
 

Miklavž bo »prinesel« vlado
POSAVJE - Vlada bo 5. in 6. decembra obiskala občine v Po-
savju in Zasavju. Predstavniki vlade so se 10. novembra v Bre-
žicah sestali z župani, predstavniki gospodarstva, nevladnih 
organizacij in podpornih ustanov, se skupaj osredotočili na 
ključne razvojne izzive Posavja in Zasavja ter identificirali 
teme in vsebine, ki jih bo vlada obravnavala v okviru decem-
brskega obiska. Kot so nam na naše poizvedovanje sporočili 
iz vladnega urada za komuniciranje, bodo osrednje teme vlad-
nega obiska reševanje situacije glede poplavne varnosti, pro-
metna infrastruktura in energetika, reševanje problematike 
urgentnih centrov ter razvojni izzivi v turizmu v regiji. Člani 
vlade bodo s predstavniki regije iskali rešitve tudi za zmanj-
ševanje 'bega možganov' iz regije, za spodbujanje mladih za 
tehnične poklice s povezovanjem izobraževalnih ustanov s 
podjetji v regiji ter namenili pozornost težavam s financira-
njem socialno-varstvenih zavodov in nevladnih organizacij. 
Program in lokacije obiska so še v usklajevanju.  P. P.
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Majhna šola, a veliko srce

Rezerv pitne vode več kot dovolj

Hrvati zavrnili slovensko ponudbo

»Pri nas dualni sistem deluje«

Poudarek humanosti in blaginji

Srečen konec 
zgodbe o mamografu

Društvo zdravje za Posavje s predsednico 
Diano Kosar je kljub nekaterim preprekam z 
vztrajnostjo in potrpežljivostjo uspelo izpolniti 
cilj, ki si ga je zastavilo pred dobrimi štirimi 
leti - da bi imele posavske ženske možnost biti 
pregledane na kakovostnem mamografu. Pika na 
i je bila njegova primopredaja v SB Brežice. 

Stran 3

Šola in gospodarstvo 
z roko v roki

Zaposleni, nekdanje in sedanje generacije 
dijakov ter ostali obiskovalci so na slovesnosti, 
na kateri so obudili mejnike v izobraževalnem 
procesu, obeležili 60 let tehniškega 
izobraževanja v Krškem. Mnogo posameznikov, 
ki se je izšolalo na srednji tehniški šoli v Krškem 
ali so na njej pridobili potrebno znanje za 
uspešno nadaljevanje študija, danes predstavlja 
vodilni kader v podjetjih.

Stran 6

CIRKUS MAŽORETK DOBOVA - 18. novembra so članice ŠKD Mažoretke Dobova v brežiškem Domu 
kulture premierno predstavile Cirkus, pravi mažoretni spektakel, ki je nastal pod vodstvom Loriane 
Bogovič. Predstava ima vse elemente pravega cirkusa, od atraktivnih krotiteljic živali, mojstrice 
preoblačenja, pridnih živali pa vse do klovnov, klovnes, akrobatk in tudi bobnarjev. Kot v pravem cirkusu 
so tudi na predstavi obiskovalci dvorano napolnili do zadnjega kotička in dekletom namenili stoječe 
ovacije. To je bila njihova četrta samostojna predstava ter brez dvoma tudi najboljša in najuspešnejša 
doslej, da o njeni razigranosti in dovršenosti sploh ne govorimo. Primerna je za otroške, mlade in 
večno mlade oči. Dobovske mažoretke sporočajo, da načrtujejo tudi ponovitev predstave, na katero 
že zdaj vse vljudno vabijo.  R. R., foto: Natalija Štefanič
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v starem mestnem jedru

Praznični meniji 
ob zaključku leta.

MEGADOM KRŠKO 
tel: 07/488 1 200

www.megadom.si
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VsE za NOVOLETNO OkrasITEV
IdEjE za darILa
vrtalnik v kovčku, vakumirka, palični mešalnik ...
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KRŠKO - Za danes popoldne je župan mag. Miran Stanko sklical 
27. redno, predvidoma predzadnjo sejo občinskega sveta v letoš-
njem letu. Nanjo je uvrščenih skupno devet točk dnevnega reda, 
med njimi predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju obči-
ne Krško v prihodnjem letu. Gre za nadomestilo, ki ga lastnikom 
stavbnih zemljišč odmeri Finančni urad RS na podlagi izračuna 
indeksa rasti cen življenjskih potrebščin, tega za obdobje deve-
tih mesecev tekočega leta pripravijo na Statističnem uradu RS. 
Vrednost točke za uporabo stavbnega zemljišča na pretežnem 
območju občine bo v letu 2018 nekoliko višja, in sicer se zvišuje 
z letošnje vrednosti 0,00150 €/m2/mesec na 0, 00152 €/m2/me-
sec, prav tako se minimalno zvišuje vrednost točke na preosta-
lih, posebej ovrednotenih območjih, in sicer v starem mestnem 
jedru Krškega na 0,00212 €/m2/mesec (letos 0,00209 €/m2/
mesec) in za nezazidana stavbna zemljišča na območju zazidal-
nega načrta Videm-Polšca (območje A) z 0,00269 €/m2/mesec 
na 0,00273 €/m2/mesec. Poleg še nekaterih točk, ki so bolj for-
malnega kot pa odločevalskega značaja, bodo svetniki obravna-
vali tudi osnutek odloka o sofinanciranju izvajanja letnega pro-
gama športa v občini v letu. B. M. 

Stavbno zemljišče nekoliko dražje

KOSTANJEVICA NA KRKI - Po konec oktobra vendarle zaključe-
ni 'sagi' v zvezi s sprejetjem občinskih proračunov za letošnje in 
naslednje leto (o ustavitvi postopka razpustitve kostanjeviške-
ga občinskega sveta bo jutri, 24. novembra, predvidoma odločal 
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo 
v Državnem zboru) je župan Ladko Petretič za danes, 23. no-
vembra, popoldne sklical 14. redno sejo občinskega sveta. Dnev-
ni red obsega enajst točk. Župan bo svetnike seznanil o izvrševa-
nju sklepov občinskega sveta, sprejeli naj bi ugotovitveni sklep 
o prenehanju mandata članici občinskega sveta Jožici Lešnjak, 
ki je pred časom odstopila, imenovali predstavnike občine v svet 
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (kandidatov še ni v gradi-
vu za sejo) in v svet Posavskega muzeja Brežice (kandidat je Go-
ran Milovanović) ter sprejeli sklep o neizbiri kandidata za di-
rektorja Posavskega muzeja Brežice na razpisu leta 2014, ki ga 
Kostanjevičani še niso potrdili. Pred svetniki bodo še zaključni 
račun občinskega proračuna za leto 2016, sklep o ceni socialno-
varstvene storitve Pomoč na domu za leto 2017 ter načrt razvo-
ja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 
naslednje generacije v občini.  P. P.

Danes kostanjeviška seja

Brežice in Krško za Pahorja, 
Sevnica za Šarca 
POSAVJE - V drugem krogu predsedniških volitev je stari in 
novi predsednik RS Borut Pahor zmagal v brežiškem in kr-
škem volilnem okraju, v sevniškem pa je kar prepričljivo zma-
gal njegov izzivalec, kamniški župan Marjan Šarec. Pahor je 
v Brežicah ob le dobri 35-odstotni volilni udeležbi dobil sla-
bih 52 % glasov, Šarec pa dobrih 48 %. Bolj na tesno je bilo 
v Krškem, kjer je Pahor dobil 50,08 %, Šarec pa 49,92 % gla-
sov, razlika je znašala le 16 glasov. Volilna udeležba je bila ne-
kaj več kot 40-odstotna. V Sevnici se je Šarec že v prvem kro-
gu najbolj približal Pahorju, tokrat pa ga je premagal s skoraj 
54 % glasov, Pahor jih je torej dobil 46 %. Tako kot v prvem 
krogu je bila tudi tokrat najvišja volilna udeležba v sevniškem 
okraju - skoraj 44-odstotna.  
 P. P.

Meddržavna komisija za spre-
mljanje izvajanja Pogodbe 
med Vlado Republike Sloveni-
je in Vlado Republike Hrvaške 
o ureditvi statusnih in drugih 
pravnih razmerij, povezanih z 
vlaganjem v Nuklearno elek-
trarno Krško, njenim izkori-
ščanjem in razgradnjo se je 
sestala prvič po 20. juliju 2015. 
Delegaciji obeh držav sta vodi-
la minister za infrastrukturo 
Republike Slovenije dr. Peter 
Gašperšič ter minister za zaš-
čito okolja in energetike Repu-
blike Hrvaške Tomislav Ćorić, 
kar je bilo tudi njuno prvo sre-
čanje. Kot je po zasedanju po-
vedal Gašperšič, so na njem do-
segli »pomemben napredek, 
ki vodi h krepitvi sodelovanja 
obeh držav pri izvajanju med-
državne pogodbe«. Obravnava-
li so tri ključne teme: obratova-
nje NEK, ravnanje z jedrskimi 
odpadki ter poročila v zvezi z 
delovanjem obeh skladov, v ka-
terih se zbira denar za razgra-
dnjo elektrarne in odlaganje 
radioaktivnih odpadkov. 

»Lahko poudarim, da smo se 
oboji strinjali, da je naš skupni 
ključni cilj varno in dolgoroč-
no obratovanje nuklearne elek-
trarne. Ugotovili smo tudi, da 
je operativno izvajanje določb 
meddržavne pogodbe potekalo 
odgovorno in uspešno,« je de-
jal minister. NEK je po njegovih 
besedah v obdobju od zadnje-
ga zasedanja komisije dose-
gala zelo dobre obratovalne, 

Hrvati zavrnili slovensko ponudbo
KRŠKO - 21. novembra je v prostorih Nuklearne elektrarne Krško potekalo 11. zasedanje slovensko-hrva-
ške meddržavne komisije o NEK. Hrvaška stran je seznanila slovensko, da skupna rešitev za trajno odlaga-
nje radioaktivnih odpadkov zanjo (zaenkrat) ni sprejemljiva.

ekonomske, varnostne in in-
vesticijske rezultate. Glede od-
laganja NSRAO so se strinjali, 
da je to skupna obveznost Slo-
venije in Hrvaške, meddržavna 
komisija pa je podprla napore 
obeh držav, da si skupaj priza-
devata za »pravočasno izved-
bo dolgoročnih zmogljivosti za 
odlagališče NSRAO«. »V ta na-
men je meddržavna komisija 

tudi oblikovala poseben koor-
dinacijski odbor, ki je sesta-
vljen tako iz slovenskih kot hr-
vaških strokovnjakov, ter ga 
zadolžila, da na strokovni ravni 
pripravi skupen predlog reši-
tev za odlaganje NSRAO najka-
sneje do maja 2018.« Na vpra-
šanje, kaj to pomeni za gradnjo 
odlagališča NSRAO v Vrbini, je 
Gašperšič odgovoril, da iščejo 

možnosti odlaganja »pol v Slo-
veniji, pol na Hrvaškem«, saj 
skupna rešitev, ki so jo Hrva-
ški predstavili na zadnjem za-
sedanju komisije leta 2015, za 
hrvaško stran ni sprejemljiva, 
saj ima določene okoljske in 
ekonomske pomisleke, želeli 
bi si tudi večjo udeležbo hrva-
škega gospodarstva pri projek-
tu. Kljub temu bo Slovenija na-
daljevala z gradnjo odlagališča. 
»Zaključiti moramo še čezmej-
no presojo vplivov na okolje, 
ki jo moramo opraviti skupaj 
s hrvaškimi kolegi. Do maja pa 
bomo imeli zaključke te skupi-
ne in bomo vedeli, kako nada-
ljevati. Vsi pa vemo, da je treba 
vprašanje odlaganja dolgoroč-
no rešiti do leta 2023,« je dejal.

V zvezi s tretjo revizijo progra-
ma razgradnje NEK in odlaga-
nja radioaktivnih odpadkov pa 
je komisija naložila tako Agen-
ciji za radioaktivne odpadke 
kot Fondu NEK (hrvaški sklad 
za financiranje razgradnje in 
odlaganja radioaktivnih od-
padkov in izrabljenega jedr-
skega goriva iz NEK, op. a.), 
da jo pripravita do konca no-
vembra 2018 in predstavita 
meddržavni komisiji, ki se bo 
predvidoma naslednjič sesta-
la konec leta 2018 v Zagrebu. 
Glede stanja v obeh skladih za 
razgradnjo NEK in odlaganje 
radioaktivnih odpadkov so 
ugotovili, da oba poslujeta po 
pričakovanjih.
� Peter�Pavlovič

Ministra�Tomislav�Ćorić�in�Peter�Gašperšič�po�zasedanju,�v�
ozadju�vodstvo�NEK�in�GEN�energije

Vlada zamenjala tri člane komisije 
LJUBLJANA - Vlada RS je 9. novembra zaradi odhoda s funk-
cije ali zaradi prevzema drugih zadolžitev razrešila člane slo-
venske delegacije meddržavne komisije Danijela Levičar-
ja, Mihaela Zupančiča in Urško Dolinšek, za nove člane pa 
imenovala mag. Klemna Potiska, državnega sekretarja na Mi-
nistrstvu za infrastrukturo, Boruta Mahniča, vodjo sektorja 
za mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve, in 
Petro Zaletel z Ministrstva za infrastrukturo. Slovensko de-
legacijo sestavljata še predsednik komisije dr. Peter Gašper-
šič, minister za infrastrukturo, in mag. Miran Stanko, župan 
občine Krško.  P.�P./�vir:�MzI

Na konferenci so poleg doma-
čih sodelovali tudi predavate-
lji iz Avstrije, Italije in Hrvaške. 
Z uvodnim pozdravom jo je 
odprl gostitelj, brežiški župan 
Ivan Molan, ki je izpostavil po-
men in visok nivo urejenosti 
civilne zaščite v občini, kjer je 
veliko različnih dejavnikov tve-
ganja. Dietmar Wurzer, pred-
stavnik Civilne zaščite dežele 
Spodnje Avstrije, je spregovo-
ril o oživljanju s pomočjo pri-
tiskov na prsni koš z mehan-
skim strojem, poimenovanim 
Lukas 2, ob posredovanju s 
helikopterjem v Avstriji. Dr. Si-
monetta Colonna, pomočnica 
direktorja zdravstvene organi-
zacije Križ sv. Ivana, Oddelek 
za Trst, je predstavila način 
ozaveščanja prebivalcev obči-
ne Trst o pomembnosti pozna-
vanja TPO. Med drugim je po-
vedala, da začnejo prebivalce 
ozaveščati že zelo zgodaj, saj že 
otrokom od treh let dalje skozi 
igro prikažejo osnovne pojme 
zdravstvene dejavnosti. Mag. 
Milena Car iz Hrvaškega zavo-
da za nujno medicinsko pomoč 
je predstavila program javno 

Vsak lahko rešuje življenja
BREŽICE - Civilna zaščita občine Brežice je v sodelovanju z Zdravstvenim domom Brežice 9. novembra v 
dvorani MC Brežice pripravila 3. mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, katere rdeča nit je 
bil način ozaveščanja ljudi o pomembnosti poznavanja temeljnih postopkov oživljanja (TPO).

dostopne defibrilacije na Hr-
vaškem »Poženi srce - reši živ-
ljenje«, ki deluje od leta 2013. 
Od začetka delovanja progra-
ma so organizirali 189 tečajev, 
na katerih so usposobili 1821 
laikov. Direktorica ZD Sevnica 
in v. d. direktorice ZD Radeče 
Vladimira Tomšič je govorila 
o ozaveščanju prebivalcev ob-
čine Sevnica o pomembnosti 
poznavanja TPO. Dejala je, da je 
slabost občine oddaljenost od 
bolnišnic. Skrajna točka reše-
vanja v občini je kraj Svinjsko, 
ki je 30 kilometrov oddaljen 
od štartnega mesta reševalcev. 
V sevniški občini, po kateri je 
nameščenih 15 defibrilator-
jev, deluje Center za krepitev 
zdravja, samostojna organiza-
cijska enota v okviru ZD Sev-
nica z javnozdravstveno vlogo 
za lokalno okolje, ki med šte-
vilnimi preventivnimi dejav-
nostmi enkrat letno v sodelo-
vanju s predsedniki in ostalimi 
predstavniki KS organizira de-
lavnico TPO z uporabo avto-
matskega defibrilatorja v vsa-
ki KS. Delavnico izvajajo tudi v 
društvih in delovnih organiza-

cijah. V šolskem letu 2017/18 
po šolah izvajajo tudi delavni-
co Temeljni postopki oživljanja 
z uporabo avtomatskega defi-
brilatorja.

Roman Zakšek, višji svetova-
lec za področje zaščite in re-
ševanja na Občini Brežice, je 
spregovoril o t. i. prvih reše-
valcih – usposobljenih očivid-
cih, ki so nadomestili prvotno 
načrtovane prve posredoval-
ce. Gre za prijatelje, sodelavce, 
družinske člane, znance in tuj-
ce (laike), ki se naključno znaj-
dejo ob obolelemu, ki je doži-
vel srčni zastoj, pokličejo 112 
in z izvajanjem TPO obolelemu 
povečajo možnost preživetja.  
»30 % srčnih zastojev se zgodi 
med delovnim časom, med so-
delavci, 30 % v prostem času 
med prijatelji, 30 % med pre-
življanjem prostega časa v dru-
žini in samo 10 % med tujci,« je 
izpostavil in dodal, da se večina 
srčnih zastojev zgodi pred oči-
vidci, ki običajno ne znajo po-
magati. Cilj programa prvi re-
ševalec – usposobljeni očividec 
je pridobiti čim več ljudi, ki so 

se pripravljeni usposobiti za iz-
vajanje TPO. Njihov odzivni čas 
je nič, saj so prisotni v času za-
stoja srca in lahko takoj ukre-
pajo. To je še zlasti pomembno 
takrat, ko je neko naselje od-
daljeno od urgentnega centra 
in je dostopni čas rešilca daljši 
od desetih minut, ko možgan-
ske celice zaradi pomanjkanja 
kisika dokončno odmrejo. Po-
sledično Zakšek z ekipo izvaja 
prikaz TPO na terenu. Trenu-
tno je med prve reševalce – 
usposobljene očividce vključe-
nih 150 oseb oziroma 0,61 % 
vseh prebivalcev občine, cilj pa 
je vključiti vsaj 25 % oz. da bi 
znal oživ ljati vsak četrti občan.

Konference se je poleg pred-
stavnikov občinskih uprav in 
ostalih predstavnikov organi-
zacij, ki delujejo v sistemu zaš-
čite in reševanja, udeležil tudi 
namestnik generalnega direk-
torja URSZR Branko Dervo-
del, ki je dejal, da je v Brežicah 
sistem zaščite in reševanja iz-
redno dobro razvit, kar doka-
zujejo na preverjanjih in vajah. 
� Rok�Retelj

SEVNICA - 28. novembra se bo na 27. redni seji sestal sevniški 
občinski svet. Med 17 točkami dnevnega reda je obravnava re-
balansa B proračuna za letošnje leto, potekala pa bo tudi prva 
obravnava predloga odloka o proračunu za leto 2018. Drugi le-
tošnji rebalans proračuna se v primerjavi s prvim rebalansom 
prvič nominalno zvišuje. Vzrok za to sta dve spremembi, in si-
cer gre za usklajevanje sistemskih virov z med letom povišanim 
zneskom povprečnine za 3,5 evra na prebivalca ter za pridobitev 
dodatnih sredstev iz državne rezerve za sanacijo usada na lokal-
ni cesti Podvrh – Trnovec. Predlog proračuna za prihodnje leto 
je pripravljen na osnovi trenutno veljavne povprečnine v zako-
nu o izvrševanju proračuna, se pravi na 536 evrov na prebivalca, 
čeprav se obeta višja povprečnina, a je le-ta še v proceduri. Pred-
videna in glede na sedaj znane finančne okvirje izračunana viši-
na proračuna trenutno znaša okrog 18,5 milijona evrov. Svetni-
ce in svetniki bodo razpravljali tudi o letnem programu športa 
za prihodnje leto ter o postopkih in merilih za njegovo financi-
ranje, potekala bodo tudi imenovanja v nekatere svete javnih za-
vodov.  S. R.

