbornikih, tudi v zborniku iz-
branih novejših del posavskih avtorjev Fanfare 2 založbe Nevi-
odunum. Od začetkov pred 20 leti skoraj neprekinjeno sodelu-
je na območnih literarnih srečanjih »Če beseda bi doma ostala 
…« in na regijskih srečanjih literarnih ustvarjalcev. Leta 2011 
je prejela najvišje priznanje JSKD za najboljšo samozaložniško 
knjigo z letnico 2010. S spoštljivostjo do njenega opusa so spre-
mne besede zapisali priznani slovenski poeti in pisci Ciril Zlo-
bec, Gabriela Babnik in Rudi Mlinar. Gostja večera mag. Ana 
Porenta, ki je napisala spremno besedo k Vrvohodki, je sveto-
vala, naj bralec Dragomilino poezijo bere počasi in po eno samo, 
naj se zlagoma vrne k ponovnemu branju le-te za dojemanje ni-
hanja med zunanjim in notranjim svetom avtorice. Poezija vse-
buje pet sklopov in v teh je skupno 137 pesmi.
Dragičino liriko so spremljali dijaki - interpreti Gimnazije Bre-
žice: Lara Drugovič, Patrik Marčetič in Tjaša Vraničar; v in-
termezzih Katja Dornik na kitari ter duet kitar Jakob Fifnja in 
Maj Verstovšek Tanšek; ilustracije so v sodelovanju z avtorico 
navdih Anje Osenar.
 N. Jenko. S., foto: J. Pirš 

V trikotu med Savo in Sotlo
DOBOVA – Literarna sekcija Beseda KD Franc Bogovič Dobova je 29. septembra v dvorani Kulturnega doma 
pripravila predstavitev knjige oziroma kronike avtorja Iva Vebleta – Vadnala (rojstni priimek mame Eliza-
bete), ki jo je naslovil V trikotu med Savo in Sotlo.

dejal Veble. V tem dokumentu 
minulega časa se je izdatno po-
svečal bogatemu kulturnemu 
življenju svojega kraja, gasil-
skim srečanjem, godbenikom, 
mažoretkam, pustovanjem, 
lovcem, konjarjem, prosla-
vam, pogrebom, podjetjem v 
KS Dobova, izgnancem; ni po-

zabil nobenega obra-
za (Branka Bogovi-
ča, Marijice Perger, 
Vlada Deržiča, Fran-
ca Šetinca, dr. Jože-
ta Toporišiča, Darin-
ke Cvetko Šegota in 
njenih božičnih jas-
lic, Mokrovičevih, 
Vučajnkovih, Cvet-
kovičevih, Franca 
Šavriča, mag. Dani-
ela Ivše, Jožeta Ko-
blerja …), nobenega 
prijatelja, posebno 
tistih iz bara Mego-

vec in delno Katič … Iskrice iz 
življenja Dobove in njenih lju-
di je poleg fotografij, ki jih je iz 
svojega bogatega arhiva veči-
noma prispeval ljubiteljski fo-
tograf Franc Šavrič, opremil še 
s časopisnimi izseki, s svojimi 
pripombami, karikaturami, 
s katerimi je opremljal Pust-
ne novice. Pozabil ni niti na 
Posav ski obzornik.

A je za vse najbolj kriv njegov 
dedek Franc Vadnal, za katere-
ga Ivo pravi, da je bil »človek 

od človeka«, in ga ne zna bolj 
pohvalno opisati. Ta je urejeval 
kroniko od leta 1975 do smrti 
leta 1982. Ivo Veble – Vadnal 
se tako že leta trudi, da bi iztr-
gal pozabi še tako majhen do-
godek v svoji Dobovi. Čeprav 
živi v Ljubljani, kjer je delal, je 
le-to še okrepilo njegovo ljube-
zen in navezanost na kraj, kjer 
je pri dedu v Dobovi preživel 
najlepša leta svojega otroštva. 
Ded mu je nekako nadomeščal 
očeta, ki je kot major letalstva 
umrl leta 1945. Vse to je v njem 
že zelo zgodaj okrepilo spošto-
vanje do zgodovine, predvsem 
pa do dela, ki ga je s silno lju-
beznijo in zavzetostjo opravljal 
njegov ded. V obeh knjigah je 
dokumentiran čas, iztrgan po-
zabi. Njegova hudomušna dela 
(pesnitve) so brali Dragomi-
la Šeško, Jožef Pirš in Drago 
Pirman, predstavitvene be-
sede pa so popestrili pevke in 
pevci Mešanega pevskega zbo-
ra KD Franc Bogovič.

 N. Jenko Sunčič, 
 foto: R. Retelj

Avtor kronike Ivo Veble – Vadnal in fo-
tograf Franc Šavrič

Potrpinova Pesem mlinov 

Jože Potrpin je v domači knji-
žnici predstavil svoje najno-
vejše knjižno delo.

Dragomilina Vrvohodka

Dragomila Šeško

Samotne podobe Franca Živiča

Franc Živič
Svet je bil ustvarjen v sedmih dneh, Egipčani so častili 
sedem bogov, Perzijci so imenovali sedem svetih konj, jogiji 
krepijo sedem čaker. Sedem kreposti (vera, upanje, ljubezen, 
pogum, pravičnost, preudarnost, zmernost) se upira sedmim 
smrtnim grehom (jeza, pohlep, lenoba, ponos, poželenje, 
zavist, požrešnost). Pred volkom je trepetalo sedem kozličkov, 
Sneguljčico je obkrožalo sedem palčkov, krojaček je ubil sedem 
muh na en mah. Mi, Posavci, pa smo si letos, ko zaključujemo 
sedmi krog skupnega branja, podajali pet plus sedem krat pet 
knjižnih del. In še bi lahko kaj rekli na število sedem, na primer, 
da vas je letošnjih bralnih nagrajencev dva krat sedem krat sedem. 
Nam, ki vsa ta leta skrbno bdimo nad bralnim programom 
Posavci beremo skupaj, iščemo dobre knjige in oblikujemo 
sezname, vaši odzivi, ki jih beležite na oddanih knjižnih kazalkah, 
veliko pomenijo, saj nam na ta način pomagate ovrednotiti naša 
prizadevanja. Seveda, razveseljujete nas tudi vi, ki z zaupanjem 
ali pač iz gole radovednosti nepodpisani anonimno posegate po 
izpostavljenih naslovih. Vse skupaj vabimo na zaključna literarna 
srečanja z ustvarjalci:

MOJCA KUMERDEJ
petek, 17. 11. 2017, ob 18. uri v Knjižnici Sevnica

ŠTEFAN KARDOŠ
torek, 21. 11. 2017, ob 18. uri v Valvasorjevi knjižnici Krško

BINA ŠTAMPE ŽMAVC
četrtek, 23. 11. 2017, ob 18. uri v Knjižnici Brežice

V času, ko bomo knjižničarji sestavljali podobo nove posavske 
bralne zgodbe za naslednje leto, pa bralci le pokukajte na 
portal www.dobreknjige.si, kjer lahko knjige iščete po 
izbranih kriterijih, po žanrih ali po narodnostih, obveščeni ste 
o pomembnejših dogajanjih s področja literarnih nagrad, morda 
boste našli moderatorja, ki vam je s svojimi priporočili še posebej 
pisan na kožo. Priporočamo.

P E T  P L U S  S E D E M  K R A T  P E T

Bralni projekt 
posavskih knjižnic v letu 2017

Renata Vidic
za knjižnice Posavja

MEDIJSKI SPONZOR PROJEKTA JE ZAVOD NEVIODUNUM.

DOBOVA, BREŽICE - Društvo Mažoretke Dobova nadaljuje tradi-
cijo dobovskih mažoretk. Trenutno v društvu trenira okoli 70 čla-
nic v šestih skupinah. Letno »oddelajo« okoli 50 nastopov, nekaj 
tudi v tujini. Letos bodo izvedle že četrto samostojno mažoretno 
predstavo »Cirkus«, za katero pravijo, da je najboljša do sedaj - 
malce drugačna, bolj zabavna in hkrati razigrana. Pripravile so 
atraktivne točke za otroške, mlade in večno mlade oči. K sode-
lovanju so povabile tudi dejavnosti mažoretk, ki delujejo na pe-
tih šolah v občini Brežice, Glasbeno šolo Brežice, Twirling Ma-
žoretni klub Brda, Saro Škaler in nekatere druge. Vabijo, da si v 
nedeljo, 18. novembra, ob 18. uri v Domu kulture Brežice ogle-
date spektakel, ki vas bo zagotovo nasmejal.

Mažoretke vabijo na »Cirkus«

SNG Drama Ljubljana: Ljudski 
demokratični cirkus Sakešvili

satira
za Zeleni in Modri abonma ter izven

petek, 17. 11., ob 19:30

SSG Trst: Pedenjped
igrana predstava za otroke

za Rumeni abonma in izven
torek, 21. 11., ob 18. uri

Janez Dovč: Tesla
glasbeno-gledališka predstava

za ARSonica 2017 abonma in izven
petek, 24. 11., ob 20. uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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Četrtek, 9. 11.

• od 7.00 do 15.00 v Knjižni-
ci Sevnica: Zbiramo spomi-
ne – šolstvo

• od 7.00 do 15.00 v prostoru 
domoznanske zbirke Knji-
žnice Brežice: Zbiramo spo-
mine – šolstvo

• ob 12.00 na Glavnem trgu 
19 v Sevnici: odkritje spo-
minske plošče na stavbi, kjer 
je leta 1991 deloval štab za 
TO občine Sevnica in Odde-
lek za ljudsko obrambo

• ob 14.00 v Trubarjevem 
domu upokojencev Loka 
pri Zidanem Mostu: osre-
dnja prireditev ob 70-letni-
ci doma

• ob 15.00 v MT Senovo: dru-
žabne igre

• od 16.30 do 17.30 v Več-
generacijskem centru Krško 
(CKŽ 44): salsa za začetnike 

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljična urica pri 
Medvedu Sladkosnedu

• ob 17.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
brezplačna otroška predsta-
va »Ovčka, ki je prišla na ve-
čerjo«

• ob 18.00 v dvorani A Občine 
Krško: predavanje mag. Pe-
tra Babarovića »Vi sami ste 
ustvarjalci svojega uspeha«, 
vstop prost

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: literarni večer Večer-
ne zarje Društva upokojen-
cev Sevnica »Vse najboljše, 
moja občina«

• ob 18.00 v avli Doma kul-
ture Brežice: odprtje 16. ob-
močne razstave fotografij 
»Fotografska razmišljanja«

• ob 18.00 na Stritarjevi 1, 
Krško: rokodelski krožek 
»Uporabna umetnost: reci-
kliranje, filcanje, štrikanje, 
kvačkanje, šivanje, obliko-
vanje ...«

• ob 18.00 v Zavodu Svibna 
v Brezovski Gori: predava-
nje Simona Prosena »Zgo-
dovinska izvirnost Sloveni-
je, 1. del: Od prazgodovine 
do rimskega imperija«

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: klubski večer »Četrtkove 
goldies oldies«

Petek, 10. 11.

• ob 9.00 pri spomeniku NOB 
na Trgu svobode v Sevnici in 
ob 9.30 pri spominski plošči 
na stavbi Okrajnega sodišča 
v Sevnici: položitev venca; 
ob 10.00 v dvorani Alber-
ta Felicijana na gradu Sevni-
ca: slavnostna seja OO ZB za 
vrednote NOB Sevnica

• ob 10.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
vodstvo po razstavi »Narava 
v nebo, človek vase« s kusto-
som razstave dr. Robertom 
Simoniškom

• ob 15.00 v Trubarjevem 
domu upokojencev Loka pri 
Zidanem Mostu: predava-
nje p. Karla Gržana »Pozor-
ni na to, kar daje moč in le-
poto življenju«

• ob 16.30 v Zadružnem 
domu na Bizeljskem: kra-
jevni praznik 

• ob 17.00 v Športnem domu 

Sevnica: osrednja slove-
snost ob občinskem prazni-
ku s podelitvijo priznanj Ob-
čine Sevnica

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: predavanje p. Karla Gr-
žana »Vzgoja za trezno ra-
dost«

• ob 17.00 v MT Senovo: ku-
harska delavnica

• ob 17.00 v MT Raka: okra-
simo vrata

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: peka mafinov

• ob 18.30 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predstavi-
tev knjige Marka Pogačnika 
»Vesolje človeškega telesa«

• ob 19.00 v KD Krško: gleda-
liško-glasbena predstava v 
spomin na 85-letnico rojstva 
Lojzeta Slaka »En godec nam 
gode« - krst »Slakovega cvič-
ka«, harmonikarji Tonija So-
toška in Aljaž Farasin

Sobota, 11. 11.