V Sevnici rebalans proračuna 

www.PosavskiObzornik.si
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Računovodstvo je resna stvar. Res je. Vendar ni nujno, da 
ste zaradi tega zaskrbljeni vsakič, ko obiščete vaš 
računovodski servis. Pri nas vsak problem predstavlja izziv.

Računovodski servis Enter deluje že dolgo, od leta 2009 
pa predstavlja našo glavno dejavnost. Svojim strankam 
stojimo ob strani in z njimi ustvarjamo uspešne zgodbe. 
Zaradi dolgoletnih izkušenj z vodenjem lastnega podjetja 
in drugih dejavnosti imamo odgovor skoraj na vsako vaše 
vprašanje. Storitve opravljamo za vse oblike poslovanja 
(s.p., d.o.o., d.n.o., društvo, ostale zasebne oblike …).

Se nam želite pridružiti tudi vi? Naj papirji postanejo naša 
skrb, vi pa se z novim zagonom lotite svojega posla in se 
posvečajte stvarem, ki jih delate dobro in z veseljem. 
To je namreč ključ do uspeha.

Hvala vsem našim strankam za izkazano zaupanje! 

Brez vas ne bi bilo nas.

Zdaj je pravi čas 
za izbiro računovodskega servisa

Mojca Špiler, direktorica
mojca@mojenter.si 
M: 040 410 646 
www.mojenter.si
Cesta krških žrtev 58, Krško
Računovodske storitve
Poslovno svetovanje
Vzajemni skladi

prejeli smo

V septembru letošnjega leta smo širši javnosti predstavili podro-
čje zdravstvenega absentizma oz. pojav visoke odsotnosti od dela 
zaradi bolniškega staleža, ki ga beležimo v Posavju. Odzivi, ki smo 
jih prejeli, so bili različni, vsi pa so kazali na možnosti, kako ta 
pojav optimizirati, saj zelo negativno vpliva na družbeno klimo.

Poleg vloge, ki jo imajo pri obvladovanju pojava zdravniki, Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in lokalne skupnosti, 
je bila izpostavljena tudi vloga delodajalcev. Še posebej smo z vidi-
ka obvladovanja bolniške odsotnosti spoznali skupino Resistec, ki 
združuje tri podjetja: RESISTEC UPR d.o.o.&Co.k.d., ATHOS ELE-
KTROSISTEMI d.o.o. in METALTEC d.o.o. Seznanili smo se z mno-
gimi aktivnostmi, ki jih delodajalec izvaja v smislu obvladovanja 
zdravstvenega absentizma, med katerimi je pomembno: motivi-
ranje in informiranje zaposlenih o aktualnem dogajanju v podje-
tju, informiranje zaposlenih o zdravem načinu življenja in izvaja-
nje aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, razgovori 
s sodelavci po vrnitvi na delo po bolniški odsotnosti. Skrb zbu-
ja dejstvo, da bolniške odsotnosti posledično bremenijo delovno 
intenzivnost preostalih sodelavcev, kar je, predvsem pri nepred-
videnih in nenapovedanih bolniških odsotnostih, težko regulira-
ti z nadomestnimi, primerljivo usposobljenimi sodelavci. S tega 
vidika je interes delodajalca skupine Resistec, da tudi zdravniki, 
ki soodločajo o odsotnosti od dela zaradi bolezenskih razlogov, 
spoznajo delovno okolje, delovne procese in delovna mesta, saj 
delazmožnost zaradi bolezenskih razlogov presojajo v povezavi 
z delovnim mestom, na katerem sodelavec opravlja delo.

Z delodajalcem skupine Resistec smo že dogovorjeni, da bomo 
v naslednjih mesecih, skupaj z izbranimi osebnimi zdravniki in 
imenovanimi zdravniki ZZZS, obiskali delovne prostore podjetij 
v skupini Resistec, tako spoznali posamezna delovna mesta ter 
s tem pridobili znanje, ki je nujno potrebno za presojo uteme-
ljenosti delazmožnosti v posameznih konkretnih primerih. Prav 
tako bomo v sklopu aktivnosti informiranja sodelavcev pripravili 
vsebine, ki so vezane na pravice iz obveznega zdravstvenega za-
varovanja, ki jih bomo objavili v internem glasilu skupine Resis-
tec ter s tem približali možnosti in poti do zdravstvenega varstva.

Ker obstajajo izzivi za izboljšanje družbeno neugodnega poja-
va tudi na drugih področjih, bomo intenzivirali delovna sodelo-
vanja za pridobivanja znanja in informacij, vezanih na področje 
odločanja o delazmožnosti in invalidnosti, v katera bomo vklju-
čevali zdravnike in ostale institucije.

Predvidevamo, da bodo učinki sodelovanja, kot ga načrtujemo 
v skupini Resistec, ugodni, zato bomo podobno sodelovanje ši-
rili tudi v ostale delovne sredine v Posavju in vas o naših rezul-
tatih tudi obveščali.

Ker je zdravstveni absentizem zelo neugoden družbeni pojav, ki 
nam tudi v Posavju zmanjšuje učinke splošne družbene dobrobiti 
za življenje in delo, smo prepričani, da bomo občani, vsak s svo-
jim prispevkom za lastno zdravje, pomagali obvladati ta pojav.
� Doc.�dr.�Tatjana�Mlakar
� ZZZS,�Območna�enota�Krško

Zdravstveni absentizem - izziv 
Posavja, ki ga zmoremo obvladati

»Srečni smo, ker nam je uspe-
lo in ker bo zato nekaj zgodb 
z rakom dojke imelo srečnej-
ši konec – ker gre ves čas le za 
to, da je življenje in zdravje na-
ših dragih najpomembnejše,« 
je ob svečani primopredaji 
novega digitalnega mamogra-
fa v prostorih oddelka za bo-
lezni dojk v SB Brežice s solza-
mi v očeh dejala predsednica 
Društva zdravje za Posavje Di-
ana Kosar. V društvu so leta 
2013 začrtali smelo akcijo zbi-
ranja sredstev za nov digitalni 
mamograf. Čeprav je le malok-
do verjel, da jim lahko uspe, so 
vztrajali in – uspelo jim je. Po 
besedah Kosarjeve so najprej 
mislili, da bodo z organizaci-
jo enega velikega koncerta us-
peli zbrati dovolj sredstev za 
nakup mamografa, a so ugo-
tovili, da se samo z enim do-
godkom ne da zbrati toliko de-
narja – mamograf je stal 150 
tisoč evrov –, zato so vztraj-
no delali naprej. V dobrih šti-
rih letih se je tako odvilo šest 
dobrodelnih koncertov, gleda-
liška predstava, poslali so veli-
ko prošenj podjetjem v Posav-
ju in širše, k sreči je bilo tudi 
veliko uslišanih, »in tako smo 

BREŽICE - Brežiško Društvo zdravje za Posavje je po dobrih štirih letih zbiranja sredstev 16. novembra 
Splošni bolnišnici Brežice predalo v uporabo nov digitalni mamograf, s katerim bodo imele tudi posavske 
ženske priložnost biti pregledane na kakovostnem aparatu.

po štirih letih in treh mesecih 
zelo veseli, da nam je uspelo. 
Dosegli smo to, kar smo si ves 
čas želeli – da imamo tudi po-
savske ženske priložnost biti 
pregledane na dobrem apara-
tu, ki vidi veliko več kot stari 
mamograf. Vemo namreč, da 
hitrost odkritja raka dojke po-
meni razliko med zelo žalostno 
zgodbo in zgodbo, ki se dobro 
konča,« je še povedala Kosar-
jeva. Z donacijami, tudi preko 
SMS, ter koncerti in predstavo 
– skupaj je bilo prodanih več 
kot 4400 kart – so zbrali prib-
ližno 120 tisoč evrov, ostalo je 

primaknila SB Brežice. Kosar-
jeva se je zahvalila številnim, 
med največjimi donatorji pa 
so Občina Brežice, Občina Kr-
ško, HESS, NEK, GEN energija, 
Kostak, Kovis, Terme Paradiso, 
Integral Brežice in posavski lo-
kalni odbori stranke DeSUS. 

Kot je poudarila direktorica 
SB Brežice Anica Hribar, ima-
jo v brežiški bolnišnici odlične 
zdravnike, za to, da lahko svo-
je poslanstvo za Posavce op-
ravljajo tako, kot je treba, pa 
potrebujejo dobre naprave. »Za 
bolnišnico so vse donacije izje-

mnega pomena, saj lahko samo 
na tak način zagotavljamo 
ustrezno prenovo naših apara-
tur, da so posavski pacienti de-
ležni enake obravnave kot vsi 
drugi državljani. Ker sem na 
to mesto prišla šele julija, so 
vso garaško delo opravili tako 
moji predhodniki na direktor-
skem mestu, vsi zaposleni kot 
tudi predsednica društva Dia-
na Kosar. Malo je takšnih ljudi 
ne samo v Posavju, ampak tudi 
v Sloveniji, ki vložijo toliko en-
tuziazma, volje in predanosti 
v določeno akcijo. Ni besed, s 
katerimi bi opisala svojo hvale-
žnost za to, kar je storila za bol-
nišnico in Posavce,« je dejala in 
dodala, da se bodo v bolnišnici 
potrudili, da bo nov mamograf 
maksimalno izkoriščen, želijo 
si tudi, da v to okolje pripeljejo 
preventivni program Dora, da 
Posavkam ne bi bilo treba več 
hoditi na preglede na druge lo-
kacije. Izrazila je upanje, da bi 
lahko s prihodnjim letom že za-
čeli vabiti Posavke na pregled 
dojk v prostore brežiške bolni-
šnice. Župan Ivan Molan je de-
jal, da so z zbiranjem sredstev 
za mamograf Posavci pokaza-
li, koliko jim pomeni brežiška 
bolnišnica in zdravstvene sto-
ritve, ki jih izvaja. Predstojnica 
ginekološko-porodnega oddel-
ka Nataša Kočnar je navedla, 
da je rak dojk najpogostejši rak 
pri ženskah, ne smemo pa po-
zabiti tudi na moško populaci-
jo, ki lahko ravno tako zboli za 
rakom dojke. Kot je povedala, 
letno opravijo približno 1500 
pregledov in odkrijejo 15 do 
20 primerov raka dojk, tudi 
enega do dva pri moških. Sve-
čanost sta dogodku zagotovila 
Elizabeta in Dragutin Križa-
nić s krajšim kulturnim pro-
gramom, za vezno besedo pa 
je poskrbela Mojca Florjanič 
iz KD Drugi oder.
� Rok�Retelj

Primopredajo�mamografa�so�opravili�tajnik�Društva�zdravje�
za�Posavje�Robert�Sotler,�Diana�Kosar�in�Anica�Hribar.

RADEČE - Po več kot letu dni 
se je v radeškem zdravstve-
nem domu stanje počasi pri-
čelo obračati v spodbudno 
smer. 

Ob bok Alojzu Stoparju, ki je 
pacientom na voljo kot zdrav-
nik splošne medicine že dalj 
časa, je z delom 16. novem-
bra nastopila še zdravnica Bi-
ljana Kesić, v zaključevanju 
specializacije pa je Miha Ko-
rošec, ki bo predvidoma v 
dobrih 14 dneh na voljo pa-
cientom tudi z vidika osebne-
ga zdravnika. Ob predstavlje-
nih kadrovskih spremembah 
se bo zdravstvena oskrba upo-
rabnikov vendarle pričela iz-
vajati na ustreznejši način in 
v primernejšem obsegu. 

Negotove razmere so seve-
da svoj pečat zato pustile tudi 
na občanih, ki so zaskrbljeno 
spremljali dogajanje v zdra-
vstvenem domu. Občanom ob-
čine Radeče in ostalim uporab-
nikom storitev Zdravstvenega 
doma Radeče lahko tako z ve-
seljem postrežemo z informa-
cijo o pozitivnih premikih v 
zdravstvenem domu, saj so na 
voljo zdravniki za zagotovitev 
karseda ustrezne zdravstvene 
oskrbe pacientom, medtem ko 
poslovodno funkcijo trenutno 
kot vršilka dolžnosti opravlja 
Vladimira Tomšič.

Negativno vzdušje nad delova-
njem zavoda, tako v občini kot 

Pozitivne spremembe v 
radeškem zdravstvenem domu

v zavodu, je temeljilo na osno-
vi očitanih nepravilnosti, ki so 
v preteklosti bremenile nek-
danjo direktorico, zdravnico 
splošne medicine Ingrid Kus 
Sotošek, in so privedle do ne-
urejenih razmer. Ker je poslo-
vanje pod taktirko Sotoškove 
še v aktivnem postopku prei-
skovanja in pod drobnogledom 
revizijskih preverjanj, v po-
drobnosti ni niti vpogleda niti 
možnosti kakršnega koli vpli-
va. Kot pravi radeški župan To-
maž Režun, »verjame, da se bo 
na koncu izkazala resnica – ne-
zakonito delovanje«. Seveda pa 
je vse to vplivalo tudi na delo-
vanje zdravstvenega doma, saj 
je odvrnilo tudi zdravstveni ka-
der, ki je izkazal zanimanje za 
zaposlitev. Pogovori s štirimi 
zdravniki glede potencialnega 
nastopa dela v ZD Radeče so 
bili namreč zaradi negativnega 
slovesa zavoda neuspešni. Vča-
sih je težko razumeti, da se lah-
ko negativizem nadgradi tudi 

do te meje, da lahko občutno 
škoduje reševanju problemov. 
Prav zato sta pozitiven premik 
pri delovanju zavoda ter zače-
tek reševanja kadrovske pro-
blematike toliko večji uspeh.

Spremembe, ki jih je Režun 
napovedal že v poletnem času, 
aktivno tečejo tudi na admini-
strativni ravni. Na novembrski 
seji občinskega sveta bo na-
mreč sestava sveta zavoda ra-
deškega zdravstvenega doma 
dopolnjena, kot so predhodno 
definirali s sprejetjem spre-
memb statuta. Tako bodo po 
novem člani sveta zavoda štir-
je predstavniki Občine Radeče 
kot ustanoviteljice, dva zapo-
slena v ZD Radeče in predstav-
nik Zavoda za zdravstveno za-
varovanje Slovenije. Z uvedeno 
spremembo namerava Občina 
Radeče pridobiti možnost čim 
bolj učinkovitega upravljanja z 
javnim zavodom.
� Doroteja�Jazbec

Razmere�v�Zdravstvenem�domu�Radeče�se�izboljšujejo.

Mamograf končno v Brežicah
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HOPLA, V KOVČKU KONOPLJA - Na avtobusu hrvaških regi-
strskih oznak, namenjenem v Nemčijo, so 15. 11. policisti na 
Obrežju v enem izmed kovčkov med prtljago odkrili v več pa-
ketih 10 kg prepovedane konoplje. V času preiskave so potni-
kom omejili gibanje, nakar je avtobus s potniki nadaljeval pot, 
ugotavljanje lastništva kovčka pa je še v teku.

NA UDARU VLOMILCEV ZLATNINA - 9. 11. je vlomilec skozi 
vrata terase vlomil v hišo v Brestanici in ukradel zlatnino. La-
stnike je oškodoval za 800 €. Krajo zlatnine so prijavili tudi v 
Sevnici, kjer je 11. 11. vlomilec vstopil v hišo skozi okno in po-
leg nakita ukradel še dokumente, ter v Cerkljah ob Krki, kjer 
si je vlomilec v hišo med  8. in 11. 11. prav tako utrl pot skozi 
okno, si prilastil denar in zlatnino ter lastnike oškodoval kar za 
okoli 5000 €. Na Goleku nad Krškim je vlomilec 17. 11. izkori-
stil priprto kletno okno ter iz hiše odnesel denar in zlat nakit 
v vrednosti prek 2000 €. Ponoči 15. 11. je bilo z vlomom v re-
zervoar delovnega stroja in iztočenim gorivom v vrednosti 200 
€ oškodovano podjetje na Pristavi pri Leskovcu, v Gornjih Or-
lah pa je med 13. in 15. 11. vlomilec odnesel iz še nedograjene 
hiše motorno žago ter dve posodi z gorivom v vrednosti 500 €. 

S PESTMI NAD PARTNERKO - 10. 11. so krški policisti zašči-
tili žrtev in izrekli ukrep prepovedi približevanja 45-letnemu 
nasilnežu v okolici Krškega, ki se je vinjen fizično in psihič-
no izživljal nad svojo partnerko, ji grozil, pretepal, kričal na-
njo in razbijal hišni inventar. 18. 11. pa so z uporabo prisilnih 
sredstev policisti pridržali vinjeno 29-letno kršiteljico javnega 
reda in miru, ki se je v gostinskem lokalu v Krškem nedostoj-
no vedla do zaposlenih ter gostov in osebja.
 Zbrala:�B.�M.

Nada Černe, Brežice: Advent je poseben čas, 
ko čutimo, da je nekaj v zraku. V tem času po-
skrbimo zase, svoje bližnje kot tudi takšne, ki so 
potrebni pomoči. Doma ponavadi vse počistimo, 
pospravimo, spečemo pecivo, da po celi hiši diši 
po cimetu. Advent vsekakor ni dirjanje po naku-
pih, zame je to obremenjujoče, trgovine ti s svo-

jim vsiljevanjem pokvarijo predpraznično vzdušje.

Erika Brudar, Kostanjevica na Krki: Začetek 
predprazničnega časa in prazničnih okrasitev se 
mi zdi absolutno prezgoden, v dneh okoli boži-
ča in potem do novega leta bi bilo povsem do-
volj, tako da zaenkrat sploh še ne razmišljam o 
tem. Darila kupim le za domače, med sorodniki 
pa smo se dogovorili, da se ne obdarujemo, le 

ob obiskih odnesemo kakšno malenkost. 

Zvone Potecin, Sela pri Raki: Včasih je bilo 
vse drugače. Kot otroci smo komaj čakali, če 
bomo dobili kakšen krhelj, orehe, in za vse smo 
bili hvaležni. Veselili smo se postavljanja jaslic. 
Zdaj pa je vse samo potrošništvo. Vrednote so 
se izgubile, nič ni več domačnosti, vsak živi zase, 
drug mimo drugega. Velikokrat pomislim na pe-

sem, ki pravi: kaj bi dal, da bi lahko zavrtel čas nazaj.

Tjaša Ašič, Sevnica: Adventni čas mi veliko po-
meni, saj je to čas, ki ga preživljam s svojo dru-
žino in prijatelji. Ta čas najraje preživim v na-
ravi, kjer lahko naredim tudi dobre fotografske 
posnetke, včasih se odpravimo na kakšen izlet 
ali pa ustvarjamo skupaj. Najboljši del tega časa 
je domača mamina hrana, v trgovino pa zaidem 

samo, če je nujno, ker mi prevelika gneča v njih ni všeč. 

Približuje se adventni čas, v katerem se pripravljamo na 
božično-novoletne praznike. Kaj vam pomeni ta čas, gre 
zgolj za 'dirjanje' po trgovinah in praznične nakupe ali 
ga doživljate tudi kako drugače? Se po vašem mnenju 
praznični utrip začne prezgodaj?

anketa

Predpraznični adventni čas

Poslanec v Državnem zbo-
ru ste že od leta 2004 oz. že 
četrti mandat, verjetno ste 
eden izmed poslancev z naj-
daljšim stažem. Kako se je v 
tem času spremenilo delo v 
parlamentu?
Samo delo v parlamentu se ni 
kaj dosti spremenilo, sem se 
pa precej spremenil sam. Tudi 
preko svojega dela. Včasih sem 
mislil, da se da stvari spremi-
njati čez noč, danes vem, da so 
za nekatere vsebine potrebni 
meseci, tudi leta. Pa tudi nabor 
nalog, ki sem jih prevzel, se je 
skozi leta širil. Začel sem kot 
član poslanske skupine Social-
nih demokratov, katere vodja je 
bil takrat Miran Potrč. Kmalu 
zatem sem postal predsednik 
odbora za gospodarstvo in da-
nes sem vodja poslanske sku-
pine. Imam večjo odgovornost 
in vsebinsko širši obseg nalog. 
Edino, kar se pri meni ni spre-
menilo, je to, da se zavedam, 
da sem bil izvoljen v Radečah 
in Laškem od ljudi, ter da že-
lim ostati isti Matjaž v vlogi za 
ljudi, takšen, kot sem bil leta 
2004.