• ob 7.00 z Glavnega trga v 
Sevnici: kolesarjenje od zore 
do mraka

• od 7.00 do 10.00 v prosto-
rih Veterinarske postaje Sev-
nica: dan odprtih vrat

• ob 8.00 na tržnici na Vidmu: 
Martinov jesenski sejem

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

• ob 9.00 v MT Senovo: Lego 
robotika za otroke 2. triade

• ob 9.00 s kmetije Špiler v 
Kostanjku: Martinov pohod 
ob Poti duš in prijateljstva

• ob 9.30 na ribniku na Resi 
v Krškem: delavnica z Mar-
kom Pogačnikom »Krško kot 
živo bitje«

• ob 10.00 izpred pletenke v 
Tržišču: Martinov pohod od 
pletenke velikanke do mal-
kovških goric

• ob 10.00 v MC Krško: delav-
nica »Spoznajmo mobilnega 
robota mBot in se ga nauči-
mo programirati«

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj - izdelava sluzi

• ob 10.00 v MT Raka: izde-
lajmo ježka

• od 10.00 do 12.00 v pro-
storih produkcije LIJAme-
dia - Magičnost ustvarjanja 
(Hočevarjev trg 1, Krško): 
delavnica: osnovni akordi 
na kitari za začetnike

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
ustvarjalne delavnice

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

• od 14.00 dalje na parkiri-
šču nad gasilskim domom 
na Studencu: martinovanje 
na Studencu

• od 16.00 naprej v Zadru-
žnem domu na Bizeljskem: 
Martinov sejem na Bi-
zeljskem

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: večer mažoret »De-
file«

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: kulturno-etnološka 
prireditev »Martinovanje po 
starih in novih šegah«

• ob 19.00 na Posestvu Is-
tenič v Stari vasi na Bi-
zeljskem: martinovanje 

• ob 21.00 v klubu MC Breži-

kam v posavju
ce: jam session, gost večera: 
Janez Gabrič

Nedelja, 12. 11.

• ob 9.00 izpred stavbe KS na 
Studencu: pohod s Studenca 
na Primož

• ob 18.00 v okrogli dvorani 
gradu Rajhenburg v Bresta-
nici: koncert zasedbe Arca-
dia Trio, za ARSonica abon-
ma 2017 in izven

Ponedeljek, 13. 11.

• od 9.00 do 16.00 v Domu 
upokojencev Sevnica: dne-
vi odprtih vrat (vsak dan do 
petka, 17. 11.)

• od 10.00 do 13.00 pred 
Mestno hišo Brežice: 
predstavitev na stojnici uni-
katne oblikovalke Andreje 
Trkman

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje bralnega krož-
ka za odrasle

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: literarni večer 
»Čarna beseda« z Majo Gal 
Štromar

Torek, 14. 11.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje Dušana 
Lipeja »Skrb za male živali«

• ob 18.00 v MC Krško: pre-
davanje Andreja Pešca »Pre-
magaj strah, stres in izgore-
lost«

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

Sreda, 15. 11.

• od 9.00 do 11.00 v DUO 
Impoljca: dan odprtih vrat z 
odprtjem in ogledom razsta-
ve ročnih del (tudi 16. 11.)

• ob 16.00 v Domu upokojen-
cev Sevnica: predavanje Šte-
fanije Lukič Zlobec »Demen-
ca, izzivi sodobne družbe«

• ob 17.00 v Mestni hiši Breži-
ce: eko november - predava-
nje Antona Komata »Lokalna 
samooskrba od pridelave do 
predelave«

• ob 17.00 v Knjižnici Breži-
ce: bralno-pogovorno o Ma-
kedoniji

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitvena delavni-
ca Deje Muck »Izdelava frak-
talne risbe«

• ob 18.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Bre-
žice: literarni večer »Ptički 
brez gnezda« - predstavitev 
pisatelja in dramatika Frana 
Milčinskega ob 150-letnici 
rojstva

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

Četrtek, 16. 11.

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
ustvarjalnica »Od vajenca do 
mojstra je dolga pot«

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška gledališka 
predstava »Čarobna Vila-
landija«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-

žnici Krško: spominski večer 
ob osmi obletnici otvoritve 
zbirke »Speedway v Sloveni-
ji« - pogovor z nekdanjim vo-
znikom in trenerjem Cvetom 
Bergantom

• ob 18.00 v galeriji Posa-
vskega muzeja Brežice: Po-
savski obrazi - odprtje raz-
stave kiparke Alenke Eržen 
Šuštaršič

• ob 19.00 na gradu Sevnica: 
odprtje razstave XVII. sevni-
škega likovnega shoda Grad 
2017 in odprtje likovne raz-
stave lanskega prvaka shoda 
Staneta Udvanca

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: četrtkov disco vinyl party

Petek, 17. 11.

• od 13.00 do 19.00 na gra-
du Sevnica: Odtis KNOF Sev-
nica, 10 let

• ob 17.00 pred Ajdovsko 
jamo v Brezovski Gori: pre-
davanje Milene Horvat »Aj-
dovska jama - nova dogna-
nja naravoslovnih raziskav«

• od 17.00 do 22.00 v e-učil-
nici Knjižnice Brežice: De-
lavnica ustvarjalnega pisa-
nja z Natašo Jenuš

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: literarni večer ob za-
ključku bralnega projek-
ta »Posavci beremo skupaj 
2017« s pisateljico Mojco 
Kumerdej 

• ob 19.30 v KD Krško: satira 
»Ljudski demokratični cir-
kus Sakešvili«, za modri in 
zeleni abonma ter izven

• ob 21.30 v dvorani MC Bre-
žice: koncert skupine Pan-
krti

Sobota, 18. 11.

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

• ob 10.00 v MC Krško: DIY 
MUSIC - izdelava kalimbe/
marimbe/karimbe

• ob 10.00 v MC Krško: delav-
nica »Spoznajmo mobilnega 
robota mBot in se ga nauči-
mo programirati«

• od 10.00 do 12.00 v pro-
storih produkcije LIJAme-
dia - Magičnost ustvarjanja 
(Hočevarjev trg 1, Krško): 
delavnica: osnovni akordi 
na kitari za začetnike

• ob 16.00 v MC Krško: Fifa 
18 turnir

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: mažoretna predsta-
va »Cirkus« v izvedbi Mažo-
retk Dobova

• ob 18.00 v telovadnici OŠ 
Tržišče: koncert Prifarska 
desetka!

• ob 20.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: kon-
cert Ane Strajnar (vokal in 
klavir) in Astrid Ane Kljun 
(harfa) »Chiaroscuro«

Nedelja, 19. 11.

• ob 9.00 izpred Gostilne Žol-
nir v Kostanjevici na Krki: 
Č'bularski pohod

• ob 17.00 v Domu Svobode 
Brestanica: komedija »Dama 
iz Maxima« v izvedbi Gleda-
lišča rajhenburškega

Ponedeljek, 20. 11.

• od 16.00 do 18.00 v Več-
generacijskem centru Krško 
(CKŽ 44): Konj, moj prijatelj

• ob 17.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: predavanje 
prof. dr. Irene Lazar »Romu-
la - Odsevi rimskega stekla«

Torek, 21. 11.

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: literarni večer s 
Štefanom Kardošem ob za-
ključku projekta Posavci be-
remo skupaj

• ob 18.00 v KD Krško: igra-
na predstava za otroke »Pe-
denjped«

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

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: predavanje Aleša Če-
rina »Božič - čas bankrota?«

• ob 19.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: predstavitev 
raziskave fresk v Mencinger-
jevi hiši - izr. prof. dr. Barba-
ra Murovec: Naslikana refor-
macija

Sreda, 22. 11.

• od 8.00 do 14.00 v enoti 

VDC Sevnica: dnevi odprtih 
vrat (do petka 24. 11.)

• od 10.00 do 12.00 v Več-
generacijskem centru Krško 
(CKŽ 44): predavanje »Pro-
ces žalovanja pomaga«

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: eko november - preda-
vanje Mateje Strgulec »Eko-
loška pridelava poljščin in 
predelava rastlin za dvig ro-
dovitnosti tal«

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica z ustvar-
jalnico

• ob 17.00 v Dvorani v parku 
Krško: predavanje »Urinska 
inkontinenca - neprijetna 
nadloga mnogih«

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: Zgodovina 
in zanimivosti mojega kraja 
-  predavanje Janeza Weissa 
»Popis gradiva iz Kapucin-
ske knjižnice in slavnostni 
podpis pogodbe o proda-
ji med Slovensko kapucin-
sko provinco, Občino Krško 
in Valvasorjevo knjižnico Kr-
ško«

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopis »S kolesom od 
Kenije do JAR«

SPOMINSKI VEČER
ob osmi obletnici otvoritve zbirke

»SPEEDWAY V SLOVENIJI«
v torek, 16. novembra, ob 18. uri 
v Valvasorjevi knjižnici v Krškem

Ob osmi obletnici otvoritve posebne zbirke »Speedway 
v Sloveniji« pripravljamo pogovor z nekdanjim speedway 
voznikom in predvsem zavzetim trenerjem Cvetom Bergantom.  
Z njim se bosta pogovarjala publicist Franci Tomažič in bibliotekarka 
Polona Brenčič.

Vabljeni!

SROMLJE - Okoli 250 pohodnikov se je podalo na Pot vina in son-
ca, ki se vije po sromeljskih vinogradniških gričih. Pohodniki iz 
cele Slovenije so resnično uživali, saj sonca tudi letos ni manj-
kalo, še manj pa vina. Turistično društvo Sromlje je v sodelova-
nju z ostalimi društvi in domačini pripravilo pester program z 
okušanjem lokalnih dobrot na šestih postojankah, glasbo in za-
bavo. Vsekakor je bil letošnji slogan »Aktivno-zabavno-okusno« 
več kot upravičen. Pohod se je odvijal v sklopu Posavskega fe-
stivala tematskih poti, ki se promovira pod skupno nacionalno 
znamko Slovenija hodi. Veseli so bili napredka pri skupni pro-
mociji in pri sodelovanju z ostalimi turističnimi ponudniki, saj 
so se pohoda udeležili tudi gostje iz Term Čatež. 
 K. K., foto: Davor A. Lipej

250 pohodnikov po sromeljski 
Poti vina in sonca 

www.PosavskiObzornik.si



Posavski obzornik - leto XXI, številka 23, četrtek, 9. 11. 201724 POSAVSKA PANORAMA

Po uvodnem pozdravu direk-
torice Zavoda Neviodunum 
Maruše Mavsar je udeležen-
ke in udeležence nagradne-
ga izleta glavni urednik Pe-
ter Pavlovič odpeljal na ogled 
prostorov uredništva v krškem 
hotelu City, nato pa jih je eki-
pa, ki so jo poleg direktorice 
sestavljali še novinarka Smi-
lja Radi, vodja trženja Boja-
na Kunej Rožman in obliko-
valec Matjaž Mirt pospremila 
na vožnjo s turističnim pano-
ramskim avtobusom turistične 
agencije Visit Posavje.

LEP SPREJEM V SEVNIŠKI 
OBČINI 

Pot je najprej vodila v Sevni-
co, kjer je obiskovalke in obi-
skovalce na sevniškem gradu 
sprejel turistični vodnik Ciril 
Dolinšek, oblečen v oblači-
la grajskega skrbnika. V graj-
skem parku je goste nagovo-
ril grof Moscon, ki ga že vrsto 
let odlično upodablja Sinjo 
Jezernik. Dodatna popestri-
tev v sobotnem dopoldnevu 

je bil nastop plesne skupine 
društva Sevniški graščaki, ki 
ohranja in oživlja tudi z obla-
čili ter s plesom utrip nekda-
njega življenja na gradovih in 
s tem prispeva delček k boljše-
mu poznavanju preteklosti. S 
svojo zunanjo in notranjo po-
dobo je navdušila t. i. vrtnar-
jeva vila, ki stoji na jugozaho-
dnem robu lepo obnovljenega 
grajskega parka, od koder se 
širi lep razgled na grajski vi-
nograd, staro sevniško mestno 
jedro in dolino reke Save. V 
grajski vinoteki je zgodbo o 
modri frankinji predstavil Rok 
Petančič, svetovalec za kultu-
ro na KŠTM in sommelier. 

Na izletniški kmetiji Roštohar, 
ki leži v vasi Selce nad Blan-
co, sta pripravila prijetno do-
brodošlico lastnika Karolina 
in Jožef Roštohar. Kmeti-
ja Roštohar ob Bizeljsko-sre-
miški vinski cesti je ena prvih 
kmetij v Posavju, ki je začela z 
lastno proizvodnjo suhih mes-
nin. Poleg odličnih suhome-
snatih dobrot na kmetiji radi 

postrežejo tudi z dobro do-
mačo kapljico, za dekorativ-
no suho cvetje pa z veseljem 
poskrbi 102 leti stara Albina 
Roštohar, ki prebiva v Tru-
barjevem domu upokojen-
cev v Loki pri Zidanem Mostu. 
Kmetija Roštohar je tudi izho-
dišče za ogled štirih slapov, 
ki izvirajo izpod Bohorja, ter 
»apnenice«, peči, kjer so žga-
li apno. Za dodatno dobro raz-
položenje je poskrbel še har-
monikarski sestav učenk in 
učencev glasbenika Boštjana 
Povšeta iz Dolenjega Leskov-
ca, tako da so se nekateri pre-
pustili tudi plesu.

HE BREŽICE IN POSAVSKI 
MUZEJ BREŽICE

Dobro razpoložena družba je 
nadaljevala s panoramsko vo-
žnjo v brežiško občino, kjer 
so si potnice in potniki z veli-
kim zanimanjem ogledali pred 
kratkim uradno odprto Hidro-
elektrarno Brežice, ki je del v 
verigi petih hidroelektrarn na 
spodnji Savi. Iztok Urbanč 
je povedal, da bo HE Brežice 
v slovenski elektroenerget-
ski sistem prispevala približ-
no en odstotek trenutne le-
tne proizvodnje električne 
energije v Sloveniji, proizva-
jala pa bo tudi vršno energijo 

ter nudila možnosti za proda-
jo sistemskih storitev. Predvi-
dena je polna avtomatizaci-
ja elektrarne in obratovanje 
brez posadke ter daljinsko 
upravljanje iz centra vodenja. 
Ob brežiški hidroelektrarni je 
nastalo tudi največje posavsko 
akumulacijsko jezero, kjer še 
poteka urejanje brežin, na sre-
di jezera pa že stojijo tudi štir-
je manjši otoki, ki so namenje-
ni gnezdenju ptic.

Veselo popotovanje po Posavju 
ob 20-letnici Posavskega obzornika

POSAVJE - Uredništvo Posavskega obzornika je ob letošnji 20-letnici izhajanja regionalnega časopisa prvo soboto v novembru pripravilo nagradni izlet za 24 iz-
žrebanih bralk in bralcev. Ti so od avgusta do oktobra sodelovali v nagradnem kvizu o kulturnih znamenitostih Posavja.

Ogled prostorov uredništva Posavskega obzornika

Dobro razpoloženje na turističnem avtobusu Visit Posavje

Z vodičem po sevniškem grajskem parku in vinoteki

Na izletniški kmetiji Roštohar je vladalo prešerno vzdušje.
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Navdušil je tudi obisk Posav-
skega muzeja Brežice, kate-
rega spodnji del je trenutno v 
prenavljanju, saj želijo uredi-
ti prostor za sprejem obisko-
valk in obiskovalcev ob vho-
du v notranjost gradu. Alenka 
Černelič Krošelj, v. d. direkto-
rice muzeja, je predstavila ne-

kaj stalnih in občasnih zbirk, 
ki govorijo o življenju, delu 
in ljudeh v preteklosti. V mu-
zejski vitrini je našla posebno 
mesto Dalmatinova Biblija, na 
predvečer dneva reformaci-
je in njeni letošnji 500-letnici 
pa so odprli še stalno razstavo 
Dediščina posavskih prote-

stantov. Na zanimiv način je 
v enem izmed muzejskih pro-
storov predstavljena posavska 
vodna pot, veličastna Viteška 
dvorana pa je tudi tokrat je-
mala dih.  

KRŠKO, MESTO KNJIG 
IN SPEEDWAYA 

Kratek postanek je sledil na 
poti iz Brežic proti Krškem. 
Na Drnovem, kjer so ohranjeni 
ostanki nekdanjega antičnega 

rimskega mesta Neviodunum, 
po katerem nosi ime založniš-
ka hiša in ki je bilo pomembno 
pristanišče na območju Krške-
ga polja, je sledilo še skupin-
sko fotografiranje. Pot je nato 
vodila do Valvasorjeve knjižni-
ce Krško, kjer je bibliotekarka 
Polona Brenčič odprla vrata 
baročne kapucinske knjižnice, 
v kateri so tudi lepo ohranjene 
knjige iz 16. stoletja (med nji-
mi jih je nekaj tudi iz obdobja 
reformacije). V krški knjižni-
ci imajo urejen tudi poseben 
prostor oz. »muzej v malem« 
z naslovom Speedway v Slove-
niji. To je edina tovrstna javno 
dostopna zbirka v Sloveniji. V 
njej so na ogled številni pred-
meti, ki so pomembni za odvi-
janje dirk – od opreme vozni-
ka, motorja in delov opreme, 
do startnih številk, pokalov in 
priznanj ter marsikaj drugega. 
Za vsakim predmetom v zbirki 
se skriva zgodba o več kot pol-
stoletni zgodovini slovenskega 
speedwaya, o posameznih voz-
nikih in o preteklih dogodkih, 
ki so oblikovali ta atraktiven in 
nevaren šport. 

MOČ SPODBUDNIH BESED

Zaključek vsebinsko zanimive-
ga in razgibanega sobotnega 
dne je bil v krški pivnici Apo-
lon, v kateri so nekateri strni-
li tudi svoje vtise. Med njimi je 
bila tudi 89-letna Elka Grilc 
iz Sevnice: »Pred odhodom na 
nagradni izlet sem bila malce 
zaskrbljena, ker sem šla sama, 
a hitro sem našla sogovornico, 
tako da je bila vožnja s pano-
ramskim avtobusom prijetna, 
sam program in izbor ogledov 
pa je bil nad pričakovanji. Ob-
čudujem moč in energijo ter 
povezanost ekipe Posavskega 
obzornika, ki nam je vsem dala 
ogromno. Iz srca hvala.« 

 Pripravila: Smilja Radi
 Foto: M. Mirt, 
 S. Radi, M. Mavsar

20
LET

Antonija Černič, Boštanj: »Pripravili ste bogat program, čudo-
vit izlet, nad pričakovanji, veliko smo videli. Ekipi Posavskega 
obzornika želim, da bi nadaljevala s svojo potjo, saj povezuje-
te, združujete, pišete o ljudeh in krajih, o katerih morda sicer 
ne bi nikoli ničesar izvedeli.«

Ana Krivec, Dobova: »Zelo veliko in rada potujem, ampak že 
dolgo časa nisem doživela tako lepega enodnevnega izleta. 
Odlična organizacija, prijetna družba, lepo vreme, zanimive 
predstavitve … Hvala ekipi Posavskega obzornika.«

Marija Brilej, Radeče: »Preživela sem lepo jesensko sobo-
to, videla marsikaj zanimivega in v klepetu obudila tudi ne-
kaj spominov na moj rodni kraj, iz katerega sem odšla pred 
petdesetimi leti.«

Alijana Kržan, Raka: »Današnji dan je bil izredno lep, saj sem 
poleg krajev, ki jih ob vodenju lahko vidiš v drugi luči, imela 
priložnost spoznati tudi delo v uredništvu Posavskega obzor-
nika. Časopis vedno z zanimanjem preberem, po izletu pa ga 
bom še z večjim veseljem in zanimanjem, saj sedaj vem, kako 
vestni ljudje ustvarjajo njegovo vsebino. Hvala, ker me je lahko 
spremljal moj 7-letni sin. Najbolj mu je bil všeč obisk brežiške 
hidroelektrarne.«   

Tatjana in Klara Zorko, Brežice: »Imeli smo se zelo lepo, ve-
liko smo videli, marsikaj novega izvedeli. Hvaležni smo za vse 
doživeto.«

Jožica Čerkuč, Bistrica ob Sotli: »Zelo dobro vodenje, enkra-
tno doživetje. Ostal bo nepozaben spomin. Hvala.«

Anton Mihelič, Čatež ob Savi: »Vsa čast in pohvala vodstvu Po-
savskega obzornika za odlično organiziran izlet, z obilico dob-
re volje vseh udeležencev.«

Ivan Repec, Krško: »Hvala ustvarjalkam in ustvarjalcem zani-
mivih zgodb, dobrih novic, hvala za prijetno druženje na izletu, 
kjer smo se vsi zelo dobro počutili. Upam, da bo še kdaj takšna 
priložnost, ob 20-letnici pa vse dobro Posavskemu obzorniku 
ter na nadaljnjih 20.« 

Razlaga o poteku izgradnje in delovanju hidroelektrarne Brežice je bila zanimiva.

Ogled muzejskih zbirk je ponudil izjemen pogled v preteklost.

Najstarejši udeleženki izleta, 
89-letna Elka Grilc in 80-let-
na Ana Krivec

Valvasorjeva knjižnica - zakladnica znanja in zanimivih zgodb

Zaključek celodnevnega izleta v Apolonu
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Krški jazz za uvod, Kontradikshn vse do Varšave, elek-
tronska zabava za noč čarovnic. Tokrat preberite:

V Skalni dvorani v ljubljanskem gradu so 13. oktobra odpr-
li Jazz Club Ljubljanski grad. K siceršnji glasbeni ponudbi 
tako dodajajo prostor, v katerem se bo ob jazzu poslušalo 
in pozibavalo tudi na ritme soula, funka, r&b, rocka, blue-
sa in latina. In ravno za otvoritveni petkov večer so v gos-

te povabili Big band Krško (na fotografiji) pod vodstvom 
dirigenta Aleša Suše, ki v programskem smislu velja za 
žanrsko raznovrstnega, za svoj največji uspeh pa šteje na-
stop na prestižnem švicarskem Montreux Jazz festivalu 
leta 2013, kjer so se predstavili s programom Depeched. 
Kot smo izvedeli, so posavski jazz glasbeniki pričakova-
no naredili odličen vtis in jih v klubu spet želijo slišati pri-
hodnje leto. Naši glasbeniki pa ne počivajo, saj v njihovem 
prostoru, imenovanem Studio 44, 18. novembra že prip-
ravljajo skupni koncert z Big bandom Zagorje. Vabljeni!

Medtem v svetu posavske alternativne glasbe. Krški Suzi 
Soprano so objavili videospot za pesem Terna, ki je izšla 
na njihovem prvem albumu Prividi v mesecu juniju. Sku-

pina je nastopila tudi v ljubljanskem klubu Channel Zero 
kot predskupina angleškim Arrows of Love. To je bil nji-
hov zadnji koncert v seriji ob izidu debitantskega albuma. 
Po dveh uspešnih turnejah skozi celotno območje bivše dr-
žave  in nekaj koncertih po Avstriji pa so se fantje iz skupi-
ne Kontradikshn (na fotografiji) odpravili na 12-dnevno 
turnejo, na kateri so odigrali devet koncertov po Madžar-
ski, Slovaški, Poljski in Češki. Tako so že v začetku okto-
bra zapečatili svojo bogato klubsko turnejo za leto 2017.