Razen prvega manda-
ta (2004–2008) in kratke-
ga obdobja t. i. druge Jan-
ševe vlade (2012–2013) ste 
poslanec vladne stranke, v 
zadnjem mandatu celo vod-
ja poslanske skupine. Na ta 
način imate verjetno več ne-
posrednega vpliva na spreje-
manje zakonodaje kot v opo-
ziciji, kajne?
Če bi rekel, da nimam večje-
ga vpliva, bi lagal. Že na za-
četku oblikovanja zakonoda-
je imamo koalicijski poslanci 
prednost, da lahko zakono-
dajo vidimo prej, z njo se lah-
ko strinjamo ali pa tudi ne. Ob 
tem pa imamo možnost, da za-
konodajne rešitve preko svo-
jih pobud in tudi kritik v času 
samega nastanka spreminja-
mo. Seveda pa na mizo naj-
večkrat dobimo zakone, ki so 
že usklajeni s socialnimi par-
tnerji in kot socialdemokrat te 
dogovore spoštujem.
Druga stvar, ki se je spremenila 
v obdobju od leta 2008 naprej, 
pa je zame žalostno dejstvo, 
da lahko poslanci koalicijskih 
strank relativno zelo malo 
vplivamo na sprejem prora-
čuna. V Drnovškovih vladah 
so bili poslanci vladajoče koa-
licije večkrat vpleteni v sesta-
vo proračuna, zdaj tega ni več. 
Zavedam se, da smo v letih kri-
ze samo 'rezali', a sem bil ob le-
tošnjem proračunu razočaran, 
da nekaterih idej nismo uspeli 
vključiti vanj. Proračun je res-
da proračun celotne države, pa 
vendar so tudi občine del te ce-
lote in želim si, da bi poslan-
ci imeli večji vpliv, da uredimo 
katero izmed zadev za svoje lo-

kalno okolje, za svojo občino. 
Vaši stranki SD v javno-
mnenjskih anketah dobro 
kaže, obstaja tudi možnost, 
da boste imeli mandatarja 
za sestavo naslednje vlade. 

Doslej nismo zasledili, da 
bi se vas kdaj omenjalo kot 
kandidata za ministra, bi vas 
ta položaj zanimal?
Tista prava anketa se bo zgo-
dila na dan volitev. Prepričan 
sem, da bomo Socialni demo-
krati dosegli bistveno boljši 
rezultat, kot smo ga na zadnjih 
volitvah. Nedavne predsedni-
ške volitve pa kažejo tudi na 
to, da bomo znova soočeni z 
nekimi novimi obrazi in stran-
kami. Veste, stranka, ki ima 
'nahrbtnik', poln tako dobrih 
kot slabih stvari, se vedno tež-
je bori proti novim obrazom, ki 
pa že kar po pravilu v tej drža-
vi razočarajo. Mi bomo naredi-
li vse tisto, kar menimo, da je 
prav za ljudi in državo, potem 
pa bomo videli, kako se bo iz-
teklo. Socialni demokrati smo 
pripravljeni, tudi zaradi izku-
šenj, ki smo jih imeli v dose-
danjih vladah, prevzeti najpo-
membnejše funkcije v vladi, 
tudi mandatarsko. Z Dejanom 
Židanom sva res zelo tesna so-
delavca, tudi prijatelja, o moji 
funkciji v naslednji vladi pa je v 
tem trenutku preuranjeno go-
voriti.

Večkrat ste že izrazili skepso 
nad nenehnim pojavljanjem 
t. i. novih obrazov v politiki, 
ki se znova napovedujejo …
Žal vidim, da zdravila pro-
ti temu ni. Novi obrazi, ki se-
veda niso obremenjeni z de-
lom v politiki za nazaj, imajo 
bistveno prednost pred 'sta-
rimi' strankami, ker lahko ob-
ljubljajo nemogoče, ljudje te 
obljube kupijo, potem pa so 

lahko na hitro razočarani. Tis-
ti, ki na drugi strani volijo SD 
in ostale etablirane stranke, 
pa približno vedo, kaj dobijo. 
Nikomur ne želim oporekati 
vstopa v politiko, pa vendar se 

zavedam, da nov obraz še ne 
prinese novih rešitev in da je 
edina prava pot vsebina, tista 
uresničljiva, ki bo ljudem po-
magala do boljšega življenja. 

Posavje v tej vladi nima ne 
ministra ne državnega se-
kretarja, »le« tri poslance, 
dva v poziciji, enega v opozi-
ciji. Kakšen je torej glas Po-
savja v tej vladni ekipi?
Ne glede na to moram reči, 
da poslanci iz Posavja, poleg 
mene še gospoda Zorčič in Li-
sec, znamo stopiti skupaj, ka-
dar gre za ta naš 'bazen'. Je pa 
res, da sem jaz razpet tudi na 
savinjsko regijo in drugam ter 
nasploh smatram, da mora po-
slanec gledati ne le na regijo, 
iz katere prihaja, ampak na 
celotno državo. Mislim, da je 
Posavje relativno solidno za-
stopano. Čisto prava Posavca 
sta vendarle Tomaž in Igor in 
kar se tega tiče, svojo nalogo 
opravljata dobro.

V začetku decembra bo 
našo regijo skupaj z Zasav-
jem (končno) obiskala vla-
da Mira Cerarja - s kakšnim 
sporočilo prihaja, kaj lahko 
obljubi oz. napove?
Ti obiski so sicer dobrodošli, 
vendar so pomembni vsi do-
godki znotraj mandata, tudi 
ko ni obiskov, ko se poslan-
ci in župani borimo na mini-
strstvih … Ta vlada ni poza-
bila na posavsko regijo in če 
gledamo rezultate, npr. izgra-
dnjo hidroelektrarn, investici-
je v infrastrukturo, mislim, da 
smo lahko v Posavju s to vlado 

zadovoljni. Zavedam pa se, da 
je Posavje bistveno bolj desno 
kot vlada in bodo župani ved-
no nezadovoljni, to pa je že po-
litika, v katero se ne bi vtikal.

Radečani ste »vezni člen« 
med Posavjem in Zasav-
jem - kje vidite priložnos-
ti za sodelovanje med regi-
jama, verjetno predvsem na 
energetskem področju, kjer 
pa sta zaenkrat bolj konku-
rentki?
Vedno sem trdil, da so ime-
li oziroma so si župani in po-
slanci iz Posavja sami priborili 
prednost pred vsemi ostalimi - 
ker so v korist Posavja zmog-
li stopiti skupaj in preskočiti 
strankarske ograje. To je tudi 
prednost pred zasavskimi žu-
pani, ki jih sicer cenim, a so 
Posavci pokazali, kako je tre-
ba skupaj delati za neko regi-
jo. Posavsko-zasavska regija bi 
s hidroelektrarnami, nuklear-
ko in sedežem drugega stebra 
lahko bila najmočnejša ener-
getska regija v Sloveniji. Ver-
jamem, da bi se iz uspešnih 
projektov Posavja Zasavci lah-
ko marsikaj naučili, tudi gle-
de umeščanja in izgradnje hi-
droelektrarn, ter izkoristili 
obe podjetji na tem področju, 
HESS in Infra, da poženejo pro-
jekt tudi v Zasavju. Tu ne sme 
biti vprašanje prestiža, tem-
več možnost, da se tudi v Za-
savju realizira podobna, uspe-
šna zgodba.

Mimogrede: kje je obtičal 
projekt ustanavljanja pokra-
jin in kakšno je zdaj njihovo 
realno število?
Tu gre za povsem političen 
projekt, ko imaš 90 poslan-
cev v Državnem zboru, s tem 
pa pri tem vprašanju tudi 90 
posamičnih interesov … Bom 
iskreno povedal: če pri zad-
njem oblikovanju regij ne bi 
bili poleg občini Radeče in Bi-
strica ob Sotli oz. če bi šli mi iz 
savinjske regije proti Zasavju, 
tudi posavske regije v takšni 
obliki ne bi bilo. Zato mislim, 
da več ko bo želja po večjem 
številu pokrajin, težje bomo 
to spravili skozi Državni zbor. 
Zato bi bilo lažje uveljaviti re-
cimo omenjeno posavsko-za-
savsko pokrajino. Vsi, ki se že 
malo dlje ukvarjamo s politiko, 
poznamo politično matemati-
ko in vemo, da sta Posavje in 
Zasavje relativno dobro za-
stopana v Državnem zboru po 
številu poslancev, to bi morali 
znati izkoristiti. Potem bi se se-
veda takoj pojavilo vprašanje, 
kje bo središče ipd. In vedno 
bo več vprašanj kot odgovorov.

Že prej ste omenili, da so po-
savske občine tradicionalno 
politično nagnjene v desno, 
Radeče pa so edina »rdeča« 

Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru:

RADEČE - Poslanec v Državnem zboru, nekdanji radeški župan Matjaž Han, je zaradi zgodnjega vstopa v po-
litiko pri 46 letih že »politični težkokategornik« in eden bolj prepoznavnih obrazov v aktualni sestavi par-
lamenta pa tudi najbolj izkušen med tremi poslanci iz posavskih občin.

V Posavju smo vedno znali 
preskočiti strankarske ograje

Matjaž�Han

Decembrski vodnik
po prazničnih nakupih in dogodkih v Posavju

V tokratni številki na str. 14 preberite, 
kakšna sporočila širi dobri mož Miklavž,

že v naslednji, 7. decembra, pa poiščite svoj:
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Uredite si kar sami svoje 
finance v Addiko poslovalnici 

Potrebujete denar in nimate časa, da bi se ukvarjali z bančni-
ki, ki vedno zahtevajo gore dokumentov, preden vam kredit 
odobrijo? Kaj pa če bi kredit sklenili kar doma? 

Da, to je že uresničlji-
vo. Danes lahko kredit 
sklenete doma, iz nas-
lonjača, preko računal-
nika ali mobilnega te-
lefona. Addiko banka 
vam kot edina banka v 
Sloveniji nudi kredit, ki 
ga lahko sklenete brez 
obiska banke. Enostavno in hitro, brez dodatne dokumenta-
cije. Potrebujete osebni dokument (osebno izkaznico ali potni 
list), davčno številko in transakcijski račun, na katerega vam bo 
banka nakazala odobren znesek. To vam omogoča spletna apli-
kacija www.hipkredit.si. Pri tem ni nujno, da ste stranka Addi-
ko banke. Pogoji so transparentni, sklenitev pa hitra in z mini-
malno količino dokumentacije!
Lahko pa ste tudi sam svoj bančnik v poslovalnici! Addiko ban-
ka ima že tri Express poslovalnice v Sloveniji, v Ljubljani dve in 
eno v Krškem. V njih si lahko kredit uredite kar sami, denar pa 
takoj po podpisu pogodbe dvignete iz bankomata v posloval-
nici. Tudi enostavno in hitro, pri tem pa vam lahko pomagajo 
tudi svetovalci, ki so na voljo v poslovalnicah. 
Addiko banka vam ponuja gotovinske kredite hitro in enostav-
no z različnimi zneski do 10 let brez zavarovanja s hipoteko, zato 
preverite njihovo ponudbo, ali na spletu ali v njihovih posloval-
nicah. Pričarajte si decembrski čas hitro in enostavno, brez obi-
ska banke. Ta čas pa lahko namenite za stvari ali osebe, ki so 
vam najbolj pri srcu. 
 addiko.si

občina med njimi - ali leto 
dni pred lokalnimi volitva-
mi menite, da se glede tega 
lahko kaj spremeni?
Definicija moje politike je, da 
sem strankarsko opredeljen, 
nisem pa strankarsko obreme-
njen. Lahko sodelujem z vsemi 
ne glede na strankarsko pripa-
dnost, ne maram pa radikalnih 
strank in stališč, tako z leve kot 
z desne. Dejstvo je, da social-
demokracija v Sloveniji v tem 
trenutku raste, da imamo iz-
redno dobro mrežo in dobre 
ljudi, da se nekateri vračajo v 
našo stranko in da prihajajo 
tudi mladi. Mislim, da ima ta 
stranka perspektivo tudi v ob-
činah, ki so tradicionalno des-
ne, govorim o Sevnici, Krškem 
in Brežicah. Mi v teh občinah 
seveda ne bomo stali križem 
rok in se bomo spustili v tek-
mo, ki pa bo, tega se zavedam, 
težka. Upam, da nam uspe vsaj 
povečati število svetnikov, da 
bomo imeli več vpliva v občin-
skih svetih, realno bo Srečka, 
Mirana in Ivana (župane Oc-
virka, Stanka in Molana, op. 
a.) zelo težko premagati, saj 
so dobri župani in jih tudi sam 
zelo spoštujem.

Kako komentirate izid pred-
sedniških volitev?
Sem zadovoljen, veste, da sem 
bil in ostajam velik podpornik 
predsednika z več vidikov, od 
tega, da sva bila strankarsko 
povezana, do tega, da sva tudi 
osebna prijatelja. Moja oce-
na je, da so bile volitve v prvi 
vrsti referendum proti Borutu 
Pahorju. Kljub vsem napadom 
nanj pa so ga ljudje ponovno 

izvolili in prepričan sem, da 
ima Slovenija dobrega, pove-
zovalnega predsednika, na ka-
terega smo lahko državljani in 
državljanke ponosni ter se lah-
ko nanj zanesemo.

V tem mandatu ste član dveh 
preiskovalnih komisij (pra-
nje denarja v NLB in politič-
na odgovornost pri TEŠ 6) 
- bomo kdaj prišli do dna ka-
tere od teh ali drugih afer?
Preiskovalno komisijo o NLB 
zelo dobro vodi dr. Anže Lo-
gar, preiskovalno komisijo o 
TEŠ 6 pa prav tako zelo dob-
ro vodi Matjaž Hanžek. Treba 
pa je poudariti, da gre za ko-
misiji, ki sta v sestavi politikov, 
s svojo strankarsko računico, 
kljub temu pa dajejo te prei-
skovalke tudi dobre rezultate 
in odkrivajo pomembne zade-
ve. V obeh primerih pa mora-
jo za pravo oceno svojo nalo-
go opraviti pristojne institucije 
- policija, tožilstvo in sodišča. 
Verjamem, da bodo znale pre-
poznati, obsoditi in kaznovati 
ljudi, ki so naredili kaj narobe. 

Vaša stranka SD je glede dr-
žavnega lastništva podjetij 
oz. njihove privatizacije zelo 
zadržana. Ravno v Radečah 
pa imate na primeru papir-
nice primer, ko je spremem-
ba lastništva prinesla poziti-
ven rezultat …
Včasih sem drugačnega miš-
ljenja kot sicer naše članstvo. 
Na lastništvo moramo gledati 
z vidika, ali je to dobro ali sla-
bo. Ne kupim trditve, da je dr-
žava vedno slab in tujec vedno 
dober lastnik. Videli smo pri-

mere, ko so se podjetja priva-
tizirala in vodila slabo, država 
pa jih je nato dobila nazaj. Sem 
za to, da ima država nekatere 
stebre v svoji lasti, govorim o 
energetiki, infrastrukturnih 
podjetjih ipd., vse ostalo pa 
lahko prodamo dobrim, stra-
teškim lastnikom, ki bodo skr-
beli predvsem za to, da bodo 
zaposleni dobro plačani in da 
bodo sami družbeno odgovor-
ni. Če najdemo takšne lastni-
ke, je v redu, če pa jih ni oz. so 
samo takšni, ki bodo izkoristi-
li podjetje ter spravili denar v 
davčne oaze, prodaja ni v redu. 
Kar pa se Radeče papirja tiče, 
sem neizmerno ponosen, da je 
naš župan, ki dela tudi v tem 
podjetju, naredil ogromno za 
Radeče in podjetje, da to dob-
ro posluje in da ima perspek-
tivo. Pred leti sem bil zelo ža-
losten, ko je tovarna ustavila 
stroje in ko so Radeče na nek 
način umrle, proces oživitve 
pa je bil zelo počasen, a z dob-
rim delom papirnice in nekate-
rih drugih zasebnih podjetij se 
v Radeče vrača življenje. Ver-
jamem, da bomo v bodoče, če 
bomo nekateri še imeli mož-
nost biti med odločevalci, pri-
peljali v Radeče še kakšno dob-
ro podjetje.

Kako ocenjujete delo vašega 
naslednika na županskem 
mestu Tomaža Režuna?
Priznam in vesel sem, ko vi-
dim, da je župan občine Rade-
če boljši župan, kot sem bil jaz. 
To iskreno mislim. Radeče so 
imele vedno dobre župane, To-
maž pa je človek, ki je preprost, 
priden, socialdemokrat in če 

vprašate župane ostalih posa-
vskih občin, bodo tudi oni de-
lili to mnenje, ne glede na po-
litično pripadnost. 

Včeraj (pogovarjala sva se 
15. 11, op. a.) smo vas videli 
v prostorih Državnega zbo-
ra ob Ahmadu Šamiju. Kak-
šen je vaš pogled na to zade-
vo, je šel vaš poslanec s tem, 
ko ga je pripeljal v Državni 
zbor, predaleč?
Ne. Povedal vam bom iskre-
no zgodbo. Moja vrata v pos-
lanski pisarni so vedno odpr-
ta za vse ljudi in tudi za kolege 
novinarje. K meni večkrat pri-
de kakšen novinar in vpraša: 
Kaj boste pa zdaj naredili? Ko 
socialdemokracija naredi ne-
kaj dobrega in v tem primeru 
je naredila nekaj dobrega, pa 
mnogo teh novinarjev oceni, 
da gre le za nabiranje politič-
nih točk. Zavedam se, da imajo 
v Posavju, ki je najbolj trpelo v 
begunski krizi, ljudje verjetno 
različna mnenja, vendar ko re-
šimo težavo enega človeka, ki 
se je integriral v našo družbo, 
ki želi pomagati, je včasih tre-
ba birokratske ovire prema-
govati tudi na takšen način. Če 
smo včeraj rešili usodo enega 
posameznika, je to v redu. Na 
to sem ponosen, sem pa dobil 
tudi veliko SMS-jev, zakaj pa ne 
pomagamo kakšnemu Sloven-
cu. Včasih se moraš v politiki 
odločati zelo na hitro. Politika 
bo boljša, ko bo začela reševati 
probleme malega človeka in se 
ne pogovarjati samo o velikih 
reformah, ki ne zajamejo vsa-
kega posameznika.
 Peter�Pavlovič

V uvodu slavnostne prireditve 
je pregled opravljenega dela v 
občini oz. v posameznih kra-
jevnih skupnostih od lanske-
ga do letošnjega praznika po-
dal kratek dokumentarni film. 
Pri njegovem nastanku so so-
delovali: snemalec izjemnih 
posnetkov in montažer slikov-
nega zapisa Bojan Kostevc, z 
vezno besedo pa Jelka Trši-
nar in Tanja Žibert, zaposleni 
v kabinetu sevniškega župana 
Srečka Ocvirka, ki je pozdra-
vil obiskovalke in obiskovalce 
ter goste iz sosednjih občin in 
v zaključnem delu prireditve 
podelil tudi letošnja občinska 
priznanja. 

Praznični poudarek humanosti in blaginji
SEVNICA - 10. novembra je v sevniškem športnem domu potekala osrednja slovesnost ob prazniku občine Sevnica, na kateri je župan Srečko Ocvirk podelil tudi 
letošnja občinska priznanja. Častni gost in slavnostni govornik je bil mag. Jože Andolšek, salezijanec in humanitarec, po rodu iz Boštanja.