V Mariboru se je na noč čarovnic odvijal pravi elektronski 
zombi party pod imenom Dance Of The Undead 2017. Na 
glavnem odru se je letos predstavil mednarodni psy zvez-
dnik Laughing Buddha, na drugem plesišču pa so po bese-
dah organizatorjev Midnight Resurrection odmevali bob-
ni in basi. Na »šusu« vrhunske elektronike se je na obeh 

odrih predstavil tudi DJ iz Krškega, poznan pod imenom 
Electrode (na fotografiji). Glede vsega dogajanja na zad-
nji oktobrski dan je imel v glavi le eno besedo: »Ludnica!« 
Glede na slišane posnetke mu verjamemo.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Otiliji Gider, Kocljeva 6a, 

9000 Murska Sobota. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-
ko soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. POGUM - Spomini
 2. (4.) Ans. ZEME - Da srce ti zaigra za me
 3. (6.) Ans. JURČKI - Sad ljubezni
 4. (5.) Ans. MLADI KORENJAKI - Očetovo darilo
 5. (3.) Ans. MLADI UPI - Daj vrni se 
 6. (1.) Skupina ŠPICA - Špica večer 
 7. (10.) Ans. VIHAR - Tebi verjela sem
 8. (7.) NAVIHANI MUZIKANTI - Skrita sreča
 9. (8.) Ans. AKORDI - Pevec 
 10. (-.) Ans. PONOS - Peti slovensko se ne boj

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Maj - Tam, kjer je ljubezen

 Kupon št. 388
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, 11. 11. 2017, ob 17. uri

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

1. nagrada: 10 l Dynamax vitreks + 1000 ml Dynamax - 
odstranjevalec ledu (vrednost 18,18 €)
2. nagrada: 8 l Dynamax vitreks + 500 ml Dynamax - 
odstranjevalec ledu (vrednost 12,75 €)
3. nagrada: 5 l Dynamax vitreks (vrednost 6,10 €)

Geslo križanke pošljite do četrtka, 23. novembra, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

BV MAZIVA D.O.O. 
MLADINSKA ULICA 7, 8250 BREŽICE

Geslo 21/2017 številke: 

ŽIVIM ZDRAVO, KUPUJEM BIO
Nagrade, ki jih podarja BIO PRODAJALNA NORMA KRŠKO, 
prejmejo:

1. nagrada:  bon v vrednosti 30 €; 
 Cvetka Podbršček, Leskovec pri Krškem
2. nagrada:  bon v vrednosti 20 €; Anica Kodrič, Župeča vas
3. nagrada:  bon v vrednosti 10 €, Jožica Senica, Stolovnik

OLJA  |  REZERVNI DELI   |  REVITALIZANTI  |  PNEVMATIKE

030 / 640 074
070 / 730 919
031  / 310 666

tel:
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Manuela Hudorovič, 

Gazice – deklico,
• Mateja Bobič, Brežice – 

dečka,
• Valentina Zupan, Gornji 

Lenart – deklico,
• Kaja Volčanšek, Gornji 

Lenart – deklico,
• Erika Molan, Zdole – 

deklico,
• Ksenija Salmič, Orešje nad 

Sevnico – dečka,
• Kristina Rešetar, Mali 

Podlog – dečka,
• Mojca Trefalt, Sevnica – 

deklico,
• Simona Cemič, Dolga Raka 

– deklico,

rojstva

poroke

• Srečko Bosina in Martina 
Kranjc, oba iz Dobove.

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

Melita Osvadić iz Brežic in Anže Bučar iz Ljubljane, 10. 
junij 2017, grad Mokrice (foto: studio Sonex)

• Romana Zakšek, Drožanje 
– dečka,

• Andreja Černelič, Zdole – 
deklico,

• Maja Menič, Mali Podlog – 
deklico,

• Natalija Škulj, Novi Grad – 
deklico,

• Andreja Trupi, Mrzla 
Planina – deklico,

• Maja Kmetič, Drenovec pri 
Bukovju – dečka.

ČESTITAMO!

SEVNICA - 7. oktobra je dopolnil visok jubilej, 90 let, Alojz Povše. 
Je najstarejši izmed šestih bratov in sestra. Trpljenje med vojno 
in trdo kmečko delo sta ga izoblikovala v trdnega in odločnega 
moža, v katerem se skrivata toplina in prijaznost. Z delavnostjo 
in poštenostjo si je ustvaril dom in družino skupaj z ženo Mari-
jo, s katero bosta čez dve leti obeležila 70 let skupnega življenja. 
V zakonu se jima je rodil sin. Ponosen je tudi na svoja dva vnuka 
in pet pravnukov, ki ga velikokrat obiščejo. Kljub letom še vedno 
redno hodi na sprehode in rad zapleše in zapoje, če mu le zdravje 
dopušča. Rojstnodnevne slovesnosti v Gostišču Kregl se je ude-
ležil tudi župan občine Sevnica in mu ob visokem jubileju česti-
tal in skupaj z zbranimi nazdravil z željo, da se ponovno srečajo 
ob 100-letnici. Alojzu je ob slovesnosti zaigrala Godba slovesnih 
železnic Zidani Most, zapel Mešani pevski zbor Spev iz Zidane-
ga Mosta, zaplesale pa so mu plesalke Mlade žurerke iz Tržišča. 
 V. P.

LAZE - V mesecu oktobru je svoj 90. rojstni dan praznoval naš 
sosed Martin Galič iz Laz pri Veliki Dolini. Vzoren mož in oče je 
vse svoje življenje živel v tej majhni vasici na obronkih Gorjan-
cev, kjer si je z ženo Tilko in sinovoma Martinom in Dragom 
ustvaril prijazen in topel dom. Zdaj se veseli že ob vnukinjah in 
dveh pravnukih, ki zgodbam pradedka prav rada prisluhneta. Iz-
dal nam je tudi skrivnost svojega dolgega življenja - ta je, kot pra-
vi stric Tinče, kakor ga vsi po domače kličemo, trdo delo in vese-
lje do življenja. V spomin na ta čudoviti dan smo sosedje z njim 
naredili še spominsko fotografijo.  I. B.

Alojz Povše praznoval 90 let

Slavljenec (tretji z desne) na praznovanju ob visokem jubileju

90 let Martina Galiča iz Laz

Jubilant v krogu sosedov

Arcadia Trio
koncert klasične glasbe

Zasedba: Gorjan Košuta – violina, Reiner 
Grepp – klavir, Miloš Mlejnik - violončelo

za ARSonica 2017 abonma in izven
nedelja, 12. 11., ob 18. uri

okrogla dvorana gradu Rajhenburg

Anja Strajnar & Astrid Ana 
Kljun: Chiaroscuro

koncert
sobota, 18. 11., ob 20. uri

okrogla dvorana gradu Rajhenburg

Info: (07) 620 42 16 - recepcija
info@gradrajhenburg.si
www.gradrajhenburg.si

Info: (07) 620 42 16 - recepcija
info@gradrajhenburg.si
www.gradrajhenburg.si

Praznu�!
Dan slovenskih splošnih knjižnic je tako lep praznik, 
da ga bomo praznovali kar nekaj dni. Pridružite se 
nam na raznolikih tematskih dogodkih:

Ponedeljek, 20. 11. 2017: Dan slovenskih splošnih 
knjižnic — dan brezplačnega vpisa
Od 20. do 25. novembra se lahko v Valvasorjevo 
knjižnico vpišete brezplačno. 

Torek, 21. 11. 2017:  Slovenskih TOP 10
Ob 18. uri vabimo na literarni večer s Štefanom 
Kardošem ob zaključku projekta Posavci beremo 
skupaj.

Sreda, 22. 11. 2017: Zgodovina in zanimivosti mojega kraja
Predavanje Janeza Weissa ob 18. uri: Popis 
gradiva iz Kapucinske knjižnice in slavnostni 
podpis pogodbe o upravljanju kapucinske 
knjžnice med Slovensko kapucinsko provinco, 
Občino Krško in Valvasorjevo knjižnico Krško.

Četrtek, 23. 11. 2017: V knjižnici niso samo knjige
Razstava filmov, ki so posneti po knjigah.

Petek, 24. 11. 2017: Modrost za mladost — najbolj brane 
knjige za otroke in mlade skozi čas
Razstava knjig, ki so jih brali naši starši in stari starši.

Dan slovenskih splošnih knjižnic — dan brezplačnega vpisa
Slovenskih TOP 10
Zgodovina in zanimivosti mojega kraja
V knjižnici niso samo knjige
Modrost za mladost

Dan splošnih knjižnic je tako lep praznik, da ga bomo praznovali kar 
nekaj dni. Pridružite se nam na tednu strokovnih vodstev, svetovanja, 
delavnic in dogodkov na izbrano temo dneva!

Ponedeljek, 20.11.:
Torek:
Sreda:

Četrtek: 
Petek:

Praznu�!

Gostija v deželi branja

20. - 24. n�mbra 2017
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delavnic in dogodkov na izbrano temo dneva!
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Gostija v deželi branja

20. - 24. n�mbra 2017

Dan slovenskih splošnih knjižnic — dan brezplačnega vpisa
Slovenskih TOP 10
Zgodovina in zanimivosti mojega kraja
V knjižnici niso samo knjige
Modrost za mladost

Dan splošnih knjižnic je tako lep praznik, da ga bomo praznovali kar 
nekaj dni. Pridružite se nam na tednu strokovnih vodstev, svetovanja, 
delavnic in dogodkov na izbrano temo dneva!

Ponedeljek, 20.11.:
Torek:
Sreda:

Četrtek: 
Petek:

Praznu�!

Gostija v deželi branja

20. - 24. n�mbra 2017

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

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

Razstava
16. november, 18.00:  
KIPARKA ALENKA ERŽEN ŠUŠTARŠIČ

Muzejski programi
17. november, 17.00, Brezovska Gora 19, 
pred Ajdovsko jamo: 
Predavanje Milene Horvat: 
AJDOVSKA JAMA – NOVA DOGNANJA 
NARAVOSLOVNIH RAZISKAV

20. november, 17.00, Mali avditorij: 
Predavanje prof. dr. Irene Lazar: 
RIMSKO STEKLO ROMULE

DOLENJA VAS - 15. oktobra so v dvorani Večnamenskega doma 
Dolenja vas svoj letni koncert odpele pevke ŽePZ Prepelice, ki 
deluje pod okriljem Kulturnega društva Žarek. S »Prepelica-
mi«, ki jih vodi Mira Dernač Hajtnik, so se pevsko družili člani 
MePZ KUD Oton Župančič iz Artič, ki ga neutrudno vodi Miha 
Haler. Ob tem, ko je zvenela zborovska pesem, je Branka Jen-
žur povedala, da domače pevke letos obeležujejo že 15-letnico 
svojega pevskega delovanja in so v svojo zborovsko zakladni-
co nanizale priredbe popevk, slovenskih ljudskih pesmi, pona-
rodele, črnske duhovne in tudi umetne pesmi. M. H.

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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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

Valentina Pavlovič je ob poslani fotografiji, ki je nastala ob 
vstopu v Vrbino, na območju gozda pri Gorenjih Skopicah, 
zgroženo zapisala: »Ob pogledu na to fotografijo me boli srce. 
Toliko lačnih ljudi, ljudje tarnamo, da nimamo, kruh pa meče-
mo stran z vrečkami vred. Še imamo in še premalo stane kruh, 
če ga lahko kar tako vržemo stran. Če ga že moramo zavre-
či - vsi imamo doma kokoši in prašiče, če ne mi, pa sosedje.«

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

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

skozi vaš objektiv

VERA VRSTOVŠEK

SPOMIN

Pavlova vas 52, Pišece.

 16. novembra bo minilo pet let, odkar si 
nas zapustila, draga hčerka, mama, sestra, 

sestrična, teta, nečakinja

Vsi njeni

Tiho, tiho čas beži,
a veš, kako boli,

ker tebe več med nami ni,
a v naših srcih vedno si.