Listino Občine Sevnica sta pre-
jela Vidko Močivnik iz Okro-
glic za nesebičen prispevek 
k razvoju krajev pod Lisco in 
ugledno delovanje na področju 
gostinstva ter Božidar Možic 
z Loga za dolgoletno preda-
no delo v gasilski organizaci-
ji in dejavno krajevno povezo-
vanje. Srebrno plaketo Občine 
Sevnica so prejeli Srednja šola 
Sevnica, ki deluje v okviru ŠC 
Krško-Sevnica, in sicer za dol-
goletni razvoj poklicnega izo-
braževanja na temeljih tradi-
cije ter povezovanja z lokalno 
skupnostjo; Turistično dru-
štvu Tržišče za 15-letnico de-
lovanja in bogatitev življenja v 

krajevni skupnosti Tržišče ter 
župnik Anton Bobič za srčno 
opravljanje življenjskega pos-
lanstva in družbenega pove-
zovanja krajanov KS Studenec. 
Zlato plaketo Občine Sevnica 
sta prejela Štefan Teraž za us-
pešno delo in napredek na go-
spodarskem, gasilskem in šir-
šem družbenem področju ter 
Marijana (Marija) Kralj za 
predano delovanje v DU Sev-
nica in višanje kakovosti živ-
ljenja v tretjem življenjskem 
obdobju. Grb Občine Sevnica 
je prejela Osnovna šola Sava 
Kladnika Sevnica za uspešno 
uvajanje inovativnih izobraže-
valnih pristopov in povezova-

nje s širšo lokalno skupnostjo. 
V imenu vseh prejemnikov pri-
znanj se je zahvalila ravnate-
ljica sevniške osnovne šole 
Mirjana Jelančič: »Vsi letoš-
nji prejemniki priznanj sledi-
mo podobnim vrednotam, kot 
so dobronamernost, ustvarjal-
nost,  delavnost in vztrajnost. 
To želimo dosegati skupaj z 
ljudmi v ožji in širši skupnosti 
in tega ne počnemo samo z gla-
vo, ampak tudi s srcem, ki vča-
sih odpre vrata tja, kamor zvok 
besede ne seže. Svet danes kri-
či po učinkovitosti dela, a na 
drugi strani hrepeni po huma-
nizaciji odnosov ...«

Osrednji govornik na slove-
snosti ob sevniškem občin-
skem prazniku, mag. Jože An-
dolšek, profesor verouka na 
Slovenski gimnaziji v Celov-
cu in humanitarec, ki pomaga 
revnim otrokom in mladim v 
Etiopiji, je s kratkim dokumen-
tarnim filmom prikazal življe-
nje otrok,  v mnogih primerih 
sirot, ki ne vedo, kaj je varen 
dom in topla postelja ter reden 
obrok hrane.  »Nekega večera 
me je otrok v Etiopiji vprašal, 
ali je res, da v deželi, iz katere 
prihajam, otroci vsak dan do-
bijo nekaj za pod zob. Otroci 
in mladi, ki zastavljajo takšna 
vprašanja, živijo na cesti, pre-

bedijo noči v kanalih, ne obi-
skujejo šol in so povečini hudo 
bolni. Sramota je, da vsakih pet 
sekund zaradi lakote umre ot-
rok. Vsakih pet sekund. Na 
našem planetu, pravijo, pa je 
hrane za več kot dvanajst mi-
lijard ljudi,« so 'zarezale' be-
sede salezijanskega duhov-
nika in humanitarca. »Razvili 
smo globalni stres in bivanjsko 

praznino, smo samozadostni 
in ne znamo deliti, čeprav bi 
bili lahko drug drugemu dari-
lo,« je nadaljeval govornik, či-
gar korenine so boštanjske. S 
posebnim aplavzom je bil nag-
rajen za podatek, da živi v Slo-
veniji 1570 botrov, ki sodelu-
jejo v projektu »Botrstvo za 
Etiopijo«, največ med njimi pa 
jih prihaja iz sevniške občine. 

Prireditev, ki sta jo povezo-
vala Tanja Žibert in Ciril Do-
linšek, so obogatili članice in 
člani KD Godba Sevnica, ma-
žorete Društva TRG Sevni-
ca, simfonični in pihalni orke-
ster Glasbene šole Sevnica pod 
vodstvom Francija Lipovška 
ter združeni pevski zbor OŠ 
Blanca, OŠ Boštanj in OŠ Trž-
išče pod vodstvom Jelke Gre-
gorčič Pintar, Antonije Germ 
in mag. Mateje Repovž Lisec. 
Nastopajoči so večeru dodali 
nekaj, čemur radi rečemo, da 
je bilo »nekaj več«. 
� Smilja�Radi�

Letošnji�nagrajenci�ob�sevniškem�občinskem�prazniku�s�slavnostnim�govornikom�in�županom

Mag.� Jože� Andolšek� je� s� ki-
pom�matere�z�dojenčkom�že-
lel�poudariti�smisel�življenja�
in�njegove�vrednote.

SEVNICA - Danes, 23. novembra, bo na gradu Sevnica potekala 
mednarodna konferenca o kolesarskem potencialu porečja reke 
Save z naslovom »Savska kolesarska pot – izziv in priložnost«. 
Na njej bodo sodelujoči predstavili projekt Sava Krka bike, Dra-
vsko kolesarsko pot, državne kolesarske povezave v Republiki 
Sloveniji kot izziv za novo finančno perspektivo, projekt Euro-
Velo Sava river, specializacijo turističnih nastanitev za kolesarje, 
digitalni marketing in kolesarski turizem ter Sava tour - model 
promocije kolesarskih povezav. Konferenco organizirata Sloven-
ska kolesarska mreža in Svet regije Posavje v sodelovanju z Ob-
čino Sevnica in KŠTM Sevnica.  P. P.

Konferenca o kolesarskem 
potencialu porečja reke Save
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Ustanovitev šole so tedaj nare-
kovale potrebe lokalnega go-
spodarstva, je povedala direk-
torica ŠC Krško-Sevnica Erna 
Župan Pirkovič, tako gospo-
darstvo kot lokalna skupnost 
pa še danes šoli predstavljata 
najmočnejša podpornika pri 
opremljanju s sodobno učno 
tehnologijo in učili. In iz kr-
ške tehniške šole je izšlo veli-
ko generacij tehnikov, je dejal 
na prireditvi generalni direk-
tor GEN energije Martin Nov-
šak, veliko med njimi jih je 
tudi nadaljevalo izobraževa-
nje na fakultetah, kadri, izo-
braženi v Krškem, pa so bili in 
so še danes temelj tehničnega 
kadra tako v Posavju kot šir-
še: »Tehnična usposobljenost, 
znanje in izkušnje so omogoča-
le uspešen zagon in delovanje 
tako zahtevne tehnologije, kot 
je jedrska elektrarna. Strojna 
in elektro industrija ter ener-
getika danes večinoma uspe-
vajo na osnovi izobraženega 
strokovnega kadra, ki je izšel 
iz programov šolskega centra, 
tudi vodilni kadri v energeti-
ki izhajajo prav iz krške šole.« 
Sicer pa je Novšak, ki je bil na 
svečanosti tudi v vlogi predse-
dnika območne gospodarske 
zbornice in kot član predsed-

60 let tehniškega izobraževanja v Krškem
KRŠKO - S slavnostno akademijo v Kulturnem domu Krško so v Šolskem centru Krško-Sevnica 16. novembra obeležili 60 let tehniškega izobraževanja v Krškem. 
Dijaki in učitelji so s povzetki iz posameznih desetletij obiskovalce popeljali skozi zgodovino šole, ki je bila z odločbo Okrajnega ljudskega odbora Trbovlje usta-
novljena 21. junija 1957.

stva Gospodarske zbornice Slo-
venije, v imenu slednje ŠC Kr-
ško-Sevnica izročil priznanje 
za njegov prispevek v izobra-
ževalnem procesu in s tem go-
spodarstvu. 

Ob častitljivem jubileju so šoli 
uspešno pot v prihodnje zaže-
leli s pismom predsednik drža-
ve Borut Pahor, evropski po-
slanec Franc Bogovič preko 
videokonference in župan ob-
čine mag. Miran Stanko, ki je 
dejal, da se je ŠC Krško-Sevni-
ca, četudi v Posavju največji, a 
v slovenskem merilu po števi-
lu dijakov manjši šolski center, 
uspel s projekti uspešno posta-
viti ob bok številnim drugim in 
mednarodnim srednješolskim 
centrom, zaradi česar je po do-
sežkih in znanju eden največ-
jih. Ravnatelj Srednje poklicne 
in strokovne šole Jože Pavlo-
vič pa je med drugim izrazil že-
ljo, da bi šola v prihodnje pri-
dobila še kakšen prostor, saj je 
postala že pretesna za skupno 
762 dijakinj in dijakov, 82 za-
poslenih in za izvajanje izo-
braževalnega procesa za osem 
različnih poklicev srednjega 
strokovnega, srednjega poklic-
nega in nižjega poklicnega izo-
braževanja, poleg tega je to ena 

redkih šol v Sloveniji, ki iz leta 
v leto pridobiva tako na števi-
lu učencev kot tudi programe. 
Tako so kot prvi v državi v leto-
šnjem šolskem letu začeli izva-
jati nov izobraževalni program 
srednjega poklicnega izobraže-
vanja - strojni mehanik, ki bi v 
naslednjih letih utegnil priteg-
niti mladostnike iz različnih 
predelov države.

OD SKROMNIH ZAČETKOV 
DO SODOBNE OPREME

Tako je bilo tudi v prvih letih po 
ustanovitvi šole v Krškem, saj 
sta bili do tedaj po besedah di-
rektorice strokovni in elektro 

šoli le v Ljubljani in Mariboru. 
Po 2. svetovni vojni je v Krškem 
delovala Vajeniška šola raznih 
strok, ki je bila ukinjena z usta-
novitvijo tehniške šole. Prve di-
jake - ti so bili v velikem števi-
lu prisotni tudi na slovesnosti 
-, ki so prestopili šolski prag 5. 
septembra 1957, so poleg re-
dno zaposlenih poučevali men-
torji iz delovnih organizacij, 
tudi prve ure praktičnega po-
uka so imeli v delavnicah to-
varne celuloze. Šola v začetku 
tudi ni imela svojih prostorov, 
zato je gostovala v zgradbi te-
danje osnovne šole, umeščene 
v nekdanjo meščansko šolo na 
Hočevarjevem trgu, in šele kas-

neje je pridobila v uporabo ce-
lotno poslopje, h kateremu so 
bile dozidane strojne delavni-
ce in kasneje še delavnice za 
praktični pouk in laboratorij-
ske vaje elektro stroke. 40 let 
so si vodstva šole prizadevala 
za izgradnjo nove stavbe, kar 
se je začelo udejanjati s polo-
žitvijo temeljnega kamna de-
cembra 1998 in v januarju štiri 
leta kasneje s preselitvijo v no-
vogradnjo na naslovu CKŽ 131, 
četudi morajo sedaj zaradi (po-
novne) prostorske stiske izva-
jati pouk tudi v nekdanji stav-
bi dijaškega doma. »Sodobna 
zgradba ob vpadnici v Krško z 
veliko športno dvorano in de-
lavnicami je postala nov sodo-
ben dom učenosti. V dveh nad-
stropjih osrednje zgradbe smo 
pridobili več splošnih učilnic, 
računalniške delavnice in večjo 
predavalnico. Največja pridobi-
tev pa so prostori za strokovne 
vsebine: robotiko, CNC tehno-
logijo, obnovljive vire energije, 
jedrsko tehniko, elektrotehni-
ko. Praktični del pouka in la-
boratorijske vaje poučujemo 
na opremi, ki je primerljiva z 
opremo v gospodarstvu. Za 
pouk športne vzgoje so naši di-
jaki dobili veliko športno dvo-
rano in zunanje igrišče. Samo-

iniciativno je profesor fizike 
opremil del podstrešja za labo-
ratorijske vaje iz fizike in razi-
skovalno delo dijakov,« je med 
drugim povedala Župan Pirko-
vičeva. Na čelu tehniškega iz-
obraževanja so bili v obdobju 
60 let ravnatelji: Ciril Murnik, 
Leo Leonardis, Lojze Štih, Ja-
nez Plestenjak, Ivan Žibert 
ter po pripojitvi Srednje šole 
Sevnica k šolskemu centru v 
vlogah direktorjev Ernest Si-
mončič, Alenka Žuraj Balog 
in Erna Župan Pirkovič, ki je 
tudi ravnateljica gimnazije. Da-
nes na šoli poučuje skupno 20 
učiteljic in učiteljev, nekdanjih 
dijakinj in dijakov te šole.

Poleg učenk in učencev šole 
ter profesorjev je kulturni pro-
gram na slovesnosti soobliko-
val Mladinski Big band Posavje 
pod vodstvom dirigenta Tone-
ta Trohe, ki je instrumentalno 
spremljal tudi izvrstno domačo 
vokalistko Tadejo Molan. Za-
ključku uradnega dela je sle-
dila pogostitev in družabno, 
predvsem pa prisrčno sreča-
nje mnogih nekdanjih učencev 
različnih generacij, ki so guli-
le šolske klopi, pa tudi njihovih 
učiteljev.
� Bojana�Mavsar�

Prva�generacija�dijakinj�in�dijakov,�ki�je�začela�šolanje�v�letu�
1957,�je�še�dandanes�tesno�povezana,�saj�se�še�vedno�vsako-
letno�snide�na�srečanjih.

KRŠKO - Tudi Posavje so 
končno prevzeli dogodki 
TEDx, ki črpajo navdih po 
mednarodnih konferencah 
TED, kjer povabljeni govorci 
v tri- do 18-minutnih nasto-
pih predstavljajo svoje za-
misli, poslanstva in ideje. V 
Krškem, kjer je dogodek 18. 
novembra potekal drugič, je 
bilo tako zaznati naraščajo-
čo željo javnosti po živih na-
stopih, kjer v ospredje poleg 
idej stopijo tudi retorika in 
prezenca govorcev. 

Velika dvorana Kulturnega 
doma Krško je postala drugo 
prizorišče krškega neodvisno 
organiziranega dogodka po li-
cenci TED-a: TEDxKrško. Lan-
ski november  so namreč krški 
organizatorji uspešno orali le-
dino na gradu Rajhenburg s 
temo iskanja navdihujočih 
misli za prihodnost. 22. sep-
tembra letos je lokalni TEDx 
dogodek organizirala tudi 
sevniška ekipa v atriju sevni-
škega gradu in duh svobodne-
ga, inovativnega širjenja za-
misli uspešno ponesla v drug 
konec regije. Medtem ko so 
Sevničani govorce na svojem 
prvem dogodku izbirali pred-
vsem izven regije, je krška eki-
pa s sobotnim dogodkom na-
daljevala svoj prvotni koncept 
iskanja originalnih idej in po-
sameznikov v lokalnem kro-
gu, saj so prepričani, da tudi 
v Posavju nikakor ne manjka 
»idej, vrednih širjenja«, kakor 

Ideje, vredne širjenja

se glasi moto dogodkov TEDx.  
O ločnici med vidnim in nevid-
nim, preizpraševanjem enega 
in drugega skozi lastne izku-
šnje in dognanja je tekla be-
seda šestim govorcem: Nini 
Iskra, profesorici filozofije in 
angleščine, Dominiku Čer-
neliču, oblikovalcu in progra-
merju, Alenki Černelič Kro-
šelj, direktorici Posavskega 
muzeja Brežice, Maticu Kozo-
letu, profesorju strojništva na 
ŠC Krško-Sevnica, Manci Gru-
bič, nekdaj uspešni športnici, 
ki se je po poškodbi usmerila 
v izdelavo nakita, in Jerneju 
Agrežu, ki ga Posavci pozna-
jo predvsem kot koordinatorja 
dobrodelnih in reševalnih ak-
cij. Za prijetno glasbeno kuliso 
sta poskrbeli Nika Tkalec na 
klavirju in Nina Pirc na violi-
ni. Vse govore si boste tudi naši 
bralci lahko ogledali ob članku 

na strani PosavskiObzornik.si 
in na spletni strani Youtube. 
Organizacijska ekipa, ki jo vodi 
Klara Moškon, je znova doka-
zala svojo predanost vnašanju 
svežih idej in dejanj v Posavje 
in že načrtuje odmevni TEDx 
dogodek naslednje leto. 

� M.�M.,�
� foto:�A.�Smrekar

TEDx�dogodki�so�v�naš�prostor�vnesli�dobrodošel�svež�veter,�
na�sliki�krški�organizatorji�z�govorci.�

ARTIČE - V Prosvetnem 
domu Artiče je 24. oktobra 
potekala mednarodna kon-
ferenca projekta Odgovorno 
s hrano, ki jo je v družbi slo-
venskih ekošol tokrat gosti-
la Osnovna šola Artiče.

Konferenca z zelo dobrodo-
šlimi sporočili, ki so jim pris-
luhnili predvsem zaposleni v 
šolah, ki se ponašajo s progra-
mi ekošol, bi morala dobiti šir-
še razsežnosti in odmev. Pro-
jekt, ki nosi originalno ime We 
Eat Responsibly! je mednaro-
dni projekt, v katerem poleg 
slovenskih ekošol sodelujejo 
tudi ekošole iz Bolgarije, Če-
ške, Hrvaške, Latvije, Malte, 
Poljske, Romunije in Slovaške. 
60 udeležencev je lahko pris-
luhnilo 18 predstavitvam pri-
merov, ko šole poskušajo oza-
vestiti pomen hrane, verigo 

Karierni sejem MojeDelo.com
Organizatorji sporočajo, da se približuje 15. Karierni sejem Mo-
jeDelo.com, dogodek, kjer boste lahko v enem dnevu opravili 
več intervjujev, kot bi jih sicer v celem letu. Letos bo nove so-
delavce namreč iskalo več kot 70 podjetij. Karierni dan bo po-
nudil pestro ponudbo kariernih vsebin, več kot 20 predavanj 
in sodobne pristope k iskanju zaposlitve ali razvoju samostoj-
ne podjetniške poti. Dogodek bo v sredo, 29. novembra, med 
10. in 19. uro v ljubljanskem Cankarjevem domu. Vstop in vse 
aktivnosti na sejmu so brezplačne. Več na Kariernisejem.com.

njenega pridobivanja, pridela-
ve in predelave, ter vzpostaviti 
pozitiven odnos do prehranje-
valnih praks. Na konferenci je 
posebej ozaveščevalno in pro-
nicljivo nastopila Čehinja Te-
reza Cajkova, mednarodni 
vodja projekta, in poudarila 
pomen ohranjanja agrobiodi-
verzitete in odločnega ukre-
panja v primerih izkorišča-
nja ljudi in naravnih dobrin za 
potrebe masovne proizvodnje 
hrane. Še vedno se namreč ne 
zavedamo grozljivega podat-
ka, da kar 30 % vse pridela-
ne hrane brez pomislekov za-
vržemo v smeti in to v času, ko 
velik del planeta trpi hudo la-
koto. Da se z majhnimi koraki 
da doseči rezultate, je predsta-
vila tudi s primerom češke 
osnovne šole, ki je na medna-
rodnega proizvajalca piškotov 
naslovila protestno pismo za-
radi vsebnosti palmovega olja, 
ki je pogosto vir neusmiljene-

ga izkoriščanja ljudi in izre-
dnih posegov v naravo okoli 
ekvatorja. V pismu so napisa-
li, da jim je zelo všeč določen 
piškot, ampak da jih skrbi, saj 
palmovo olje posredno škodu-
je tudi orangutanom, ki so jim 
zelo ljubi. Korporacija je otro-
kom odgovorila, po enoletni 
komunikaciji pa sprejela izziv 
in dejansko spremenila sesta-
vo omenjenih piškotov. Na vi-
dez majhen korak je privedel 
do večje spremembe, kot so 
se je kadarkoli nadejali otroci 
in mentorji. Tudi naše osnov-
ne šole uresničujejo program 
projekta, izdelujejo tematske 
plakate, zbirajo recepte, vrtna-
rijo, se povezujejo z lokalnimi 
pridelovalci, analizirajo porabo 
hrane v šoli in podobno, in upa-
mo, da bomo čez nekaj let lah-
ko zadovoljno poročali o mno-
gih rezultatih kontinuiranega 
ozaveščanja otrok o odgovor-
nem odnosu do hrane.   M. M.