Hvala vsem, ki se je spominjate in ji prižigate sveče.

STANE KRNC

SPOMIN

30. oktobra je minilo leto, odkar nas je zapustil naš dragi mož in oče

Zinka, Žan in Jaka

Ne jočite ob mojem grobu, 
nisem tukaj in ne spim. 

Tisoče vetrov sem, 
diamantni lesk na snegu, 

sončni žarek na zelenem klasu, 
rahli dež jeseni. 

Zvezda sem, njena blaga luč v noči ...

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite pri njegovem grobu in 
ohranjate spomin nanj.

Krajevna skupnost Veliki Podlog objavlja 
JAVNI NATEČAJ ZA ODDAJO PREDLOGOV ZA 

UNIKATNO CELOSTNO GRAFIČNO PODOBO IN ZNAK 
KRAJEVNE SKUPNOSTI VELIKI PODLOG. 

Predlog, ki ga bo izbrala komisija, bo nagrajen z denarno 
nagrado v višini 200 €. Natečaja se lahko udeležijo vse �zične 
in pravne osebe, ki so pripravljene oblikovati idejne rešitve 
pod pogoji natečaja.

Prijavo na razpis lahko pošljete do 9. 12. 2017 po pošti na naslov: 
Krajevna skupnost Veliki Podlog, 

Veliki Podlog 60, 8273 Leskovec pri Krškem.

Več na: www.krsko.si/ pod 
Razpisi in druge objave Krajevne skupnosti Veliki Podlog

SPOMIN

Novembra je minilo leto, odkar sta nas zapustila

Ne bomo tožili, 
ker sta odšla. 

Hvaležni bomo, 
ker sta bila.

JOŽE NOVOSELC in 

KAROLINA SUHADOLNIK - LINA 
iz Brezine 14 pri Brežicah. 

Hvala vsem, ki vam misel nanju obudi lepe spomine.

Žalujoči: vsi njuni

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

(Posavski obzornik št. 22, 26. oktobra 2017)

Spoštovani,
Občina Krško in tudi sam kot župan si že leta aktivno prizadevamo 
za izboljšanje bivanjskih razmer Romov na območju občine, ki so 
jim zagotovljene vse pravice kot vsakemu občanu na območju ob-
čine Krško. Med drugim smo legalizirali in komunalno uredili dve 
naselji z urejenim vodovodom, elektriko … V letu 2002 je bil sprejet 
sklep o urejanju bivalnih razmer Romov v občini Krško, na podla-
gi katerega je bilo v legalizacijo in komunalno opremo romskega 
naselja Kerinov Grm vloženih več kot milijon evrov. Pred kratkim 
smo uredili tudi vodovod v naselju Drnovo. Kljub temu se približ-
no 10 % Romov še vedno naseljuje izven naselij, ki niso komunalno 
urejena. Tem občina omogoča dovoz vode z gasilskimi cisternami. 
Pred leti smo v naselju Kerinov Grm uvedli tudi pripravljalni vrtec, 
otroci pa imajo organiziran brezplačen prevoz v šolo, ki jim ga za-
gotavlja občina v sodelovanju z osnovnimi šolami. 
Da Občina Krško vseskozi izvaja različne aktivnosti na področju 
izboljšanja položaja Romov, dokazujejo tudi aktivnosti v sodelo-
vanju z ministrstvi in vlado. V letu 2015 smo se aktivno odzvali 
in pripravili številne predloge na spremembo in dopolnitev zako-
na o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. Čeprav smo pri spre-
membah in javnih obravnavah na državo večkrat apelirali, da je 
potrebno na sistemski ravni urediti to področje, smo večkrat na-
leteli na gluha ušesa. Naš apel je bil in je še vedno usmerjen pred-
vsem na socialno politiko države, ki žal povzroča in spodbuja šte-
vilne težave, s katerimi se soočamo v lokalni skupnosti. Res je, da 
težav ne povzročajo vsi. Imamo kar nekaj družin, ki so se uspešno 
integrirale, na primer v Krškem, na Raki, v Podbočju, na Senušah, 
v Spodnjem Starem Gradu … 
Naš skupen cilj je izboljšanje bivalnih razmer Romov, večja vklju-
čenost romskih otrok v vrtce in osnovno šolo, izobraževanje odra-
slih in posledično znižanje brezposelnosti. Osip v šolah je preve-
lik in to je eden ključnih problemov. V osnovno šolo je po podatkih 
zadnjega poročila vpisanih 80 romskih otrok, od tega jih 15 sploh 
ne hodi v šolo, tako v 9., 7. in 6. razredu ni niti enega, medtem ko 
so v 8. razredu le štirje. Želimo si, da bi za to zadolžene instituci-
je pomagale. Cilja pa ne bomo dosegli, če ne bomo govorili o teža-
vah, ki jih ni malo, in skupaj iskali rešitve.
Kljub številnim naporom in aktivnostim je breme za lokalno skup-
nost preveliko, saj so za uresničitev teh ciljev potrebna skupna pri-
zadevanja države in lokalne skupnosti. 
Ostro zavračam navedbe v odprtem pismu, saj temeljijo na neres-
nicah ter spodkopavajo in razvrednotijo dolgoletno delo in pri-
zadevanja občine na področju izboljšanja bivanjskih razmer Ro-
mov. Prepričan sem, da ko bomo tako lokalna skupnost, država in 
številne nevladne organizacije resnično prispevali vsak svoj delež 
pri reševanju te problematike, bomo naredili velik korak naprej. 

 Župan občine Krško mag. Miran Stanko

Odgovor na odprto pismo

PROGRAMER-OPERATER
NA CNC STROJU

Strojna obdelava kovin, 
programiranje in nastavljanje 

strojev, izbira in priprava rezilnih 
orodij ter vpenjalnih naprav, 

pričakovane delovne izkušnje, 
dinamično delo v mladi ekipi, 
dvoizmensko delo, možnost 
zaposlitve za nedoločen čas.

CNC Borštnar d.o.o.
Tržišče 14d, 8295 Tržišče

www.cncborstnar.eu
info@cncborstnar.eu

Tel.: 041 913 033

Predstavite 
svojo dejavnost 

v Posavskem obzorniku.

Ponujamo vam več 
zanimivih možnosti 

oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Posavski obzornik - leto XVI, številka 16, četrtek, 2. 8. 2012 1OBVESTILA

ZAHVALA

ZDENKA JURKAS
rojena Škaler.

Hči Milena in sin Bojan z družinama

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

tiho poslovila naša draga mama in babica

ANicE KUKoVičič

20. oktobra 2017 smo se na dovškem 
pokopališču v 90. letu poslovili od naše 
mame, babice, prababice, sestre in tete

Žalujoči: vsi njeni!

Iskrena hvala pogrebni službi Kostak, pevcem za zapete pesmi, 
gospe Ireni Gmajnar za poslovilne besede, gospodu kaplanu iz 
Brestanice za lepo opravljen obred. Hvala sorodnikom, sosedom in 
znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in svete 
maše ter tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali.

Iztekla se je njena življenska pot.

KRiSTiNA 
PRiBoŽič

ZAHVALA
V 73. letu starosti nas je zapustila

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, bivšim 
sodelavcem, znancem in zdravniškemu osebju za podporo v težkih 
trenutkih.

Hvala vsem in vsakomur, ki ste jo pospremili na njeni prerani 
zadnji poti.

 iz Krškega.

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.

ANA MEDVEDEc

ZAHVALA

Nepričakovano je knjigo
svojega življenja zaprla

 iz Slogonskega pri Kapelah.

NEJcA ŽUPEVcA

SPoMiN

Ati Jože in sestra Nina

Minevajo štiri žalostna leta, odkar smo se 27. septembra 
poslovili od vedno nasmejanega sina, brata, nečaka in bratranca

Sosedje in sorodniki

Vsi njeni

Zrele trave poznih let
v tihem polju zadnji cvet.

Hvala vsem, ki ste ji kadarkoli 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.

Srce je omagalo in tvoj dih je zastal
a nate spomin bo vedno ostal.

… Tisoče vetrov sem, 
diamantni lesk na snegu, 

sončni žarek na zelenem klasu, 
rahli dež jeseni. 

Ko prebudite se v tišini jutra, 
sem zamah ptic prepevajočih, 

ki krožijo po nebu. 
Zvezda sem, njena blaga luč v noči …

SALiJA
čULJANDŽiJA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega

iz Velikega Podloga

Žalujoči: vsi njegovi

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

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

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

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).

iz Bojsnega 43 a.

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

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

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

Hvala vsem, ki ga ohranjate 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, ga. 
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.

POZahvale.indd   1 25/10/2017   11:54:03

KRŠKO - Ljudska univerza Krško je v program Univerze za tretje 
življenjsko obdobje za novo šolsko leto 2017/2018 uvrstila tudi 
krožek »Pohodi in ekskurzije«, ki je zbral lepo število članov. 
Nova skupina se je na prvo pot podala proti Trški gori. Članica 
krožka Miša je predstavila zanimivosti ob poti. Najprej smo se 
ustavili pri gasilskem domu, katerega značilnost je požarni stolp, 
ki ga je dala zgraditi Josipina Hočevar in je po zunanjosti podo-
ben stolpu v avstrijskem Gradcu. Stolp so gasilci včasih uporab-
ljali za sušenje cevi. Pot nas je nato pripeljala do cerkve sv. Ro-
zalije, ki so jo Krčani zgradili v zahvalo za rešitev pred kugo, ki 
se je v 17. stoletju pogosto pojavljala. Cerkev je poznana pred-
vsem po lesenem kasetnem poslikanem stropu. Pred dobrim sto-
letjem je za obnovo cerkve poskrbela Josipina Hočevar, pred ne-
kaj leti pa Občina Krško. Pot smo nadaljevali po strmi poti proti 
Trški gori in se ustavili pri cerkvi sv. Jožefa na Trški gori, od ko-
der se je odpiral lep pogled proti jugu na bližnje vinograde, gri-
če in Krško polje, Gorjance pa nam je še zastirala megla. Tudi ta 
cerkev je imela bogate »botre«, v njej so zvonili za obrambo pred 
točo. Pot smo nadaljevali do lovskega doma na Trški gori, kjer 
je kupil posestvo, ki se je imenovalo »Meniško«, pesnik, pisatelj, 
politik in sodnik Janez Mencinger. Od tu smo se spustili navzdol 
mimo t. i. »Reinerjeve hiše«, imenovane po krškem župniku Ja-
nezu Reinerju, ki je spet ob pomoči Josipine Hočevar poskrbel 
za obnovo nekaj cerkva v okolici. Pot nas je popeljala skozi gozd 
do Narpla, kjer se je odpiral za nas nov pogled na reko Savo, ki 
se je zaradi zajezitve pri Brežicah razširila v veliko jezero. Za 
marsikoga je bil pogled z druge strani mesta novo doživetje. Ob 
prijetnem klepetu smo zaključili lep sončen dan polni vtisov in 
tudi novih pričakovanj.
 Alenka Šalamon, animatorka, in Urška Übleis, mentorica

Pohod na Trško goro

KRŠKO - V organizaciji društva Sinjali je v začetku oktobra na oto-
ku Krku potekala slikarska kolonija Ex-tempore Baška 2017, ki 
so se jo udeležili tudi trije Slovenci: Novomeščan Jože Kotar ter 
Krčanki Jožica Pavlin in Branka Pirc, sicer članici KUD Liber. 
Kot sta povedali krški udeleženki, je v omenjenemu kraju aktiv-
na nekdanja Krčanka Blandina Marković Randić, ki je bila tudi 
vrsto let predsednica krških likovnikov. Dodali sta še, da sta bili 
na likovnem dogodku uspešni, saj je Pavlinova za svoje delo Ve-
duta Baške prejela prvo nagrado, v finalnem izboru pa sta bili tudi 
sliki Pirčeve. Dela, ki so nastala na ex-temporu, so prodali, izku-
piček pa so namenili za obnovo zvonika iz leta 1.100 v cerkvi sv. 
Ivana v Baški.  M. H.

Krčanki na ex-temporu v Baški



Posavski obzornik - leto XXI, številka 23, četrtek, 9. 11. 2017 29OBVESTILA

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. 

Žalujoči: žena Marija in sin Martin z družino

In sonce vzhaja in zahaja
in hiti k mestu svojemu,

od koder izhaja.

 

MARTINA JERŠIČA

ZAHVALA

se iz srca zahvaljujemo ZD Brežice, PP Brežice, gasilcem, pogrebni 
službi Žičkar, pevcem, g. Ureku za govor, trobentaču za zaigrano 
Tišino, sosedom ter vsem, ki ste nam izrekli sožalja in darovali sveče. 

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Brežic

Ob boleči izgubi našega dragega moža,
očeta, dedka, brata in tasta

MARTINA ŠKOBERNE

ZAHVALA

Tiho, kakor je živela,
nas je v 87. letu zapustila naša draga
mama, stara mama, prababica in teta

 iz Šedma 36.

Vsi njeni

Tam, kjer si ti, ni sonca, ne luči.
Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena 
sožalja in podarjene sveče.
Posebna hvala osebju Doma starejših občanov Krško za oskrbo in 
pomoč ter pogrebni službi Kostak za lepo opravljen obred. Hvala 
g. Ireni za ganljive poslovilne besede, pevskemu zboru in gospodu 
župniku.
Hvala vsem, ki ste jo obiskovali v domu in jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

EMILIJANA LISCA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moža, očeta in starega ata

Žalujoči: njegovi najdražji

V vseh naših srcih 
delčki tebe so ostali do tedaj, 

ko spet se ob tebi bomo zbrali.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga spoštljivo pospremili na 
njegovi zadnji poti. Najlepša hvala vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in sodelavcem Lisce in Tanina Sevnica, ki ste nam bili 
v teh težkih trenutkih v oporo. Posebej hvala g. Slavku Podboju 
za ganljive besede slovesa in g. Dejanu Brečku za čutno odigrane 
žalostinke. Vaša pomoč nam je bila v veliko uteho. 

PETER SOTLAR

ZAHVALA

Nepričakovano je knjigo svojega življenja zaprl

Žalujoči: vsi njegovi

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

So vezi močnejše,
brez pomena zanje so

razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

Ob boleči izgubi našega moža, atija in dedija se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečene 
besede sožalja, darovane sveče in cvetje ter da ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. Posebno bi se radi zahvalili sestri Cvetki z 
intenzivnega oddelka bolnišnice Trbovlje, gospodu župniku za lepo 
opravljen obred in sosedi Danici za čutno prebrane besede slovesa. 
Iskrena hvala vsem, ki vas nismo omenili, pa ste nam v teh težkih 
trenutkih stali ob strani. Ohranite ga v lepem spominu.

ALOJZ LOGAR

ZAHVALA

Vsi njegovi

V 86. letu starosti nas je zapustil
skrben oče, dedek, pradedek in brat

Hvala kolektivu OŠ Krmelj, kolektivu AREX-a in g. Jožetu Knezu 
za poslovilne besede. Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

STANKA OGOREVCA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, 
očeta, starega očeta, pradedka, brata, svaka, 

strica, tasta, nečaka, botra, bratranca, 
soseda in prijatelja

Žalujoči: vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, nek-
danjim sodelavcem in znancem za izrečene besede sožalja, darovane 
sveče, svete maše, cvetje ter denarno pomoč.
Posebna zahvala kolektivu dializnega centra Krško, reševalni službi 
iz Brežic, patronažni sestri Marini za prijazne obiske na domu, ose-
bju Onkološkega inštituta Ljubljana, osebju bolnišnice Novo mesto in 
bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin.
Hvala gospodu župniku Vladu Leskovarju za lepo opravljen pogreb, 
pogrebni službi Žičkar za vse opravljene storitve in cvetje, Marku Bla-
ževiču za ganljive besede slovesa, pevcem iz Kapel za zapete žalostin-
ke, Juretu Ureku za zaigrano Tišino ter gostilni Kocjan za postrežbo.
Hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali, a ste nam v težkih tre-
nutkih stali ob strani in našega pokojnega pospremili k njegovemu 
zadnjemu počitku.

iz Kapel

ZAHVALA

FRANCA JARHA

V ponedeljek, 30. 10. 2017, smo se na 
artiškem pokopališču poslovili od našega

Ob izgubi dragega pokojnika se iz srca zahvaljujemo internemu 
oddelku bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin, g. Žičkarju za 
organizacijo pogreba in gospodu župniku Francu Rataju iz Dobove 
za lepo opravljen obred. Hvala MoPZ Sromlje pod vodstvom 
Franca Veglja za občuteno zapete pesmi slovesa ter gostilni Štritof 
za storitve. Hvala za izraze sožalja varovancem in vodstvu Doma 
upokojencev Impoljca, posebna zahvala družini Pinterič iz Zg. 
Pohance za nesebično pomoč, darovalcem cvetja in sveč ter vsem, 
ki ste našega Franca spremljali k večnemu počitku. 
Hvala vsem in vsakemu posebej, tudi tistim, ki jih mogoče nismo 
imenovali.

Vsi njegovi

zadnja leta živečega 
v Domu varovancev na Impoljci.

ZAHVALA

JOŽETA KONAJZLERJA
Ob boleči izgubi dragega

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, svete maše in denarno 
pomoč. Posebna zahvala Sindikatu strojevodij Slovenije - OO 
Zidani most, DUO Impoljca, Gostilni Pečnik ter podjetju Bosch. 
Zahvaljujemo se SB Celje in Brežice za vso oskrbo, pogrebni službi 
Blatnik, praporščakom, Zalki Božnar za ganljiv poslovilni govor in 
Lojzu Mrgoletu za poslovilno pesem.
Hvala vsem, ki ste bili z nami ob njegovem zadnjem slovesu in ga 
pospremili na njegovi zadnji večni poti.

z Lukovca

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.

IZIDOR PORLE

ZAHVALA

iz Sevnice.

Žalujoča žena Majda

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste mi v teh 
težkih trenutkih stali ob strani. Hvala za izrečene besede sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče ... Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Mnogo prerano nas je zapustil 
dragi mož

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

MARIJE BLATNIK

ZAHVALA

iz Sevnice

Žalujoča družina Škoda

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
naše drage

Bilo je lepo - prelepo,
skalilo srečo je slovo,

slovo za nas najhujše zlo,
spoznali smo, da te ne bo!

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za vsestransko pomoč in podporo ob teh težkih trenutkih njenega 
slovesa. Hvala Komunali Sevnica, gospodu kaplanu za lepo opravljen 
obred, pevcem za zapete žalostinke, trobentaču za zaigrano Tišino 
in Petru za ganljive besede slovesa. Hvala vsem in vsakemu posebej, 
predvsem pa hvala tebi, Mici, da si nas sprejela pod svoje okrilje, da 
si z nami delila svoje skrbi, dobroto, ljubezen in spoštovanje. Hvala 
ti, da si bila vsa ta leta našega skupnega življenja naša druga mama.
Pogrešali te bomo.

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečene besede sožalja, stiske rok, podarjeno 
cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala Komunali 
Brežice in cvetličarni Žičkar, Ireni Hribar in MePZ Viva Brežice 
za zapete žalostinke, trobentaču Miranu Petelincu in gospodu 
župniku Milanu Kšeli za lepo opravljen obred. Velika hvala 
gospodu Aleksandru Zupančiču za ganljive besede slovesa. 
Iskrena hvala motoristom ter vsem, ki ste Tomija v tako velikem 
številu pospremili na zadnji poti, in tistim, ki ga boste za vedno nosili 
v srcu. Hvala tudi vsem, ki vas v zahvali nismo posebej imenovali ter 
ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in nam kakor koli pomagali.

Ob boleči izgubi našega dragega

TOMISLAVA
OSOJNIKA

iz Brežic

Žalujoči: vsi njegovi

STANKO GUNČAR

ZAHVALA

iz Krškega, ki je živel v Nemčiji.

 Nepričakovano je knjigo
svojega življenja zaprl

Žalujoči: vsi njegovi

Če me iščeš,
išči me v tvojem srcu.
Če me boš tam našel,

bom živel v tebi.

Hvala vsem, ki ste nam ob žalostnih trenutkih stali ob strani. Hvala 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom za izrečena sožalja in sveče.
Posebna hvala gospodu župniku Grojzdku za lep govor in pogrebni 
službi Žičkar.
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Prodam bivalno zidanico z vi-
nogradom, Pišece - Orehovec. 
Tel.: 070 272 362

AVTOMOBILIZEM

Prodam Opel Meriva 1.4, le-
tnik 2006, 82.000 km, 1. la-
stnik, dobro ohranjen. 
Tel.: 041 873 835

Prodam Opel Corsa Enjoy 1.2 
16V, 84.000 km, 5 vrat, letnik 
2006, metalik modra barva. 
Cena 3.800 €. 
Tel.: 031 508 514

Prodam Opel Astra, letnik 
2004, realnih 71.500 km, dob-
ro ohranjen, reg. do 08/2018. 
Tel.: 031 584 819, popoldan

Prodam Toyoto Auris Blue 
Style, letnik 2009, barva siva 
metalik, prevoženih 105.000 
km, lepo ohranjena, redno 
vzdrževana, zimske gume, 
cena 6.500 €. Tel.: 031 316 
105, po 16. uri

KMETIJSTVO
Prodam žagovino za steljo. 
Tel.: 041 637 146 

NEPREMIČNINE

Kupim posest, potrebno ob-
nove. Mirna in sončna lega ob 
gozdu. Okolica Brestanice, Se-
novega, Blance, Rake. 
Tel.: 031 333 490

V Brestanici prodam enosob-
no stanovanje v izmeri 38 m2. 
EI: izdelana. Tel.: 040 742 530

V najem oddamo skladišč-
ne prostore površine 600 
m2 na naslovu Cesta krških 
žrtev 145b, Krško. KZ Krško 
z.o.o., Rostoharjeva ulica 88, 
Krško. Tel.: 041 690 142

Prodam gozd, 2 ha. 
Tel.: 040 369 006 

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

Prodam traktor Paskvali, 26 
KM, kosilnico Figaro 127 z vo-
zičkom, kotel 60 l za kuhanje 
žganja. Tel.: 040 295 510

Prodam enofazni šrotar z ru-
žilnikom koruze, gumi voz 13 
col za vprego konjev ter pri-
ključek za traktor. 
Tel.: 070 574 912

Prodam puhalnik Tajfun in 
cevi, ventilator za sušenje 
sena, uteži za traktor Ursus 
ter cisterno za kurilno olje. 
Tel.: 031 791 283

Prodam prikolico za pre-
voz živine, drva (kostanj, suh 
brest) in kravo simentalko s te-
letom. Tel.: 051 477 243

Prodamo bukova drva, cep-
ljena in rezana na polena (33 
cm), možna dostava. 
Tel.: 041 841 964 

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

Kupim motokultivator, kosil-
nico ali traktor (manjši). Lah-
ko v okvari. Tel.: 051 841 055

Mulčer Ino Elite 115, malo ra-
bljen, prodam. 
Tel.: 051 448 456

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

Prodam sekana bukova drva, 
polsuha. Možna dostava Bre-
žice, Krško. Tel.: 041 282 364

Prodam obnovljen vitel Krpan 
8 EH z opravljenim originalnim 
servisom Krpan, malo rabljen, 
kot nov. Tel.: 041 637 146

Prodam suha mešana drva in 
traktor Štore 504 (4x4). 
Tel.: 031 415 574

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO

Prodam mlado vino, belo ali 
rdeče. Tel.: 031 550 712 

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam vino cviček, 800 l, 
odlične kakovosti, cena 0,80 
€. Tel.: 031 257 685

Prodam žganje iz grozdja (lo-
zovačo). Tel.: 040 777 709

Prodam manjšo količino sadja 
kaki. Okolica Krškega. 
Tel.: 041 726 606

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

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 teličko limuzin, staro 
4 mesece, in bikca cika, stare-
ga 2 meseca. Tel.: 041 867 814