Z majhnimi koraki do 
večje odgovornosti

KRŠKO - Tudi v Posavju, tako kot po ostalih slovenskih regijah, 
potekajo podpisi prvih dogovorov za razvoj regije. Kot je bilo 
sklenjeno na zadnji seji Razvojnega sveta regije Posavje o potr-
ditvi prvih treh projektov, ki se vključijo v dogovor za razvoj re-
gije, so na RRA Posavje s strani MGRT prejeli v podpis prvi do-
govor za razvoj regije. Tako bo danes, 23. novembra, v prostorih 
RRA potekalo srečanje na temo prvega dogovora za razvoj regi-
je Posavje in podpisa prvega dogovora. 

Danes podpis prvega dogovora
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KRŠKO - Martinov sejem, ki 
je potekal prav na Martino-
vo soboto, je ponovno pri-
tegnil številne obiskovalce, 
saj so bile tradicionalni po-
nudbi pridelovalcev, izde-
lovalcev, ponudnikov sta-
rin in rokodelcev dodane 
temu dnevu ustrezne vse-
bine: člani Društva vino-
gradnikov Sremič so v sode-
lovanju z Društvom kmetic 
Krško točili vinsko kaplji-
co in stregli z raznovrstni-
mi dobrotami iz kvašene-
ga testa, med drugim ajdov 
kolač, izvirno kulinarično 
posebnost Bizeljskega in 
okolice, v Društvu gobar-
jev Kozjansko pa so posta-
vili na ogled razstavo gob in 
stregli z gobovo juho. Martinova tržnica je postregla tudi z novo 
pridobitvijo, umeščeno na zgornji etaži tržnice, v prostorih pr-
votne trgovine Tarateks iz Bajine Bašte in kasneje knjigarne, saj 
se je vanje vselila Stara šola z dejavnostjo ponovne uporabe, pro-
dajo rabljenih oblačil in predmetov. Kot je povedala Mojca Žga-
nec Metelko iz Zavoda za kreativni razvoj KNOF, v sklopu kate-
rega deluje Stara šola, je selitvi botrovalo predvsem dejstvo, da je 
Zveza Sonček, lastnik prostorov na Valvasorjevem nabrežju, kjer 
je Stara šola domovala od leta 2013, te odprodala, poleg tega so 
si prizadevali dejavnost preseliti na z obiskovalci bolj pretočno 
lokacijo: »Na novi lokaciji smo se usmerili na malo bolj butično 
ponudbo, imamo bolj izbrane kose oblačil, posode, kuhinjske pri-
pomočke idr. Donacij dobivamo zelo veliko in denimo v primerja-
vi s Sevnico več in zelo lepih stvari, zaenkrat pa pogrešamo malo 
več odjema kupcev, verjetno tudi zaradi tega, ker prejšnja loka-
cija ni bila ob poti kupcem. Teh se nadejamo na tržnici več.« Sta-
ra šola je v sklopu otvoritve novih prostorov pripravila tudi mo-
dno revijo, živahno sejemsko dogajanje pa je dodatno popestrila 
Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo.
 B. M. 

Stara šola na videmski tržnici

Poleg�Mojce�Žganec�Metelko�(na�
sredini)�sta�nove�prostore�proda-
jalne�Stara�šola�predala�namenu�
krška� podžupanja� Ana� Somrak�
ter� direktor� Sektorja� komunale�
pri�družbi�Kostak�Jože�Leskovar.

VERŠEC: PROJEKT ŠE NI 
KONČAN

Vinarsko cesto, po kateri so se 
s kolesi zapeljali domači ot-
roci, so uradno odprli župan 
Ivan Molan, predsednica sve-
ta KS Bizeljsko Mateja Kme-
tič in domačin Lajoš Špeljak, 
kulturni prispevek pa je dodal 
MoPZ Bizeljsko z zborovodjem 
Nikom Ogorevcem. Župan je 
ob odprtju dejal, da se projekt 
modernizacije te ceste vleče že 
več kot deset let, saj so bili že 
leta 2004 prvi poizkusi grad-
nje te ceste, a takrat niso uspe-
li najti pravega soglasja pred-
vsem z vodarji. »K sreči smo 
leta 2016 ta projekt uvrsti-
li v proračun in ga tudi začeli. 
Je izjemno zahteven tako za-
radi zahtev vodarjev kot tudi 
s finančnega vidika. Prve oce-
ne so znašale celo več kot mi-
lijon evrov, a smo z določenimi 
usklajevanji ceno uspeli zniža-
ti na približno 427 tisoč evrov,« 
je pojasnil. Tudi zaradi zahtev 
DRSI po večji varnosti v bliži-
ni šole so najprej uredili križi-
šče, v drugi fazi pa še preostali 
del Vinarske ceste. Župan je še 
omenil, da bodo morali naredi-
ti še določene popravke, na kar 
se je nato navezal tudi domačin 
in krajevni svetnik Milko Ver-
šec, ki se mu tako dolgo traja-
nje projekta zdi nerazumljivo. 
»Pa še sploh ni končan, saj se je 
treba zavedati, da je Vinarska 
cesta še najmanj enkrat dalj-
ša od tega, kar smo dobili. Pro-
jekt predvideva, da sta pločnik 
in javna razsvetljava daljša kot 
sedaj. Treba je iti v razširitev 
in obnovo ostalega dela Vinar-
ske ceste. Pri tem ne gre samo 
za krajane, ampak tudi razvoj 

KRŠKO - 10. novembra sta 
Kmečka zadruga Krško in 
družba Kostak v kleti KZ prip-
ravila že 11. martinovanje za 
predstavnike gospodarstva, 
svoje poslovne partnerje in 
institucije. Gre za t. i. VIP sre-
čanje, s katerim soorganizator-
ja v vinorodnem območju oh-
ranjata tradicijo praznika vina 
ob sv. Martinu, ko po trgatvi 
mošt dozori v novo vino, hkra-
ti pa ima dogodek, ki služi za 
negovanje poslovnih in dru-
žabnih vezi, tudi humanitarno 
noto. Miljenko Muha, predse-
dnik uprave družbe Kostak, in 
Gabriel Metelko, predsednik 
zadruge, sta namreč ob tej pri-
ložnosti izročila dve donaciji, 
in sicer v višini 1000 evrov 
Splošni bolnišnici Brežice ter 
v višini 500 evrov Lions klubu 
Krško. Direktorica bolnišnice 
Anica Hribar je ob tem deja-
la, da bodo sredstva nameni-
li za nakup opreme, predse-
dnik lionsov Stane Zorko pa, 
da kot vselej pomoči potreb-
nim otrokom in družinam, ki 
jih je vse več, zaskrbljujoče pa 

Plaketa Kržanu in Mihelinu
BIZELJSKO – Na Bizeljskem sta 10. novembra krajevni praznik, ki ga praznujejo na martinovo in ga obele-
žujejo v spomin na izgon 3011 tukajšnjih prebivalcev, zaznamovala dva dogodka, in sicer uradna predaja 
namenu moderniziranega dela Vinarske ceste in prireditev ob prazniku KS Bizeljsko.

turizma, saj je to eden lepših 
predelov ne samo kraja, am-
pak tudi občine,« je poudaril 
in dodal, da krajani ne morejo 
biti zadovoljni s samo polovico 
narejenega.

Nato je sledila še prireditev v 
zadružnem domu, na kateri so 
letos podelili tudi dve krajev-
ni plaketi in pet priznanj. Pred-
sednica sveta KS je v nagovoru 
najprej izpostavila, da so v iz-
tekajočem se letu uspeli izves-
ti kar nekaj manjših investicij, 
kljub velikim nasprotovanjem, 
negodovanjem in nesporazu-
mom med svetniki. Naštela je 
modernizacijo cestnih odse-
kov v Bukovju, Orešju in Stari 
vasi, nekateri so še v izvajanju. 
V septembru so se pričela dela 
na Kumrovški cesti, kjer bodo 
modernizirali cesto od Gostilne 
Šekoranja do pokopališča, kjer 
bo zgrajen tudi pločnik. Na Bi-
zeljskem, ki ima kot edina KS 
v občini svojega zdravnika, so 
veseli, da so ga uspeli zadržati 
v kraju. Storitve v tamkajšnjem 
zdravstvenem domu, ki bo tudi 
še energetsko saniran, po upo-
kojitvi dr. Mitića opravlja dr. 
Iljaž. Ponosni so tudi na lekar-

no v kraju, na vse pretege so se 
trudili, da bi obdržali Pošto Bi-
zeljsko, a je konec septembra 
morala zapreti svoja vrata, po-
sledično imajo zdaj pogodbe-
no. »Čeprav neprestano pada-
jo očitki, da se ni nič naredilo 
oz. se nič ne dela – nekaj pa se 
je z vztrajnostjo in željo le na-
redilo za dobrobit kraja,« je 
povedala Kmetičeva ter izrazi-
la hvaležnost vsem tistim, ki so 
ji pomagali, pa tudi tistim, »ki 
ste mi metali polena pod noge, 
saj sem s tem postala samo še 
močnejša in vztrajnejša«. V 
letu 2018 bodo realizirali še 
sanacijo usada v Župjeku in 
pripravili idejno zasnovo za iz-
gradnjo mrliške vežice v Oreš-
ju, občina pa jim bo pomagala 
pri modernizaciji javne poti v 
Janeževi gorci ter razširitvi in 
asfaltiranju javne poti v Dre-
novcu. ZB za vrednote NOB Bi-
zeljsko in ostali si želijo, da bi 
se obnovil in očistil spomenik 
padlim borcem.

SEDEM KRAJEVNIH 
NAGRAJENCEV

Kmetičeva je v nadaljevanju s 
pomočjo podpredsednika sve-

ta KS ter predsednik komisije 
za podeljevanje plaket in pri-
znanj Romana Šepetavca po-
delila krajevne nagrade. Do-
bitnika plakete KS Bizeljsko 
za leto 2017 sta Rok Kržan 
in Slavko Mihelin. Kržan je 
bil dolga leta ravnatelj OŠ Bi-
zeljsko ter politično in družbe-
no aktiven v KS in občini. Od 
ustanovitve je predsednik KO 
DIS Bizeljsko, vrsto let je bil 
tudi na čelu DU Bizeljsko. Mi-
helin je bil veliko let zaposlen 
kot hišnik na OŠ Bizeljsko, le-
tos se je upokojil. Od ustano-
vitve oz. že 41 let je predsednik 
MoPZ Bizeljsko. Prejemniki 
priznanja KS Bizeljsko pa so 
Vesna Kunej, Tinka Vahčič, 
Vlado Leskovar, Vilko Urek 
in Blaž Zagmajster. Na kru-
to usodo Bizeljank in Bizeljan-
cev, med katerimi mnogi niso 
dočakali vrnitve na svoje do-
move, je na začetku prireditve 
spomnil predsednik krajev-
ne organizacije ZB za vredno-
te NOB Bizeljsko Martin Naj-
ger. V kulturnem programu so 
nastopili MoPZ Bizeljsko, ŽPZ 
Mravljice, Ljudski pevci Bi-
zeljsko ter učenci OŠ Bizeljsko 
pod mentorstvom Vilka Ureka, 
ki je poskrbel tudi za glasbe-
no spremljavo, in Vide Najger. 
Prireditev je povezovala Doro-
teja Lipej.� Rok�Retelj

Krajevni�nagrajenci�s�predsednico�in�podpredsednikom�sve-
ta�KS�Bizeljsko

11. martinovanje v krški kleti

je, da jih je še mnogo, za kate-
re ne vedo in se na robu pre-
živetja s stiskami spopadajo 
sami. In ker tradiciji martino-
vanja pritiče tudi blagoslov no-
vega vina, je slednjega kot že 
vrsto let opravil župnik župni-
je Videm ob Savi Mitja Marko-
vič, zbrane pa sta ob tej prilož-
nosti pozdravili vinska kraljica 
Maja Žibert, ki si je ob krona-
nju januarja lani za vino kra-
ljice izbrala modro suho vino 
frankinjo premium krške kleti 
(v slednji bodo prihodnje leto 

dopolnili 90 let pridelave vi-
sokokakovostnih vin), ter 19. 
cvičkova princesa Dragica Ri-
bič. Prireditev je moderirala 
Katarina Prelesnik iz družbe 
Kostak, glasbeno jo je ob har-
monikarski spremljavi Uro-
ša Polanca z odpetimi šanso-
ni Edith Piaf popestrila Irena 
Hribar, za kulinarično pogo-
stitev pa je letos poskrbel naj-
mlajši slovenski kuharski moj-
ster Lojze Čop z mamo Marijo 
iz Hiše domačih okusov Pr Čop 
s Podkuma. B. M.

Stane�Zorko�z�donacijo,�ki�sta�mu�jo�predala�Gabriel�Metelko�
in�Miljenko�Muha,�zadaj�direktor�KZ�Krško�Janez�Živič

www.PosavskiObzornik.si
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»Najdaljšo tradicijo ima po-
hod po poteh krajevne skup-
nosti Loka, ki so ga v društvu 
prvič organizirali 27. aprila 
1998. Datum, ura in kraj začet-
ka pohoda ostajajo enaki; letos 
je tradicionalen pohod na ža-
lost onemogočilo vreme, zato 
pa je današnji praznični pohod 
lepšalo čudovito jesensko vre-
me,« je med drugim dejala mo-
deratorka slovesnosti Sergeja 
Selak ter spomnila na Loško 
noč, ki je bila prvič organizira-
na leta 1994 na pobudo gostin-
ke Albine Potočnik Guček. 
Avgusta leta 2005 je bila or-
ganizirana zadnja Loška noč - 
veselica z etnografsko razsta-
vo in gasilskim tekmovanjem 
na Savi. »Nekateri jo pogreša-
mo, a trenutno ni junaka, ki bi 
jo ponovno organiziral, saj za 
njo stoji veliko ur prostovoljne-
ga dela,« je dejala krajanka, ki 
je včasih sodelovala v igrah na 
vodi. Ena od nalog turističnega 
društva je tudi ohranjanje na-
vad in običajev in tako od leta 

20 let Turističnega društva Loka
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - V letošnjem letu Turistično društvo (TD) Loka pri Zidanem Mostu obeležu-
je 20 let delovanja, kar so še posebej slovesno obeležili 14. oktobra v domačem parku ob gasilskem domu, 
kjer so se poleg gostov zbrali tudi pohodniki pohoda »Po poteh krajevne skupnosti Loka«.

2006 v organizaciji društva po-
teka otroška maškarada, naj-
večkrat na »debeli četrtek«, na 
predpustni ponedeljek pa star 
ljudski običaj »merjenje ceste« 
in pokop pusta Lipeta na »pe-
pelnično sredo«. Društvo ima 
v hrambi primer tipične stare 
antropomorfne maske loške-
ga polja – košute. V času velike 
noči pripravijo razstavo veliko-
nočnih pirhov v kapeli svetega 

Frančiška Ksaverija, delavnica 
cvetnonedeljskih butaric po-
teka na petek pred cvetno ne-
deljo … 

»Konec leta je v Turističnem 
društvu Loka pri Zidanem Mo-
stu najbolj pester, saj v sode-
lovanju z lokalnimi društvi in 
institucijami od leta 2014 or-
ganiziramo celomesečni pro-
jekt Vencember, ki se zaključi 

z razstavo adventnih venčkov 
ob sprehajalni poti ob Savi na 
prvo adventno nedeljo. Nače-
lo Vencembra in prizadevanje 
članov turističnega društva, da 
bi povezali in združili lokalno 
prebivalstvo, se s tem projek-
tom uresničuje,« je tekel opis 
številnih dejavnosti društva, 
ki ga od leta 2009 vodi Milan 
Culetto in ki je nagovoril zbra-
ne ter povabil, da sodelujejo v 
naštetih dogodkih. Krajanke 
in krajane so pozdravili pred-
sednik Turistične zveze Slove-
nije Peter Misja, predsednica 
Turistične zveze občine Sevni-
ca Annemarie Culetto in sev-
niški župan Srečko Ocvirk. 

V spremljevalnem programu 
so sodelovali učenke in učen-
ci loške podružnične osnovne 
šole in Mlade žurerke iz Trži-
šča, kuharski mojstri so prip-
ravili okusno gobovo juho in 
bograč, loški gasilci so poskr-
beli za varnost. 
� Smilja�Radi

TD�Loka�pri�Zidanem�Mostu�je�ob�jubileju�prejelo�Listino�Ob-
čine�Sevnica.

Podružnično šolo na Studen-
cu, ki bo prihodnje leto pra-
znovala 140 let obstoja, je 
včasih obiskovalo 260 otrok, 
danes v njenih šolskih klopeh 
sedi 31 pridnih učenk in učen-
cev, pred štirimi leti pa je v šol-
ski stavbi sredi vasi prijaznih 
in delovnih ljudi začel delovati 
tudi vrtec v sklopu Vrtca Cici-
ban Sevnica. Prvo leto je odde-
lek vrtca na Studencu obisko-
valo 12 otrok, danes jih je že 
28, a število vključenih otrok 
v predšolsko vzgojo bo zago-
tovo še naraščalo. Pogodbo za 
gradnjo prizidka podružnične 
šole, s katerim so med drugim 
pridobili dve igralnici za vrtec, 
učilnico, knjižnico in kabinet, 
so podpisali v letošnjem apri-
lu, gradnja pa je bila zaključe-
na v petih mesecih. Investicij-
ska vrednost novega prizidka 
znaša 245.350 evrov.

Majhna šola, a veliko srce
STUDENEC - Dolgoletna prizadevanja krajanov, zaposlenih na podružnični šoli in lokalne skupnosti so v le-
tošnji jeseni vodila v energetsko obnovljeno ter večjo podružnično šolo, kjer deluje tudi vrtec. Slovesno od-
prtje je potekalo 9. novembra, v času praznovanja sevniškega občinskega praznika.