Prodam plemenskega bika si-
mentalca, težkega 500 kg, paš-
nega. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 742 730 

Prodam prašiče mangalice, 
stare 3 mesece. Cena po dogo-
voru. Tel.: 041 653 377, Matej

Prodam odojke, težke 30 kg. 
Tel.: 040 681 990 

Prodam dva mlada prašiča, 
težka okoli 200 kg, oves, ječ-
men, lansko koruzo, voz za 
prevoz ljudi s konjem in dva 
komata. Tel.: 041 928 581 

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 3 mesece. Okolica Bresta-
nice. Tel.: 069 652 991

Prodam teličko belgijsko pla-
vo, staro 5 mesecev. 
Tel.: 040 750 997

Prodam odojke krškopoljce 
in merjasca krškopoljca. Mo-
žna menjava. Tel.: 041 882 116

Prodam 150 kg težkega praši-
ča, krmljenega z domačo hra-
no, in 5 mesecev starega bikca 
sive pasme. Tel.: 041 261 140

Prodam 3 prašiče, težke 140-
170 kg, hranjene z domačo 
hrano. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 22 781

Prodam prašiča, težkega 150 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 203 239

Prodam prašiča 120-140 kg 
ter svinji, težki okoli 300 kg. 
Ugodno kupim slamoreznico. 
Tel.: 031 209 951

Prodam dva prašiča, težka 
180-200 kg, in dva jagenjčka 
za zakol. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 900 824 

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

040 287 597 Robert Nedanovski
www.nnrn.si

HIŠA BREŽICE
Velikost hiše: 431 m²
Leto izgradnje: 2006

Velikost parcele: 999 m²
EI v pridobivanju 
Cena: 240.000 €
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Prodam odojke, težke 25-30 
kg, očiščene za 4 €/kg. 
Tel.: 040 840 065

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

Prodamo izločeno plemensko 
svinjo, težko 300 kg, in pitane-
ga prašiča, 190 kg ali 210 kg. 
Tel.: 07 49 68 390

Prodam domače race in gosi. 
Tel.: 031 693 355

Prodam prašiče, težke 80-220 
kg, hranjene z domačo hrano. 
Tel.: 041 365 803

Prodam odojke (20-30 kg), 
lahko očiščene ali za nadaljnjo 
rejo. Okolica Kostanjevice na 
Krki. Tel.: 041 216 978 

Prodam prašiča, težkega okoli 
190 kg, mesnate pasme, in si-
lažne bale. Tel.: 041 755 334

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

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 041 744 261

Prodam prašiče, težke od 30 
do 40 kg, in očiščene domače 
race. Tel.: 041 563 404

Prodam prašiča, težkega 170-
180 kg, možen zakol, zajce in 
zajklje za zakol ali rejo ter mla-
do vino. Tel.: 031 304 172 

Prodam prašiče, težke 60-80 
kg. Hranjeni z domačo hrano. 
Okolica Dobove. 
Tel.: 041 243 497 

Prodam burskega kozlič-
ka, starega 7 mesecev. Prime-
ren za nadaljnjo rejo ali zakol, 

vreden ogled,  njegov oče je ro-
dovniški. Okolica Sevnice. 
Tel.: 040 566 272

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

Prodam 160 kg težkega pra-
šiča, domače reje. Možen tudi 
zakol. Tel.: 041 508 255

Prodam domače očiščene pi-
ščance. Cena 3,50 €. Odkupim 
jagenjčke. Tel.: 070 313 927

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

Prodam sušilni stroj za peri-
lo Gorenje, 7 kg, odlično ohra-
njen. Cena je simbolna. 
Tel.: 041 847 896

Iščem nekoga, ki bi me hotel 
naučiti igrati na klasično kita-
ro. Seveda s honorarjem! 
Tel.: 041 644 663

Prodam masažni aparat Bio-
sinhron (komplet) za bolečine, 
otekline. Malo rabljen. 
Tel.: 070 674 755

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

Prijazen 49-letni moški, vdo-
vec, preprost želim spoznati 
prijetno žensko za resno zve-
zo. Tel.: 051 364 422

Iščem resno žensko za skupno 
prihodnost. Samo resne, s čisto 
preteklostjo, če jo imajo. Sem 

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 (24/2017) bo izšla v 
četrtek, 23. novembra 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 16. 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
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Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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44-letni moški, preskrbljen, 
nealkoholik in brez otrok. 
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.

Letos so dobili v oceno 23 ko-
lačev, med katerimi je tričlan-
ska komisija v sestavi Kristina 
Ogorevc Račič, Lucija Zorenč 
in Damjan Golob z zlatim pri-
znanjem nagradili štiri, osta-
lim pa so razdelili srebrna in 
bronasta priznanja. Najbolj-
šo oceno je letos dobila Joži-
ca Putrih, ki je s svojim kola-
čem sodelovala prav na vseh 
dosedanjih ocenjevanjih. Zlate 
so bile še Anica Černelič, Ve-
sna Lapuh Vimpolšek in Kla-
ra Pinterič. Posebno pohvalo 
si zaslužijo učenci OŠ Bizeljsko 
Anja Lipej, Miha Zagmajster, 
Rok Beričnik in Kristijan Ru-
ntas, ki so zbrali pogum in se 
poizkusili v peki. Prireditev, ki 
je prerasla v eno večjih na Bi-
zeljskem, so s svojim obiskom 
počastili številni gostje na čelu 
s podžupanjo občine Brežice 
Katjo Čanžar.

Za kulturni program so pos-
krbele učenke domače osnov-
ne šole, ki so ob spremljavi 
slovenskega naj učitelja Vil-
ka Ureka zapele himno ajdo-
vega kolača, Irena Hribar je 
ob spremljavi Uroša Polan-
ca zapela tri šansone Edith 
Piaf, prvič pa sta svoje igral-
ske sposobnosti v javnosti pri-
kazali članici domačega aktiva 
društva kmetic Erna in Ve-
sna v skečih o kolaču in o ru-
tah. Spregovorila je predse-

Razstava ajdovega kolača in rut
BIZELJSKO - Zadnja oktobrska nedelja je bila posvečena bizeljskemu ajdovemu kolaču. 
Dišeče ajdove dobrote so se iz domačih pečic preselile na TK Balon – Bela gorca, kjer sta 
potekala 11. razstava in ocenjevanje te kulinarične posebnosti. Hkrati so na ogled posta-
vili razstavo naglavnih rut.

dnica društva kmetic Brežice 
Zdravka Kampijut, ki je po-
budnica prireditve in gostite-
ljica v prostorih domače turi-
stične kmetije. Vsi sodelujoči 
v peki kolača so ob priznanjih 
prejeli priložnostna darila, ki 
so bila namenjena tudi nepo-
grešljivima pomočnicama pri 
ocenjevanju Mariji Levak, 
svetovalki za kmečko družino 
in dopolnilne dejavnosti, Mi-
leni Vranetič ter nekaterim 
gostom. Posebna zahvala gre 
družini Balon, ki žrtvuje svoj 
čas in prostore za priredi-
tev, kakor tudi vsem članicam 
društva, ki se trudijo v kuhinji, 
pri strežbi, na stojnici. Prire-
ditev je tudi tokrat povezova-
la Nataša Šekoranja Špiler.

RAZSTAVA NAGLAVNIH 
RUT - ROBCEV

Ob prazniku bizeljskega ajdo-
vega kolača je potekala tudi 
razstava naglavnih rut. Pobu-
dnica razstave 145 bizeljskih 
rut Mihaela Balon je k sode-
lovanju pritegnila še Metko 
Premelč in Anico Šekoranja 
z Bizeljskega, Merico Žnider-
šič iz Brežic, Barbaro Pu-
trih, Nežo Šekoranja in dru-
ge. Učenke osnovne šole so s 
pesmijo Mamina ruta najprej 
spomnile na stare čase, etno-
loginja dr. Ivanka Počkar pa 
je v nadaljevanju predstavila 
razstavo in med drugim ome-

nila, da na Bizeljskem naglav-
ni ruti rečejo robec, je kvadra-
tne oblike, ki ga prepognejo v 
trikot in ga ženske zavezujejo 
tako, da pokriva lase, uhlje in 
vrat, obraz pa je odkrit. Nag-
lavna ruta je bila še pred pol 
stoletja obvezen del ženske 
garderobe, saj je ščitila pred 
mrazom, vročino, prahom in 
znojem, dopolnjevala in kra-
sila je oblačilni videz ter po-
udarjala priložnost, ob kateri 
se je nosila. »Sčasoma se je v 
ženski garderobi nabralo pre-
cejšnje število različnih rut, 
sedaj podedovanih, s kateri-
mi sodobna generacija mladih 
žensk ne ve več prav, kaj po-
četi. Zato je pomen pričujoče 
razstave tem večji, saj spodbu-
ja k prepoznavanju, vrednote-
nju in spoštovanju dragocene 
kulturne dediščine ohranjenih 
ženskih rut,« je povedala Poč-
karjeva in dodala, da skrben 
odnos do ohranjanja in varo-
vanja vsaj dveh vrst oblačilne 
dediščine potrjujejo nekatere 
starejše Bizeljanke, med nji-
mi ena od sodelujočih na raz-
stavi bizeljskih rut, ki pravi: 
»Rute pa 'firtofa' ne morem 
vreči.« Kot posebno povabilo 
k ogledu razstave so se z raz-
lično zavezanimi rutami med 
gledalci sprehodile male ma-
nekenke Emili, Eva, Mirjam, 
Neli in Nika.

 Lea Babič/R. R.

Letošnji nagrajenci in ostali sodelujoči na 11. razstavi in oce-
njevanju bizeljskega ajdovega kolača
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Letos je bila narava, kar se tiče 
buč, še posebej radodarna, saj 
sta jih v začetku oktobra posta-
vila rekordno število, kar 500 
in še nekaj čez, za rezervo sta 
jih imela še približno 200, saj 
sčasoma buče, razumljivo, na-
pade gniloba in je treba naj-
slabše zamenjati. Kot nam je 
zaupala gospa Marija, ki je 
vsako leto idejna vodja tega že 
kar pravega projekta, njen so-
prog Milan pa s pomočjo si-
nov in vnukov poskrbi pred-
vsem za logistični del, saj je 
treba vse buče najprej pripe-
ljati s precej oddaljene njive do 
vrta, je bil osrednji del letošnje 
bučne postavitve ponazoritev 
labodov oz. baletne predsta-
ve Labodje jezero. Poleg labo-
dov so v »zaodrju« stali igralci, 
med katerimi so bili tudi princ 
Siegfried, kraljična Odette in 
zlobni čarovnik Rothbart. Na 

Ko buče pri Bračunovih zaživijo
PAVLOVA VAS – Zakonca Milan in Marija Bračun iz Pavlove vasi sta tudi letos, že 13. leto zapored, poskrbela, 
da se je na njun vrt ob hiši ozrl vsak mimoidoči, še več, čez cel oktober se je pri njiju ustavilo blizu 500 ljudi, 
ki si je z zanimanjem ogledalo razstavo buč, poimenovano Predstava na vasi s podnaslovom Labodje jezero.

vozu so bili otroci iz OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece. Ob vozu je 
stal Poldek, ki je peljal otro-
ke na ogled Labodjega jezera, 
v slučaju, da zaide s poti, mu 
je na pomoč priskočila goseni-
ca. V neposredni bližini otrok 
so se nahajali njihovi starši, ki 
so šli tudi na predstavo. Med-

nje se je na skrivaj vrinil stric 
Pepi, lahko bi rekli pišeški va-
ški posebnež. Poleg Poldka je 
del zgodbe vsako leto tudi Pol-
da, ki je ostala doma, saj mora 
skrbeti za svoje otroke, v nje-
ni družbi je tudi 19 otrok, ko-
likor jih je v pišeškem vrt-
cu. Polda je imela pred sabo 
mizo, polno različnih izdelkov, 
s prodajo katerih preživlja svo-
jo družino. Obkrožena je bila z 
različnimi živalicami, od gosk, 
pingvinov, zajčkov do muc in 
žabic. Izdelala si je tudi hišno 
dekoracijo. Tu je bil še kričač, 
ki je vabil na ogled predstave. 
Del postavitve je bila tudi po-
nazoritev pišeškega hribovja, 
Orlice, neprenehoma obdane 
s soncem, prave sončne elek-
trarne, na senčni strani pa so 
se naselili polži.