Na uradnem in slovesnem od-
prtju so o pomenu vrtca in 
šole v kraju, o potrebi po do-
datnih prostorih za izvajanje 
kakovostnega vzgojno-izobra-
ževalnega dela spregovorili - 
ravnateljica Vrtca Ciciban Sev-
nica Vlasta Fele, ravnateljica 

OŠ Sava Kladnika Sevnica Mir-
jana Jelančič, sevniški župan 
Srečko Ocvirk ter generalni 
direktor Direktorata za pred-
šolsko vzgojo in osnovno šolo 
mag. Gregor Mohorčič. Sle-
dnji se je v nagovoru dotak-
nil tudi pomena podružnič-

nih šol: »Mnenje Ministrstva 
za šolstvo, znanost in šport 
je, da so podružnice zelo pot-
rebne; so vpete v lokalni pros-
tor, dihajo z lokalnim okoljem 
in so potreben ter pomemben 
element celotne slovenske šol-
ske mreže.«  

Spremljevalni kulturni in otvo-
ritveni program so oblikovali 
člani instrumentalne zasedbe 
Kvartet Bach, dekliška vokalna 
zasedba Vokalnih 5, vrtčevska 
skupina Cepetavčki ter učen-
ke in učenci studenške po-
družnične šole. Program sta 
povezovala učenka Evelin Po-
točnik in učenec Tadej Maru-
šič, ki sta med drugim dejala: 
»Mala šola, mali razredi, male 
klopi in stoli, a veliko  srce - in 
velike želje se lahko izpolnijo. 
Naša se danes izpolnjuje. Hva-
la.«  Smilja�Radi

Slavnostno�odprtje�prizidka�k�podružnični�šoli�na�Studencu�
so�z�nastopom�obogatili�tudi�učenke�in�učenci�šole.�

ŠENTJANŽ - Na zadnjo oktobrsko soboto smo se letos že osmič 
v organizaciji Turističnega društva Šentjanž podali na pohod po 
poteh Milana Majcna. Letos je bilo še posebej slovesno, saj smo 
pred pohodom v organizaciji Krajevnega odbora ZZB NOB Šen-
tjanž slavnostno umestili spominski prostor, posvečen Milanu 
Majcnu, v Kulturni dvorani v Šentjanžu. Po kratkem kulturnem  
programu smo se podali mimo mejnega kamna v Hinjah preko 
Primštala po dolini ob reki Hinji proti Rupi in nato po strmi poti 
v Murnce. Tam nas je pričakala pesem in pečen kostanj. Tudi tu 
so člani Krajevnega odbora ZZB NOB Šentjanž pripravili kultur-
ni program, ki ga je povezovala Vanda Gorenjc. Cveta Jazbec je 
podala nekaj zgodovinskih dejstev in čustveno pričarala dogod-
ke izpred 76 let. K spomeniku Milana Majcna smo položili venec. 
Po krepkem domačem okrepčilu smo se s toplo mislijo v srcu 
odpravili proti Šentjanžu. Složni smo si bili, da je za nami lep po-
hod, morda najlepši doslej. � Petra�Majcen

8. pohod po poteh Milana Majcna

Zavod Varna pot je pod okriljem Organizacije Združenih narodov 
(OZN), Svetovne Zdravstvene organizacije (WHO) ter Evropskega 
združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR), 19. novembra že tradicio-
nalno, tokrat enajstič zapored, obeležilo in organiziralo aktivnosti ob 
Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč. Na ta dan se 
spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah sku-
paj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. Aktivnostim se 
vsako leto pridruži tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu v sodelovanju s prostovoljci ZŠAM Radeče in AMD Radeče. Pri 
spomeniku na trgu smo tudi tokrat ob lepem številu prisotnih obi-
skovalcev prisluhnili uvodnim besedam predsednika ZŠAM Radeče 
Franca Zorca, ki je predstavil projekt, katerega geslo je »zmanjšanje 
števila smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih v prometnih ne-
srečah za 50 % do leta 2020«, ki jih v Sloveniji izvajamo pod sloganom 
V poklon življenju. Nekaj besed je namenil tudi aktivnostim SPV Ob-
čine Radeče, ki deluje v smeri osveščanja in zagotavljanja varnosti v 
prometu. Prisotne je pozdravil tudi župan Tomaž Režun in povedal, 
da je to dan za spomin na žal preminule v prometnih nesrečah in za 
opomin vsem udeležencem v prometu na varno vožnjo. Povedal je 
tudi, da bosta velik prispevek k varnosti v cestnem prometu dve in-
vesticiji na tem področju, to sta preplastitev ceste in izgradnja ploč-
nika na Jagnjenici ter ureditev varne šolske poti v okolici šole. Pred-
sednik SPV Občine Radeče Rado Ribič je pozdravil zbrane, se zahvalil 
občini za posluh in tudi povedal, da je delo SPV poznano in priznano 
tudi na državni ravni, kar dokazuje tudi pred kratkim podeljeno naj-
višje priznanje AVP RS, svečana listina, ki jo je prejel član Franc Zo-
rec za svoje dolgoletno aktivno delo na področju preventive in vzgo-
je v cestnem prometu. Uradnemu delu je sledil še simboličen prižig 
sveč za žrtve prometnih nesreč in poklon žrtvam. 

Tradicionalni slovenski zajtrk z učenci PŠ Svibno
Osnovna šola Marjana Nemca Radeče je s Podružnično šolo Svibno 
in enoto Vrtca Radeče na pobudo Čebelarske zveze Slovenije leta 
2006 prvič organizirala medeni zajtrk, ki se je pred šestimi leti pod 
okriljem MKGP razvil v projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. 17. 
novembra smo tako letos obeležili dan slovenske hrane, katere-
ga ena od aktivnosti je tudi tradicionalni slovenski zajtrk, s katerim 
se spodbuja razmišljanje in delovanje v smeri lokalne samooskrbe, 
prednosti lokalno pridelane in predelane hrane, pomena zajtrka v 

prehranjevalnih navadah in pravilnega ravnanja z odpadki. Župan z 
delegacijo je že zjutraj obiskal učence OŠ Radeče in ravnateljici po-
delil knjigo »Brez čebel ne bo življenja«. Letos smo se s petjem Sla-
kovega Čebelarja največjemu zboru pridružili na podružnični šoli na 
Svibnem, sodelovali pa so seveda tudi majhni in veliki Vrtca Rade-
če ter vsi učenci od 1. do 9. razreda OŠ Radeče. Dogodka so se na 
Svibnem poleg ravnateljice Katje Selčan udeležili tudi župan Radeč 
Tomaž Režun, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Maja Čepič, svetovalka za družbene dejavnosti Melita Si-
mončič, Gregor Bregar, predsednik Čebelarskega društva Radeče s 
čebelarjema g. Kosom in g. Lazarjem ter Ano Novak, ki je hkrati tudi 
mentorica šolskega čebelarskega krožka, ter drugi gostje, ki so jih 
gostoljubno sprejeli učenci in učiteljice Jolanda Mohar, Darja Žon-
ta Kozinc in Katarina Kmetič. Župan Tomaž Režun je izpostavil po-
membnost lokalno pridelane hrane, ravnateljici pa podaril knjigo, z 
željo, da tudi naprej tako skrbijo za naravo in se še kaj novega nau-
čijo o čebelah. Prisotne je poleg župana v imenu ministra za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejana Židana pozdravila tudi gostja 
Maja Čepič in se zahvalila za sodelovanje v projektu. Opozorila je 
na pomemben dan, 20. maj 2018, ko bo na pobudo slovenskih če-
belarjev razglašen svetovni dan čebel. Učenci so nato vse povabili k 
zdravemu slovenskemu zajtrku iz domačih dobrot, ki so jih prinesli 
v šolo – več vrst kruha, domače maslo, skuto in mleko, med okoliš-
kih čebelarjev, domača jabolka in marmelade, medenjake in še in 
še sladkega so ponujale skrbno pripravljene mize. 

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč 
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KRŠKO - Krajevna skupnost mesta Krško je kupila defibrilator, ki 
bo na voljo vseh 24 ur ob stadionu Matije Gubca. »Lokacija je bila 
izbrana tehtno in premišljeno, saj je ob stadionu Matije Gubca 
velika frekvenca tako otrok in mladostnikov kot vseh ostalih obi-
skovalcev, blizu pa je tudi Šolski center Krško-Sevnica,« je spo-
ročila predsednica sveta KS mesta Krško mag. Nataša Šerbec. 
AED oz. avtomatski zunanji defibrilator je naprava, ki s pomoč-
jo električnega sunka lahko ponovno požene srce in s tem tudi 
reši življenje. Naprava je enostavna in povsem varna ter jo ob sle-
denju navodilom lahko uporablja vsakdo. »Ker je vsaka minuta 
pri tem pomembna, se tega zavedamo tudi v Krajevni skupnos-
ti mesta Krško. Zato smo pristopili k temu in zagotovili sredstva 
znotraj razpoložljivosti obstoječih sredstev. V okviru krajevne-
ga praznika bomo izvedli promocijo in ozaveščanje o uporabi in 
načinu uporabe defibilatorja. Tako tudi mi prispevamo k širje-
nju mreže defibilatorjev v naši občini, ki so na voljo vseh 24 ur,« 
je še dodala Šerbčeva.  P. P.

Kot je na otvoritvi poveda-
la Anica Butkovič, so vsi po-
nosni na vaški mlin, ki ponov-
no deluje. »Lahko bi se zgodilo, 
da bi na njega pozabili in bi ga 
doletela usoda kot skoraj vse 
mline v Pišecah,« je dejala in 
spomnila, da se jih je včasih v 
KS od izvira do mlina Podvin-
ski v Blatnem na razdalji pet 
kilometrov vrtelo kar 16. To je 
omogočila Gabernica, ki ima 
skozi celo leto približno enako 
količino vode in nikoli ne pre-
suši. Mlin, katerega prvi rojstni 
dan sega v daljno leto 1869 in 
se ga je prijelo ime farovški oz. 
župnijski mlin, je imel v prete-
klosti več lastnikov, leta 1973 
ga je odkupila KS in ga dala v 
upravljanje turističnemu dru-

Pišeški mlin spet melje
PIŠECE – Turistično društvo Pišece je 25. oktobra po 13 letih ponovno zagnalo vaški mlin ob potoku Ga-
bernica v Pišecah. S prerezom traku so ga odprli predsednica in podpredsednik društva, Anica Butkovič in 
Vinko Lesinšek, ter brežiški župan Ivan Molan.

štvu, s čimer se je začela obno-
va. Po navedbah Butkovičeve 
se je mlin razdelil na dva dela – 
en del je bil obnovljen kot mlin, 

drugi pa kot črpališče za pi-
šeški vodovod. Občasno je tudi 
mlel, vendar le v turistične na-
mene. Zaradi širjenja vodovod-
ne mreže se je zmanjševala ko-
ličina vodnega pretoka, zato se 
je mlin pogosto ustavljal, do-
končno pa se je ustavil jeseni 
2004. Člani TD Pišece so zače-
li razmišljati o njegovi obnovi. 
Vinko Lesinšek je sprejel nov 
izziv – naredil je novo kolo in 
kašče, prav tako so se lotili ob-
nove korita, zraven je šumel še 
manjši potoček, na katerega so 
priključili pipo za pitno vodo. 
»Sanjali smo o obnovi notra-
nje opreme, ki je bila popolno-
ma dotrajana, in o ponovnem 
mletju,« je poudarila. Na kon-

cu jim je kljub primanjkovanju 
sredstev, prostega časa in tudi 
znanja, saj jim sodobna tehno-
logija ni kaj veliko pomagala, 
uspelo – mlin spet melje. Čla-
ni TD Pišece so poskrbeli, da 
bo odslej v mlinu možno kupiti 
koruzno moko, pripeljati vanj 
koruzo za mletje in si ogledati 
njegovo delovanje.

Butkovičeva se je ob tej pri-
ložnosti zahvalila za vse delo 
in trud ter marsikatero mate-
rialno dobrino Rajku Volčan-
šku, Jožetu Zagmajstru, Edu 
Molanu ter Vinku Lesinšku. 
Nekaj besed je lepemu števi-
lu navzočih na otvoritvi mli-
na namenil tudi župan Ivan 
Molan, ki je poudaril, da so 
»mlini primer dediščine, s ka-
terimi lahko mladim pokaže-
mo, kako se je včasih živelo ob 
vodah in mlinih ter kako je na-
stajala moka«. Za kulturni pro-
gram otvoritve so poskrbeli 
Ženski pevski zbor Orlica Piše-
ce, mladi folkloristi OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece, člani do-
mače dramske skupine Smeh 
ni greh in Pišečka Mica. Dogo-
dek, ki se je zaključil z druže-
njem pod pišeškim kozolcem, 
je povezovala Romana Žni-
deršič. 
� Rok�Retelj

Vinko�Lesinšek�ob�mlinu,�ki�spet�melje�koruzno�moko

Otvoritvi mlina so prisostvovali tudi udeleženci že 18. Unesco ta-
bora, ki se je tisti teden odvijal v Pišecah in je letos potekal pod 
naslovom »Poti, potice in razpotja«. Na taboru je sodelovalo 18 
šol, tudi iz Hrvaške in Srbije. Kot je omenila ravnateljica pišeške 
šole Nuška�Ogorevc, so na eni izmed delavnic spoznavali tudi 
mline in mlinarstvo, poleg tega so jutra vedno pričenjali z gi-
banjem, v atriju UE Brežice so odprli razstavo profesorjev gim-
nazije za nadarjene učence Bolyai iz srbske Sente, se odpravili 
na izlet po posavski jezikoslovni poti Korenine jezika, ustvari-
li novo aplikacijo, poimenovano Poti, potice in razpotja, Pišece, 
ter postavili prvo t. i. knjigobežnico v Posavju, ki stoji pri mlinu, 
druga pa bo stala pri šoli. Da je bila javnost redno obveščena o 
aktivnostih na taboru, so ves teden skrbeli člani novinarskega 
trisa OŠ Maksa Pleteršnika Pišece Žan�Jazbec,�David�Omerzel 
in Alenka�Cizel.

Defibrilator pri krškem stadionu

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOVO

KS Senovo objavlja javni razpis za podelitev priznanj KS Senovo, 
ki bodo podeljena na osrednji prireditvi v počastitev krajevnega 
praznika v februarju 2018. Kandidate za prejemnike priznanj 
lahko predlagajo krajani, svet krajevne skupnosti, podjetja, 
društva, zavodi, politične stranke ter druge organizacije in 
skupnosti.

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

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

V postopku za podelitev priznanj bodo upoštevani predlogi, 
prejeti na naslov KS Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo do 
ponedeljka, 15. januarja 2018, do 10.00 ure.

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

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

KRŠKO - V septembru so v Domu starejših občanov Krško pri-
dobili donacijo Addiko Bank za nakup defibrilatorja. Kot so spo-
ročili iz doma, je defibrilator prispevek lokalni skupnosti v pri-
meru nenadnega zastoja srca njihovih stanovalcev, zaposlenih, 
obiskovalcev ali naključnih mimoidočih, saj je dostopen 24 ur na 
dan vse dni v tednu. Za njegovo pravilno in varno uporabo so za-
posleni iz Zdravstvenega doma Krško obljubili pomoč pri uspo-
sabljanju izvajanja temeljnih postopkov oživljanja.  B. M.

V DSO Krško pridobili defibrilator

KD Ljudski pevci Sromlje ses-
tavljajo: Ivan Bostele (predse-
dnik društva), Rajko Žnider-
šič, Jernej Žnideršič, Angela 
Bostele, Marija Butkovič, Ne-
žika Kranjc, Marija Ban, Ve-
sna Kozole in Vida Bratanič, 
ki je tudi mentorica društva. 
Začetki sromeljskih ljudskih 
pevcev segajo več kot dve de-
setletji nazaj, ko so se zbirali 
pevci za petje v cerkvi za ve-
like praznike. Na pomoč jim je 
priskočila Olga Kolan in pos-
tala njihova organistka. Ravno 
od nje je prišla ideja po pre-
pevanju ljudskih pesmi. Leta 
1997 jih je prijavila na sreča-
nje ljudskih pevcev v Sevnici, 
naučili so se dve novi pesmi in 
s tem začeli novo pot, pot ljud-
skega prepevanja. Kmalu so se 

Ljudska pesem ne bo zamrla
SROMLJE - Kulturno društvo Ljudski pevci Sromlje je prvo novembrsko soboto v Domu krajanov na 
Sromljah pripravilo prireditev ob 20. obletnici delovanja »Naših 20 let«. V programu so poleg jubilantov 
sodelovali tudi njihovi pevski prijatelji s Sromelj, Rake in Škocjana.

tudi uradno registrirali in pos-
tali KD Ljudski pevci Sromlje, 
takrat kot eno prvih tovrstnih 
društev v brežiški občini. Vsa 
ta leta so se in se še vztrajno 
trudijo in se zavzemajo, da 
ljudska pesem ne zamre. Vča-
sih je v društvu delovala tudi 
harmonikarska sekcija. V vseh 
teh letih so ljudski pevci veli-
ko sodelovali na prireditvah 
v domačem kraju, s tem pa 
tudi z domačim Moškim pev-
skim zborom Sromlje. Pot jih 
je ponesla tudi drugod po Slo-
veniji, tako so se stkala mnoga 
prijateljstva, med drugim tudi 
z Ljudskimi pevci Florijan z 
Rake in Fanti z vasi, ki priha-
jajo iz Škocjana. Omenjeni tri-
je pevski sestavi so kot gostje 
nastopili na sobotni jubilej-

ni prireditvi. Sromeljski ljud-
ski pevci so se predstavili tudi 
z repertoarjem cerkvenih pe-
smi, saj tudi danes še vedno 
pojejo v cerkvi ob praznikih in 
pri nedeljskih mašah. Pri petju 
se jim je pridružil Marjan Bo-
golin, na orglah pa spremljal 
Ciril Zupančič.

V imenu Občine Brežice je ju-
bilantom čestitala podžupanja 
Katja Čanžar in podelila tudi 
občinsko plaketo. Koordina-
torka JSKD OI Brežice Simona 
Rožman Strnad je Rajku Žni-
deršiču in Jerneju Žnideršiču 

podelila zlati Maroltovi znač-
ki, ostali člani so jih prejeli že 
ob 15-letnici delovanja. Pod-
predsednica Zveze kulturnih 
društev Brežice Lučka Černe-
lič je ljudskim pevcem ob jubi-
leju podelila posebno prizna-
nje ZKD. V imenu KS Sromlje 
je navzoče pozdravil Bojan 
Volčanjšek. Jubilanti so se ob 
tej priložnosti zahvalili števil-
nim posameznikom in orga-
nizacijam, ki jih spremljajo in 
podpirajo na njihovi poti. Pove-
zovalca prireditve sta bila Da-
vid Bratanič in Bojana But-
kovič. � R.�Retelj

KD�Ljudski�pevci�Sromlje

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Klubu jamarjev Kostanjevica 
na Krki so 28. oktobra z dnevom odprtih vrat in krajšo slo-
vesnostjo obeležili 80-letnico odkritja Kostanjeviške jame.

»Ko je leta 1937 strašno neurje povzročilo veliko škode v vaseh 
na severni strani Gorjancev in je voda uničevala hiše in cele do-
mačije, je narava poskrbela še za to, da smo spoznali delček le-
pot kraškega sveta. Skalne gmote so se nad izvirom potoka Stu-
dena pod pritiskom enormnih količin vode premaknile, zgrmele 
v dolino in odprl se je vhod v podzemlje,« je dogodek, ki je 1. av-
gusta 1937 odkril Kostanjeviško jamo, opisal predsednik jamar-
jev Franc Curhalek. Jamo so začeli bolj intenzivni raziskovati po 
drugi svetovni vojni, leta 1971 pa so jo odprli tudi za turistične 
oglede. »Kostanjeviška jama je nastajala stoletja in tisočletja in 
še naprej rastejo njeni čudoviti kapniki. 80 let je lepo obdobje, o 
katerem govorimo danes, a naša lepotica se ne stara, ampak je še 
kar skrivnostna in čaka, da odkrijemo njene še neznane dvora-
ne, kamine, brezna in jezera. Lahko smo srečni, da nam je narava 
poleg Gorjancev, zelene lepotice Krke in obširnega Krakovskega 
gozda podarila tudi našo jamo,« je še poudaril Curhalek, nekaj za-
nimivosti o zgodovini »kostanjeviške lepotice« pa je dodal legen-
da tamkajšnjega jamarstva Brane Čuk. Slovesnosti se je udeležil 
tudi predsednik Jamarske zveze Slovenije Igor Benko in pouda-
ril, da če je v svetovnem merilu kaj slovenskega, je to jamarstvo, 
ne nazadnje je tudi zato sedež Mednarodne speleološke zveze v 
Postojni. Župan Ladko Petretič je kostanjeviške jamarje izposta-
vil kot gonilno silo razvoja turizma v občini. Slovesnosti, ki jo je 
povezoval Žan Štokar, z glasbo pa polepšali Mateja Avšič na ci-
trah ter sekcija saksofonov Mestne godbe Novo mesto, je sledil 
še voden ogled jame ter pogostitev.� P.�Pavlovič

Še vedno mladostna 80-letnica

Za�udeležence�slovesnosti�so�pripravili�tudi�voden�ogled�jame.
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O projektu Zavezništva za 
mlade, ki je na pobudo do-
mačina, evropskega poslanca 
Franca Bogoviča, od opozar-
janj na velik manko v povezo-
vanju med slovenskim gospo-
darstvom in šolskim sistemom 

takoj prešel tudi na iskanje 
najboljših evropskih možnih 
zgledov in mednarodnih po-
vezovanj, je v Posavskem 
obzorniku teklo že kar nekaj 
besed. A osveščanj in odloč-
nih premikov v vseh družbe-
nih sferah bo očitno potreb-
no še veliko, saj smo Slovenci 
v nekaj desetletjih vajeništvu, 
poklicnim šolam in celo delu 
žal nadeli slabšalni prizvok. 

V Sloveniji imamo kvalitetne 
poklicne šole, to vsekakor velja 
tudi za posavske, a sam sistem 
preprosto ne omogoča, da bi 
si učenci pridobili večje števi-
lo praktičnih izkušenj na svo-
ji formalni izobraževalni poti. 
Spomnimo, da se je leta 2006 
država odločila ukiniti dote-
danji dualni sistem (z ZPSI-1), 
ob tem pa se je v smislu vaje-
ništva naš zaostanek za zaho-
dnimi državami, ki omogočajo 
učinkovito nabiranje praktič-
nih izkušenj, izrazito povečal. 
Avstrijci na primer, ki svojo 
tradicijo mojstrstva s spod-
budami in načrtnim prilaga-
janjem izobraževalnega siste-
ma trendom v gospodarstvu in 
na trgu nadgrajujejo že nekaj 
stoletij, so svoj recept za uspeh 
začeli izvažati celo v Azijo. Da 
bi se tudi Slovenci lahko v živo 
prepričali o pomenu vajeni-
štva za usposobljenost mladih, 
so konec oktobra predstavniki 
podjetja Nestlé, slovenska ve-
leposlanica na Dunaju, pred-
stavniki zveznega ministrstva 
za šolstvo in avstrijske gospo-
darske zbornice sprejeli okoli 
50 udeležencev strokovne ek-
skurzije, ki jih povezuje pilotni 
projekt Zavezništva za mlade. 
Iniciativa, ki se že dopolnju-
je tudi s projektoma Master 
5 in Podjetna 9-ka, združu-

je vedno več isto mislečih, ki 
so v avstrijskem oziroma ger-
manskem modelu prepozna-
li več dobrih osnov za prenos 
v Slovenijo. V vajeniško-dual-
ni sistem pri naših sosedih na-
mreč vstopi že približno 40% 
vseh najstnikov, 35.000 pod-
jetij predaja znanje ob šolanju 
in omogoča dragocene delov-
ne izkušnje skoraj 120.000 va-
jencem. Sistem je zelo fleksibi-
len, omogoča večjo ali manjšo 
vključenost v delo podjetij, na-
daljevanje šolanja, timsko delo, 
specializacije. Gre za poseben 
del siceršnjega poklicnega izo-
braževanja (v poklicno izobra-
ževanje je, mimogrede, vklju-
čeno okoli 80% vseh dijakov), 

ki omogoča dopolnjevanje po-
klicne šole in dela v podjetju v 
različnih razmerjih, najpogo-
steje pa 20:80 odstotkov uč-
nega procesa. Podjetja vaje-
ništvo vidijo kot pomembno 
investicijo v svoj razvoj in sta-
bilno prihodnost, država pa 
omogoča vajeništvo v preko 
200 različnih programih. Se-
veda je konkurenca za vajeni-
štvo v mnogih podjetij precej 
huda, zato so vajenci ponosni, 
ko uspejo dobiti priložnost, ki 
jim, najverjetneje, prinaša tudi 
bodoče delovno mesto. Zgled, 
ki ga je treba s kritično distan-
co ovrednotiti in najboljše za 
nas tudi udejaniti.
 Maruša�Mavsar

VELIKA DOLINA - Od 6. do 10. novembra je podjetje Kovis 
v okviru projekta FUTURA pripravilo teden odprtih vrat. V 
poslovni enoti Velika Dolina so na ogled postavili vseh pet 
prototipov deljenega zavornega diska za tovorne vagone ter 
predstavili končne rezultate s področja razvoja ter testiranj. 

Marca 2016 se je podjetje Kovis skupaj s tremi partnerji iz Češke 
in Slovaške lotilo projekta FUTURA, ki je trenutno v zaključni fazi. 
Za razvojni projekt so pridobili nepovratna sredstva raziskoval-
nega in inovacijskega programa Evropske unije OBZORJE 2020. 
Z razvojem četrtega prototipa so dosegli oz. celo presegli zadane 
cilje projekta FUTURA, to so: varnost in zaščita, zdravje in oko-
lje ter stroškovna učinkovitost v železniškem tovornem prome-
tu. Trend v tovornem programu je, da se hitrost povečuje s 120 
km/h na 160 km/h. DRFB diski so uporabni pri višjih hitrostih, 
zagotavljajo 11 % višjo učinkovitost ter 7 % manj nesreč zaradi 
krajših zavorni poti. Z okoljskega vidika so uspeli znižati raven 
hrupa za 10 dB in s tem posledično izboljšali kvaliteto življenja 
ljudi, ki živijo in delajo v bližini železniških prog. Z uporabo diska 
se življenjska doba kolesa podaljša za 50 %, z uporabo deljenega 
zavornega diska pa uporabniki lahko znižajo strošek vzdrževa-
nja za kar 60 %. Za podjetje Kovis je projekt FUTURA izjemnega 
pomena, saj z razvojem revolucionarnega diska vplivajo na sve-
tovni trend v železniškem prometu in so lahko že v samem za-
četku vključeni v razvoj vseh svetovnih železniških proizvajalcev.
Na tednu odprtih vrat so dosežke na projektu FUTURA predstavi-
li potencialnim kupcem, pa tudi brežiškemu županu Ivanu Mola-
nu, direktorju RRA Posavje Martinu Brataniču, direktorju GZS 
OZ Posavje, Krško Darku Gorišku in drugim.
� Vir:�Kovis

Predstavili rezultate Future

Kovisova�ekipa�pri�projektu

Po besedah direktorja Infre mag. Vojka Sotoška gradnja infrastruk-
turnih ureditev pri HE Brežice prehaja v zaključno fazo, do zdaj so 
bili ustvarjeni pogoji, da lahko HE Brežice obratuje s statusom po-
izkusnega obratovanja. Predvsem na področju poplavne varnos-
ti je treba zaključiti še nekaj projektov, najpomembnejša je proti-
poplavna zaščita Krške vasi in Velikih Malenc. Ta projekt je vezan 
tudi in predvsem na gradnjo infrastrukturnih ureditev HE Mokrice, 
v manjšem delu pa tudi na HE Brežice. Kot navaja Sotošek, bodo z 
gradbenimi deli (protipoplavni nasip, retenzijske površine ...) pri-
čeli še v letošnjem letu, celovito zaščito pred poplavami omenje-
nih krajev (vključno s posegom v reko Krko in Savo) pa bodo zaklju-
čili v prihodnjem letu, saj so pridobili delno gradbeno dovoljenje 
za izgradnjo poplavnovarnostnih ureditev. Tako bo tudi dosežena 
poplavna varnost Krške vasi in Velikih Malenc. Glede na potrjen 
Program infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice (potrjen s strani 
Vlade RS v septembru 2017) v prihodnjem letu načrtujejo aktiv-
nosti, ki bodo pripeljale do gradnje zadnje hidroelektrarne v sklo-
pu verige HE na spodnji Savi.

PREHOD ZA VODNE ORGANIZME PRVI TOVRSTNI V SLOVENIJI

Vodja projekta HE Brežice Anton Vetrih je poudaril, da Infra v skladu 
s programom izvaja tudi monitoring po izgradnji akumulacijskega 
bazena HE Brežice, in sicer monitoring nivojev podtalnice kot tudi 
ekosistemov (npr. škrlatnega kukuja, plazilcev, ptičev in na splošno 
narave - kukavičevk, suhih travnikov, topolov …). Nihanja podtalni-
ce so v mejah predvidenega, le-ta je v okviru pričakovanih mejnih 
vrednosti. Vsi dosedanji rezultati monitoringa kažejo, da ni nega-
tivnih vplivov gradnje na okolico. Kot je še dodal Vetrih, so v sklo-
pu infrastrukturnih ureditev akumulacijskega bazena HE Brežice 
izvedli tudi gradnjo prehoda za vodne organizme, ki omogoča pre-
hod rib in ostalih organizmov gor- in dolvodno po reki Savi. Izdelalo 
ga je projektantsko podjetje IBE iz Ljubljane. »Prehod je sploh prvi 
s takšnim vtočnim objektom v Sloveniji, pri čemer monitoringi ka-

žejo izredno dobre rezultate, kar pomeni, da dobro opravlja svojo 
funkcijo,« je dejal. V tem času na brežinah reke Save izvajajo pred-
vsem hortikulturne ureditve (zasaditve, zatravitve …). Povedal je 
še, da so glede zadnje v verigi HE na spodnji Savi, HE Mokrice, še v 
fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, ki ga pridobiva podje-
tje HESS. Kot so sporočili iz podjetja, upravni postopek pridobitve 
okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice še poteka in v tem tre-
nutku še ne morejo komentirati, kdaj bo soglasje izdano. Na prido-
bljeno soglasje je vezana ureditev reke Krke do Krške vasi in poglo-
bitev reke Save od sotočja dolvodno do Čateža.

ČN DOLENJI LESKOVEC ŽE OBRATUJE

Kot je dejal vodja tehničnega sektorja pri Infri Aljoša Preskar, so v 
sklopu ureditev pri HE Krško v letu 2017 končali z ureditvijo čistil-

nih naprav Rožno in Dolenji Leskovec. Pri slednji je Infra izvedla že 
vse ureditve in jo dala v obratovanje, Občina Krško pa končuje ure-
ditve pločnika, javne razsvetljave in ostale pripadajoče infrastruk-
ture. Prav tako so izvedli sanacijo kmetijskih površin predvsem na 
Pijavškem polju, še v tem letu Infra pričenja z izgradnjo čistilne na-
prave Pijavško s pripadajočimi kanalizacijskimi sistemi. Vetrih ga je 
dopolnil, da čistilne naprave pomenijo izboljšanje, preprečevanje 
t. i. evtrofikacije bazena, saj se s tem očistijo odpadne vode. Prav 
tako se na vseh zgrajenih HE izvajajo redna investicijsko-vzdrževal-
na dela, je še dodal Preskar. 

Gradnja poplavne varnosti Krške vasi 
in Velikih Malenc pred skorajšnjim začetkom

Pri javnem podjetju Infra po izgradnji akumulacijskega bazena HE Brežice z monitoringom spremljajo vplive gradnje na okolico, ki ne kažejo nobenih posebnosti. Pred začet-
kom je gradnja poplavne varnosti Krške vasi in Velikih Malenc, saj so uspeli pridobiti delno gradbeno dovoljenje.

Prehod za vodne organizme omogoča prehod rib in ostalih 
organizmov gor- in dolvodno po reki Savi.

Že obratujoča čistilna naprava Dolenji Leskovec

»Pri nas dualni sistem deluje«
DUNAJ – Predstavniki šol, lokalnih skupnosti, podjetij, obrtno-podjetniške ter gospodarske zbornice, ki 
jih povezuje Zavezništvo za mlade, so se konec oktobra seznanili z vajeniško-dualnim sistemom v Avstriji. 
Naši sosedi pravijo, da so rezultati v družbi jasno vidni, med njimi je nizka brezposelnost mladih.

Pogled�na�to,�da�bi�si�mladi�
želeli�še�več�prakse,�je�s�priso-
tnimi�na�avstrijskem�ministr-
stvu�delil�tudi�dijak�ŠC�Krško–
Sevnica�Anej�Mrvič.

Predstavniki�podjetij,�šol,�lokalnih�skupnosti�so�na�posvetu�na�
šolskem�ministrstvu�iz�prve�roke�slišali�predstavitev�avstrij-
skega�vajeniškega�sistema.
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Z vodenjem je zagotovljen način, pri 
katerem so v vseh primerih upošte-
vana obratovalna navodila, spošto-
vani koncesijski pogoji in vodne pra-
vice drugih uporabnikov vode reke 
Save, predvsem Nuklearne elektrar-
ne Krško, ter zagotovljen obratovalni 
režim, ki dolvodno od zadnje zgraje-
ne hidroelektrarne (HE Brežice) za-
gotavlja dovoljeno spreminjanje pre-
toka reke Save.

Na HE Brežice je prisoten dežur-
ni operater HESS 24 ur/dan. Izva-
ja nadzor nad delovanjem hidroe-
lektrarn na spodnji Savi ter spremlja 
hidrološke razmere. Po potrebi lahko 
preko oddaljenega delovnega mesta 
(ODM) in videonadzornega sistema 
spremlja in tudi poslužuje  HE Bo-
štanj, HE Arto - Blanca in HE Krško. 
Opravlja vso potrebno komunikaci-
jo z obratovalnim osebjem HE Vrho-
vo, CV GEN, Regijskim centrom za 
obveščanje (ReCO), obratovalnim 
osebjem NEK in ostalim operativnim 
osebjem na HE Boštanj, HE Arto - 
Blanca in HE Krško ter drugimi de-
ležniki (gasilci, ribiči idr.).

HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE 
Krško v normalnih razmerah tako 
obratujejo brez prisotnega osebja. 
Dežurni operater HE je na posame-
zni hidroelektrarni prisoten v času iz-
vajanja rednih tekočih vzdrževalnih 

aktivnosti, v času prisotnosti zuna-
njih izvajalcev, v času izrednih obra-
tovalnih razmer ter v drugih razme-
rah, ki zahtevajo lokalno upravljanje 
hidroelektrarne. 

www.he-ss.si

Vodenje obratovanja hidroelektrarn 
na spodnji Savi iz centra vodenja

V okviru družbe HESS, d.o.o. obratujejo štiri hidroelektrarne. HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško so v normalnih hidroloških 
razmerah daljinsko vodene iz centra vodenja GEN (v nadaljevanju CV GEN), HE Brežice pa lokalno upravlja dežurni operater HESS. 

HE Krško – prelivna polja in strojnica

Operater HESS na HE Brežice

Agregati HE Brežice

RADEČE - Podjetje Muflon, 
hčerinsko podjetje radeške 
papirnice, je preko Regi-
onalne razvojne agencije 
Posavje na razpisu za prido-
bitev kadrovskih štipendij 
delodajalcev izbralo tri per-
spektivne dijake, ki jih bo 
v času njihovega šolanja fi-
nančno podprla v okviru Po-
savske štipendijske sheme v 
tekočem šolskem letu.

Med desetimi prijavljenimi 
vlogami so mladi štipendis-
ti postali Florjan Samec in 
Žiga Novak, oba iz Zagrada, 
ter Zala Medved z Jagnjenice. 
Bodoči strojni tehnik, elektro-
tehnik in kemijska tehnica so 
se srečanja z direktorjem pro-
izvodnje Tomažem Režunom, 
direktorico za pravne in kad-
rovske zadeve Matejo Kajzba 
in direktorjem financ in raču-
novodstva mag. Leopoldom 
Povšetom udeležili v družbi 

Papirnica podelila štipendije

staršev ter tako skupaj dobili 
podrobnejši vpogled v pomen 
ustreznega kadra z vidika bo-
dočega delodajalca. Radeče 
papir Nova d.o.o., ki je po ste-
čaju leta 2012 znova oživil tra-
dicijo papirništva, in skupaj s 
hčerinskim podjetjem Muflon 
d.o.o zaposluje 315 ljudi, pri-
dobiva na svojem strateškem 
pomenu, podpora domačim 
pa je izkazana tudi z dejstvom, 

da je dobrih 65 % zaposlenih 
v obeh podjetjih prebivalcev 
radeške občine. Podjetje, ki je 
pred tem nazadnje podeljeva-
lo kadrovske štipendije več kot 
dve desetletji nazaj, je s tem, ko 
je trem dijakom omogočilo šti-
pendiranje v času izobraževa-
nja v 1. letniku, dokazalo, da 
želi mlad, usposobljen kader v 
svojih vrstah.
� Doroteja�Jazbec

Štipendisti�s�predstavniki�papirnice

KRŠKO – Ob Evropskem ted-
nu zmanjševanja odpadkov 
so v družbi Kostak 18. no-
vembra na Tržnici Videm 
pripravili Kostakovo iz-
menjevalnico, namenjeno 
spodbujanju popravila in 
ponovne uporabe predme-
tov ter ločevanju in zmanj-
ševanju odpadkov.

V družbi Kostak so se v okviru 
Evropskega tedna zmanjševa-
nja odpadkov povezali s Staro 
šolo Krško in v okviru Kosta-
kove izmenjevalnice zbirali ter 
poklanjali uporabne predme-
te in igrače, izdelovali tekstil-
ne izdelke in praznično okrasje 
ter predstavljali šiviljski in če-
vljarski poklic. Izmenjevalni-
ca je zbudila kar nekaj zanima-
nja med obiskovalci, zato bodo 
z akcijo izmenjave uporabnih 
predmetov nadaljevali tudi ob 
drugih priložnostih. Prvič po-
novno ob Miklavževem sejmu, 

ki bo 2. decembra na Tržni-
ci Videm. Občane in obisko-
valce zato vabijo, da jih takrat 
obiščete, prinesete uporabne 
predmete, ki jih več ne potre-
bujete, ter odnesete druge, ki 
so vam všeč ali vam pridejo 
prav. Tokrat so bile v ospred-
ju skodelice in torbe, zbirajo 
pa tudi druge uporabne pred-
mete, kot so posode, krožniki, 
kozarci, porcelan, dodatki za 
dom, oblačila ali drugi pred-

meti, ki bodo tako lahko zaži-
veli novo življenje. V Sloveniji 
namreč vsak prebivalec v pov-
prečju še vedno letno odvrže 
več kot 10 kilogramov uporab-
nih predmetov, kar dodatno in 
po nepotrebnem obremenjuje 
okolje. Spodbujanje ponovne 
uporabe, predelave in popra-
vila je zato v osrčju prizade-
vanj za čistejše in trajnejše ži-
vljenjsko okolje. 
 Vir:�Kostak

Dober odziv na izmenjevalnico
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LJUBLJANA, BREŽICE - Komunala Brežice je letos prejela že 
drugi laskavi naziv s področja dela z zaposlenimi pri nas. Po 
nazivu Naj zaposlovalec leta, ki so ga osvojili na izboru Zlata 
nit, so na razpisu za HRM projekt leta, ki ga že petnajsto leto 
organizira GV Planet, osvojili naziv HRM projekt leta 2017 v 
kategoriji javnega sektorja. 