Bučna pravljica se je z novem-
brom poslovila, saj so buče po 
enem mesecu že dodobra na-
čete. Občudovanja vredno po-
stavitev predvsem izpod rok 
gospe Marije, ki vsako leto 
buče takšnih in drugačnih ob-
lik spremeni v pravcate človeš-
ke ali živalske like, so si priš-
li ogledat številni, od pišeških 
vrtičkarjev in šolarjev do dru-
gih otrok, prijateljev, znancev, 
sodelavcev itd. Buče izobliku-
je narava, vse ostalo pa doda 
avtorica postavitve, ki za de-
koracijo uporabi naravne ma-
teriale, kot so storži, korenčki, 
želod, koruzni storži in ličje, 
kostanj itd., torej vse, kar po-
nuja narava in je pri roki, roč-
no sešita pokrivala, uporabi pa 
tudi stare kmečke predmete in 
orodje. Idejo za letošnjo posta-
vitev je sicer dobila šele takrat, 
ko so buče že nosili na vrt, ob 
lanskem obisku pa nam je po-
vedala: »Z vsakoletno postavi-
tvijo buč želim poudariti pred-
vsem vrhunec jeseni, spravilo 
pridelkov, in to, da je letina 
uspela. Buče definitivno niso 
zato, da ’strašijo' in uprizarjajo 
t. i. noč čarovnic.« Verjamemo, 
da počasi že snuje novo zgod-
bo za naslednje leto, še prej pa 
bo tako kot vsako leto poskr-
bela za domiselno zimsko ok-
rasitev okolice hiše. 
 R. Retelj

Zakonca Bračun ob nepogrešljivi Poldi

Del letošnje postavitve je bilo tudi 19 otrok pišeškega vrtca.

Dogodek, prežet z veliko hva-
ležnosti in čustvi, bo vsem obi-
skovalcem zagotovo ostal v 
dolgotrajnem spominu. Ar-
tiški tamburaši, ki jim je diri-
gentsko palico še zadnjič vihtel 
Dragutin Križanić, so tudi na 
tem koncertu dokazali, da so-
dijo med najboljše tamburaške 
sestave v državi. Da so prišli na 
tako visoko raven, je nedvom-
no najbolj zaslužen zagorski 
Brežičan, profesor glasbe, vir-
tuozni kontrabasist, tamburaš 
po duši. Križanić je namreč 
leta 1983 postal dirigent arti-
škega tamburaškega orkestra, 
kmalu je s seboj pripeljal tudi 
svojo ženo Elizabeto, profeso-
rico glasbe. Redno so se udele-
ževali mednarodnega festivala 
tamburaških orkestrov v Osije-
ku ter regijskih in državnih sre-
čanj. Med najpomembnejše do-
sežke sodi sedem zlatih in štiri 
srebrne plakete Tambura Paje 
Kolarića ter 11 zlatih priznanj, 
osvojenih na državnih tekmo-
vanjih in srečanjih. Bogati glas-
beni uspehi niso ostali neopa-
ženi v domačem okolju in tako 
so prejeli plaketo Občine Breži-
ce. Orkester so na svoje nasto-
pe povabile priznane zvezde 
slovenske in hrvaške glasbene 
estrade, velikokrat so nastopili 

»Vsak konec je tudi nov začetek«
ARTIČE - 28. oktobra, na praznik občine Brežice, se je končala zgodba, ki sta jo s Tamburaškim orkestrom 
KUD Oton Župančič Artiče dolga leta pisala Elizabeta in Dragutin Križanić. Njun poslovilni koncert je pote-
kal pred nabito polno dvorano Prosvetnega doma v Artičah.

na tujem. Največkrat so skupne 
moči združili s KUD Brežice, ki 
prav tako deluje pod taktirko 
zakoncev Križanić.

»Drago in Beti nista bila le prva 
dirigentska palica in prvi glas 
orkestra, temveč tudi gonil-
na sila orkestra v ozadju. Prva 
sta odklepala vrata tambura-
ške sobe in zadnja ugašala luč, 
navdihovala, spodbujala, pove-
zovala, dotaknila s svojim vese-
ljem, radostjo in navdušenjem 
...« smo lahko slišali s stra-
ni povezovalke Monike Gab-
rič. Po odigranem repertoar-
ju skladb – nekaj med njimi je 
odpela tudi Elizabeta – so sle-
dile številne zahvale. Na odru 

so se zvrstili predsednica Tam-
buraškega orkestra KUD Oton 
Župančič Artiče Alja Kovačič, 
župan Ivan Molan, predsednik 
sveta KS Artiče Anton Gajšek, 
predsednica KUD Oton Župan-
čič Artiče Ida Ostrelič, v ime-
nu JSKD OI Brežice Irena Hri-
bar, Simona Rožman Strnad 
in Lučka Černelič, predse-
dnik ZKD Brežice Jože Den-
žič, predsednik KUD Brežice 
Janez Avšič, predsednik KD 
Franc Bogovič Dobova Dra-
go Iljaš, predstavnika pev-
skega zbora Josip Vrhovski iz 
hrvaškega Nedelišća, z voščil-
nico pa sta se zakoncev Križa-
nić spomnila tudi Marjanca in 
Tine Dobnikar.

Elizabeta je na koncu dejala, 
da jo navdaja predvsem velika 
hvaležnost, da je lahko 34 let 
igrala v tamburaškem orke-
stru. Kot je še povedala, se za 
prihodnost orkestra sploh ni 
bati, kajti prihaja nov, svež ve-
ter – vodenje bo prevzela Kla-
ra Šimičić, magistrica glasbe-
ne pedagogike in umetnostne 
zgodovine, profesorica tambu-
rice in teoretičnih predmetov 
na glasbeni šoli Zlatka Grgoše-
vića v Sesvetih blizu Zagreba 
–, veliko je tudi mladih članov. 
»Hvala vam za čudovite izra-
ze vašega spoštovanja, stanja 
duha, želje, da nam pokažete, 
da smo tudi za vas v teh 34 le-
tih naredili nekaj lepega, dob-
rega. To je bil naš cilj. Za to se 
ukvarjamo z ljubiteljsko kultu-
ro – da bi oplemenitili trenu-
tek, ki ga vsi skupaj živimo,« 
pa jo je dopolnil Dragutin in 
še dodal: »Vsak zaključek is-
točasno pomeni tudi nov za-
četek. Veselimo se tega.« Kon-
cert se je zaključil veličastno, 
nabito polna dvorana je člane 
orkestra, še posebej pa zakon-
ca Križanić z odra pospremila 
z bučnim aplavzom in stoječi-
mi ovacijami.

 Rok Retelj

Zakonca Križanić sta skupaj s tamburaši in celo dvorano še 
zadnjič zapela legendarno Hej, tambura.

Znana je misel velikega Mahatme Gandhija, da je »unča pra-
kse vredna več kot tone pridiganja«. Z enakim poudarkom jo 
je zapisal tudi vplivni mislec in razgledani ekonomist Ernst F. 
Schumacher v knjigi Malo je lepo: študija ekonomije, kot da bi 
ljudje nekaj pomenili. Gandhijevo sporočilo je spremenil v po-
enostavljeno misel, da je gram prakse vreden več kot tona te-
orije. To je preprosta, zdravorazumska ugotovitev, s katero se 
sreča vsak, ki si je kdaj želel doseči kar najvišjo osebno kvalite-
to ali kvaliteto izdelka.

Če ste igrali instrument, nikoli niste ušli vaji. Če ste športnik – 
ponovitve vam prinašajo napredek. Če ste filozof – samo večno 
radovedni duh, vaja v argumentih, premisah vas vodi k uspe-
šnemu kritičnemu mišljenju. Če ste poskusili meditirati, še kako 
veste, da vas samo učenje učitelja ali knjiga ne pripeljeta do us-
peha – šteje nenehna vaja. Tudi pomnjenje snovi zahteva vajo 
in nobena miza, računalnik ali most se ne zgradi brez vaje. Naš 
spomin in naše telo terjata trud in ponavljanje. Terjata delo v 
praksi. Že stari rek nam pravi: vaja dela mojstra. Pomembno 
pa je (in ne samoumevno), da sploh imamo mojstra, od kate-
rega se lahko učimo, in da imajo mojstri vajence, da se drago-
ceno znanje ohranja za prihodnost.

Konec oktobra sem bila na ekskurziji, namenjeni spoznavanju 
sistema vajeništva na Dunaju. Odzvala sem se na povabilo pro-
jekta Zavezništvo za mlade in na lastna ušesa slišala izkušnje, 
ki potrjujejo, da je avstrijski vajeniški sistem svet zase. Njihovo 
poklicno izobraževanje in učinkovit dualni sistem, ki ima izra-
zito praktično usmerjenost, pomembno prispevata k temu, da 
ima država le 10,3-odstotno nezaposlenost mladih.

Seveda, gre za plod stoletne kulture in spoštljivega odnosa do 
mojstrstva in praktičnih veščin, nekaj, kar se je pri nas, žal, v 
veliki meri izgubilo. Iskrena pričevanja mladih, s katerimi sem 
lahko v teh dneh poklepetala, tako na ekskurziji kot kasneje, so 
naslikala ljudi, ki so veliko bolj pomirjeni s svojo prihodnostjo 
kot mnogi naši mladi. Pravijo, da je dober občutek, ko veš, da 
se učiš od najboljših in da tak tudi postajaš. V vajeništvo jih je 
vsekakor prepričalo tudi dejstvo, da se usposabljajo za službo, 
ki jih najverjetneje čaka že v podjetju, ki vanje vlaga svoj denar, 
čas in znanje. Lahko pa gre le za odskočno desko, saj jim sistem 
omogoča nadaljevanje in prehode v specializacije.  

V Sloveniji letos uvajamo pilotni projekt vajeništva na sedmih 
srednjih šolah. Glede na to, kako obotavljajoče in previdno smo 
se zadeve lotili, nas čaka še veliko premikov v glavah. Upam, da 
ne bo prepozno in da bo država še ujela vlak pri 'samooskrbi' z 
dragocenimi kadri. Prisluhniti moramo gospodarstvu, tako naj-
sodobnejšim visokotehnološkim podjetjem kot manjšim obrtni-
kom. Oboji so se menda že skoraj naveličali vpitja, da imajo 
kadrovski manko in da nasploh mladi, ki prihajajo v podjetja 
naravnost iz šol, morda obvladajo splošno teorijo, praktično 
pa so v precejšnjem zaostanku. Enako ugotavljajo družboslov-
no orientirana podjetja, društva, organizacije. Mladim bi mo-
rali omogočiti več konkretnih življenjskih praktičnih izkušenj.
Vajeništvo, v kolikor je sproti usklajeno z razvojnimi interesi in 
hkrati narejeno po meri človeka, lahko prinese mnogo več, kot 
morda obeta na prvi pogled. Samozadostnost nekega okolja in 
zadovoljni mladi obrazi, ki pogumneje razmišljajo o prihodno-
sti, pa so kar dober stranski produkt, mar ne?

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Bodo mojstri le 
dobili vajence?

VELIKI TRN - Društvo za ohranitev podeželja in Društvo vino-
gradnikov Veliki Trn sta 4. novembra organizirala že enajsti 
tradicionalni Martinov pohod po okoliških poteh, kjer nikoli 
ne manjka dobre jedače, s katero pohodnikom postrežejo na 
Jamnikovi kmetiji, ne dobre kapljice Kmetije Žaren in drugih 
okoliških vinogradnikov. Dobremu vzdušju so prispevali tudi 
čudovito vreme, lepa pesem in rekordno število udeležencev, 
letos smo namreč obeležili več kot 140 pohodnikov vseh gene-
racij, tako domačih kot prišlekov od blizu in daleč. Dober glas 
torej res seže v deveto vas. M. P.