Na razpisu je Komunala Breži-
ce sodelovala s projektom »Ce-
lostni model sistema inovacij 3 
x 12«, ki je avtorsko delo vod-
je sektorja splošnih služb Petre 
Grajžl in ga vpeljujejo v podje-
tje. Model dela z zaposlenimi 
temelji na treh stebrih, in sicer 
idealni organizacijski kulturi, 
zavzetosti zaposlenih in siste-
matičnemu podajanju idej. 
Na brežiški Komunali so na 
osvojeni naziv izredno ponos-
ni, saj s tem tudi stroka pre-
poznava in zelo ceni njihove 
inovativne pristope pri delu z 
zaposlenimi in hkrati brežiško 
komunalno podjetje postavlja 
na zemljevid najuglednejših 
delodajalcev v Sloveniji. Prizna-
nje za HRM projekt leta 2017 je 
podjetje prejelo s strani organizatorja GV Planet na HR&M kon-
ferenci v Ljubljani 15. novembra.
� Vir:�Komunala�Brežice

Priznanje za najboljši projekt 
na področju dela z zaposlenimi

Direktor�Komunale� Brežice�
Aleksander�Zupančič� in�av-
torica�projekta�Petra�Grajžl�
sta�priznanje�prevzela�iz�rok�
vodje�izbora�HRM�projekt�Sa-
še�Mrak��(Foto:�Katja�Kodba�-�
KoKa�Press)

Pomen vrtine in aktivnosti 
na področju zagotavljanja pi-
tne vode so predstavili župan 
Ivan Molan, direktor JP Komu-
nala Brežice d.o.o. Aleksan-
der Zupančič in vodja sektor-
ja gospodarskih javnih služb 
na komunali Darko Ferlan. 
Po županovih besedah je Ob-
čina Brežice, ki je investirala 
v novo vrtino, že ob projektu 
Hidravlične izboljšave vodovo-
dnega sistema, v okviru kate-
rega je bilo med letoma 2013 
in 2015 obnovljenih in dogra-
jenih skoraj 30 km cevovoda, 
načrtovala gradnjo nove vrti-
ne Glogov Brod, vendar tak-
rat to ni bil upravičen strošek, 
zato je vrtina postala samosto-
jen projekt, za katerega je ob-
čina sama zagotovila sredstva. 
Za izvedbo vrtine in črpališča 
ter ostale ureditve in opremo, 
med temi tudi obnovo trans-
formatorske postaje, je obči-
na namenila 520.000 evrov 
lastnih sredstev, postopek pa 
je z izvajalci vodil upravljavec 
vodovodnega sistema, Komu-
nala Brežice. Kot je dejal njen 
direktor Zupančič, so ponosni 
na kakovostno pitno vodo, ki 
jo zagotavljajo 22.000 obča-
nom na sedmih vodooskrbnih 
območjih in na kar 10.600 vo-
dovodnih priključkih. »Oskrba 
s pitno vodo ne pomeni zgolj, 

Rezerv pitne vode več kot dovolj
TREBEŽ, GLOGOV BROD – 14. novembra so na lokaciji nove vodne vrtine Glogov Brod pripravili predstavi-
tev te pomembne pridobitve na področju zagotavljanja kakovostne pitne vode v občini Brežice. Nova vod-
na vrtina predstavlja zanesljiv vir pitne vode za naslednjih 50 let. 

da zadostna količina vode pri-
teče skozi pipo, temveč mora 
biti voda zdravstveno ustre-
zna, hkrati pa moramo skrbeti 
za zaščito in iskanje novih vod-
nih virov,« je povedal. 

Ferlan je postregel s podatki 
o zajetju Glogov Brod, ki leži 
pod Artičami na severnem 
pasu ravnice Krško-brežiške-
ga polja. Na lokaciji vodnega 
vira Glogov Brod je bila v 80. 
letih izvrtana črpalna vrtina 
oz. vodnjak VT-1/84 z zaje-
mom pitne vode iz vodonos-
nika na globini od 86 do 200 
m, ki je zagotavljal zmogljivost 
črpanja razkošnih 60 l/s. Glede 
na to, da nivo pitne vode v vrti-
ni VT-1/84 v vseh letih od leta 

1984 do danes tudi ob konič-
nih črpanjih ni kazal velikega 
upada gladine, so sklepali, da 
vodni vir Glogov Brod razpola-
ga z veliko večjo količino pitne 
vode, kot se je črpala. Ker pa 
je bila vrtina VT-1/84 izdela-
na iz navadnih jeklenih cevi, ki 
verjetno niso več v najboljšem 
stanju, in je stara že več kot 30 
let, je za zagotovitev večje var-
nosti oskrbe največjega vo-
dooskrbnega območja Breži-
ce dozorela ideja, da se poleg 
obstoječega vodnjaka VT-1/84 
izvrta nova vrtina, poimenova-
na VT-2/15, ki bi možnost čr-
panja povečala in tako zago-
tovila zanesljiv vodni vir tudi 
bodočim generacijam. Vrtino 
je načrtovalo podjetje Hidro-

invest d.o.o. iz Ljubljane. Vrta-
nje je izvedlo podjetje Geo-hi-
dro d.o.o. iz Preserij. Vrtino in 
prenovo črpališča je projektno 
zasnovala projektivna služba 
komunale, izvedla pa gradbe-
na enota. Vrtina je izdelana iz 
nerjavnih cevi, kar ji zagotavlja 
dolgo življenjsko dobo. Pri pre-
izkusu vrtine so opravili tudi 
analize kakovosti vode. »Z go-
tovostjo lahko trdimo, da gre v 
obeh vrtinah za identično pi-
tno vodo, na katero smo zaradi 
njene izredne kakovosti še po-
sebej ponosni,« je še dejal di-
rektor brežiške komunale.

Pred kratkim je bilo izda-
no vodno dovoljenje za vrtini 
Glogov Brod s skupno kapa-
citeto 130 l/s in letno dovo-
ljenim odvzemom pitne vode 
3.910.000 kubičnih metrov, 
kar je dokaz o izjemni izdat-
nosti vodnega vira v Glogo-
vem Brodu. V teh količinah so 
rezerve tudi za prihodnje ge-
neracije, za naslednjega pol 
stoletja. Komunala v prihod-
njem desetletju načrtuje še 
zamenjavo vseh salonitnih ce-
vovodov, zagotovitev dodatne 
akumulacije vodovodnega sis-
tema Brežice, iskanje lokacij 
rezervnih vodnih virov in nji-
hovo skrbno zaščito.
� Rok�Retelj

Zupančič,�Molan�in�Ferlan�so�poskusili�in�se�prepričali�o�kako-
vosti�pitne�vode�iz�nove�vodne�vrtine�Glogov�Brod.

razpisuje

USTVARJALNI NAGRADNI NATEČAJ
»ODPADNO JE PRODAJNO«

Pomemben del našega vsakdanjika je v zadnjih letih tudi ločevanje odpadkov. Z natečajem želimo 
vzpodbuditi podjetniški potencial. Želimo vas vzpodbuditi, da premislite, kaj uporabnega bi lahko 
iz odpadkov naredili, kar bi bilo hkrati tudi tržno zanimivo. 

Inovativnost je pri tem ključna, zato vabimo vse ustvarjalne in domiselne posameznike, da 
sodelujete.

Cilji natečaja so:
 - osvestiti občane o pomembnosti ločevanja
 - preprečiti onesnaženje okolja
 - poskrbeti za ponovno uporabo odpadkov

Organizator natečaja »Odpadno je prodajno« je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Od vas pričakujemo: 
 - IME IZDELKA,
 - IZDELEK OZ. SKICA IZDELKA (materiali so odpadki/ostanki),
 - NATANČEN OPIS,
 - NAVODILA ZA UPORABO. 

Izdelku obvezno priložite izpolnjen prijavni obrazec, ki ga najdete na spletni strani  
www.komunala-brezice.si.

NAGRADA: darilni bon v protivrednosti 250 eur za nakup v eni izmed trgovin.

Prva dva prijavitelja bomo nagradili s pohodnimi palicami.

Vaše izdelke pričakujemo najkasneje do 31. 1. 2017 na sedežu organizatorja (Cesta prvih borcev  18, 
8250 Brežice).

Dodatne informacije dobite pri Jasmini Butara (E: jasmina.butara@komunala-brezice.si, T: 07 62 
09 284) in na spletni strani organizatorja.

 
Komunala Brežice – za čisto naravo!

ZA ČISTO OKOLJE VOZIM NA JEDILNO OLJE
Odpadno jedilno olje je odpadek, za katerega praviloma ne pomislimo, da bi lahko bil škodljiv za 
naravo. Zaradi tega ga večina gospodinjstev ne odlaga pravilno in tako ne poskrbi, da se ta odpadek 
ponovno uporabi kot ekološko gorivo. 

Ali ste vedeli: 
• da lahko 1 kapljica odpadnega olja onesnaži kar 1.000 litrov vode? Na površju vode 

namreč tvori tanko nepropustno plast, ki onemogoča kroženje kisika.
• da se lahko odpadno jedilno olje predela v biodizel? Iz enega litra olja nastane 90 % 

biodizla, ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja, ostalo pa je glicerin, ki se uporablja 
v farmacevtski industriji.

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. s projektom »Za čisto okolje vozim na jedilno olje« 
ozavešča o nevarnostih nepravilnega ravnanja z odpadnim oljem, o nujnosti pravilnega odlaganja 
odpadnega olja ter o priložnostih za njegovo ponovno uporabo. 

KAKO RAVNATI Z ODPADNIM JEDILNIM OLJEM?

PRAVILNO:  Olje shranjujemo v plastenki ali v steklenem kozarcu. Polno posodo oddamo na 
Zbirno reciklažnem centru Boršt. Vsako leto sta organizirani dve akciji zbiranja 
nevarnih odpadkov v mestu Brežice, kjer ločeno zbiramo odpadno jedilno olje. 
Oddaja odpadnega olja je za gospodinjstva brezplačna. 

NEPRAVILNO:  Olje zlijemo v kuhinjsko korito, straniščno školjko ali med bio odpad. Takšen način 
povzroči razvoj škodljivcev na kanalizacijskem omrežju, sistem se lahko zamaši ali 
privede do  onesnaženja površinskih voda in podtalnice. Olje, ki konča v okolju (v 
tleh ali v vodi), predstavlja zelo visoko organsko onesnaženje in zaradi vpliva na 
mikroorganizme negativno vpliva na delovanje čistilnih naprav. 

Komunala Brežice – za čisto naravo!

BREŽICE - Javno komunalno podjetje Brežice se je z dogodkom 
Prinesi – odnesi, ki so ga 18. novembra pripravili na mestni tr-
žnici v Brežicah, pridružilo Evropskemu tednu zmanjševanja 
odpadkov. V sklopu dogodka so mojstri obrti, med njimi šivilja, 
čevljar in mizar, znanja željnim mimoidočim ponazorili, kako 
lahko sami popravijo že rabljene predmete. Najmlajši so v otro-
ško popravljalnico prinesli igrače, jih popravili in jih nato obdr-
žali ali podarili na za to namenjeni stojnici. 

Prinesi - odnesi na brežiški tržnici
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V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) smo ponosni, 
da elektrarna vsa leta obratuje varno in stabil-
no ter da smo z dobrim vzdrževanjem, premiš-
ljenimi stalnimi naložbami v posodobitve opre-
me in procesov ter stalnim uvajanjem najboljših 
industrijskih praks zagotovili trend povečevanja 
proizvodnje in ob tem ohranili konkurenčno ceno 
proizvedene električne energije. 

Stalna tehnološka nadgradnja

Tehnološke posodobitve uvajamo na podlagi 
lastnih obratovalnih izkušenj in priporočil medna-
rodnih strokovnih organizacij, dobaviteljev opre-
me ter upravnih zahtev. Med pomembnimi mej-
niki v procesu posodabljanja elektrarne – izvedli 
smo več sto posodobitev in številne še načrtu-
jemo – lahko izpostavimo zamenjavo uparjalni-
kov leta 2000; ob tem smo povečali moč elek-

trarne in omogočili kasnejši prehod elektrarne 
na 18-mesečni gorivni ciklus ter skrajšanje traja-
nja remontov. Dobava zmogljivega popolnega si-
mulatorja, ki smo ga letos nadgradili, je omogo-
čila povečanje obsega in kakovosti usposabljanja 
osebja elektrarne. Z zamenjavo nizkotlačnih tur-
bin leta 2006 smo povečali moč elektrarne. Tudi 
vse nadaljnje posodobitve, med njimi zamenja-
va glave reaktorske posode, vgradnja dodatnega 
dizelskega generatorja, zamenjava glavnih trans-
formatorjev in glavnega električnega generator-
ja, so prispevale k povečanju varnosti in zaneslji-
vosti delovanja NEK. 

S posodobitvami iz Programa nadgradnje varnos-
ti pa bomo v prihodnjih letih zagotovili dodat-
no odpornost elektrarne na izredne naravne in 
druge malo verjetne dogodke, kot so ekstremen 
potres, poplava, padec komercialnega letala ipd. 
Program, ki bo izveden v treh fazah, obsega izgra-
dnjo dodatnih varnostnih sistemov za zagotavlja-
nje hlajenja sredice v reaktorju in uvedbo suhe-
ga skladiščenja izrabljenega jedrskega goriva ter 
upošteva sodobne mednarodne varnostne stan-
darde in preverjene tehnološke rešitve.  

Usposobljenost in visoka 
varnostna kultura zaposlenih
Za zanesljivo in varno obratovanje NEK je po-
membno, da procese ter varnostne standarde in 
varnostno kulturo – kot vedenjski model zaposle-
nih v jedrski industriji – razumejo vsi zaposleni in 
tudi zunanji izvajalci. Zato v elektrarni skrbimo 
za dolgoročno načrtovanje, pravočasno zaposlo-
vanje in celovit razvoj zaposlenih, ki jim zagota-
vljamo sistematično usposabljanje; s prenosom 
znanj in veščin ohranjamo znanja in vsebine, ki 
niso zajete v obratovalnih dokumentih. Skrben 
izbor in stalno usposabljanje zaposlenih ter kad-
rovska stabilnost se odražajo v veliki zalogi znanja 

in veščin ter visoki kompetentnosti organizacije, 
kar prepoznavajo tudi mednarodne organizacije 
ob svojih pregledih.

S programi stalnega usposabljanja nadgrajujemo 
znanje sodelavcev, ki ga pridobijo med šolanjem 
v izobraževalnih ustanovah. Organiziramo jih v 
elektrarni in v sodelovanju z domačimi in med-
narodnimi organizacijami ter dobavitelji opreme. 
Tako zaposleni pridobivajo specialistična znanja s 
področja jedrske tehnologije in delovnih proce-
sov, ki podpirajo obratovanje. Posebno pozornost 
namenjamo programom usposabljanja obrato-
valnega osebja, ki so oblikovani na podlagi veljav-
nih predpisov in internih postopkov ter potekajo 
predvsem kot del našega strokovnega usposablja-
nja na popolnem simulatorju; preverjanja uspo-
sobljenosti pa so v pristojnosti komisije, ki jo ime-
nuje Uprava RS za jedrsko varnost.  

Načrti zaščite in reševanja so 
del zagotavljanja varnosti 
Najpomembnejši del strategije za zagotavljanje 
visoke varnostne ravni so stalna vlaganja v poso-
dobitev opreme in procesov elektrarne ter siste-
matično usposabljanje zaposlenih. Nepogrešljivi 

del te strategije pa so načrti zaščite in reševanja 
za primer jedrske nesreče, čeprav je verjetnost, 
da bi se med obratovanjem jedrske elektrarne 
zgodila jedrska nesreča z radiološkimi vplivi na 
okolje, zelo majhna. Načrti so izdelani in usklaje-
ni na ravni elektrarne, lokalne skupnosti, regij in 
države. Predvidevajo tudi ukrepe za zaščito pre-
bivalcev: umik v zaprte prostore – zaklanjanje, 
uporabo tablet kalijevega jodida in začasen umik 
z ogroženega območja – evakuacijo. V skladu z 
obratovalnim dovoljenjem načrte v NEK podrob-
no pregledamo vsaj vsaka tri leta in jih po potrebi 
nadgradimo. Raven naše pripravljenosti in uspo-
sobljenosti redno preverjamo z urjenji in vajami.

Področje zaščite in reševanja je vključeno tudi v 
vsakokratni pregled obratovalne varnosti NEK, ki 
ga opravljajo mednarodne misije Združenja ope-
raterjev jedrskih elektrarn WANO in Mednaro-
dne agencije za atomsko energijo (MAAE). V no-
vembru pa je MAAE na povabilo Vlade Republike 
Slovenije izvedla pregledovalno misijo za podro-
čje pripravljenosti na primer jedrske in radiolo-
ške nesreče. Pregled je vključeval vse deležnike 
v sistemu zaščite in reševanja na tem področju. 
Člani misije so pohvalili razvoj načrtov za odziv 
na morebitno nesrečo, v katerih so opredeljene 
tudi naloge in odgovornosti. Zgledno je, da so 
bili v mnogih primerih ti načrti tudi preizkušeni z 
različnimi usposabljanji in vajami, zlasti za primer 
dogodka, povezanega z jedrsko elektrarno. Poro-
čilo, ki so ga mednarodni strokovnjaki pripravili 
na podlagi dvotedenskega pregleda, bo podlaga 
za pripravo akcijskega načrta za izboljšave prip-
ravljenosti celotnega sistema.  

 Nuklearna elektrarna Krško

V zgibanki Kako bi 
ravnali v primeru je-
drske nesreče so in-
formacije o tem, 
kako bi bili prebival-
ci obveščeni o jedr-
ski nesreči, zaščitnih 
ukrepih in ravnanju v 
takem primeru. Zgi-
banka je na spletni 
strani www.nek.si, ti-
skani izvodi pa so na 

razpolago v Nuklearni elektrarni Krško, na Ob-
čini Brežice in Občini Krško.

V NEK je varnost na prvem mestu
Nuklearna elektrarna Krško z letno proizvodnjo preko pet milijard kilovatnih ur zagotavlja pomemben delež nizkoogljične električne energije in z zanesljivim obra-
tovanjem sooblikuje stabilnost elektroenergetskega sistema. Premišljena stalna vlaganja v posodobitev opreme in procesov elektrarne ter sistematično usposabl-
janje zaposlenih so ključne strategije za ohranjanje visoke stopnje varnosti ter dolgoročne obratovalne stabilnosti in konkurenčnosti. 

Ob obnovljenih zalogah tablet kalijevega jodida 
prevzem tablet s kartico zdravstvenega zavarovanja 

Starše oziroma skrbnike prosimo, da prevzamete 
tablete kalijevega jodida tudi za svojega otroka z 
njegovo kartico zdravstvenega zavarovanja.

Tablete kalijevega jodida lahko brezplačno 
prevzamete v lekarnah tudi upravičenci ob 
novi prijavi stalnega ali začasnega prebivališča 
v 10-kilometrskem pasu okoli Nuklearne 
elektrarne Krško in ob rojstvu otroka.

Zaužitje tablet kalijevega jodida je eden od 
predvidenih zaščitnih ukrepov ob morebitni 
jedrski ali radiološki nevarnosti, s katerim 
preprečimo kopičenje radioaktivnega joda v 
ščitnici. Tablete kalijevega jodida bi zaužili šele 
potem, ko bi ta zaščitni ukrep odredil poveljnik 
Civilne zaščite Republike Slovenije in bi nas k 
temu pozvali v sredstvih javnega obveščanja.

Več informacij o tem, kaj so tablete kalijevega 
jodida, komu so namenjene in kako se bodo 
delile oziroma kje so shranjene, najdete na 
spletni strani www.kalijevjodid.si.

Pozivamo vas, da v lekarni prevzamete tablete 
oziroma jih zamenjate z novimi in jih varno 
shranite doma.  

Tablete kalijevega jodida lahko prevzamete v 
lekarnah:

• Lekarna Krško, Cesta krških žrtev 132 c, Krško
• Lekarna na Vidmu, Cesta 4. julija 40 a, Krško
• Lekarna Senovo, Bohorska cesta 2, Senovo
• Lekarna Brežice, Černelčeva 8, Brežice
• Lekarna Trnje, Trdinova ulica 1, Brežice
• Lekarna Čatež, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Pričakujemo vaše sodelovanje kot vaš prispevek 
k naši skupni varnosti.   

Ministrstvo za zdravje, 
Uprava Republike Slovenije za zaščito 

in reševanje, 
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, 

Nuklearna elektrarna Krško, 
Občina Brežice, 

Občina Krško

Naselja v 10-kilometrskem pasu okoli NEK, iz 
katerih lahko prebivalci, stari do 40 let, ob pred-
ložitvi kupona ali belega recepta prevzamejo 
tablete kalijevega jodida v lekarnah:

Občina Krško: Anovec • Anže • Apnenik pri Ve-
likem Trnu • Ardro pri Raki • Armeško • Brege • 
Brestanica • Brezje pri Senušah • Brezovska Gora 
• Brod v Podbočju • Bučerca • Cesta • Črešnjice 
nad Pijavškim • Čretež pri Krškem • Dalce • Ded-
ni Vrh • Dobrava ob Krki • Dol • Dolenja Lepa vas 
• Dolenja vas pri Krškem • Dolenji Leskovec • Do-
vško • Drenovec pri Leskovcu • Drnovo • Dunaj 
• Golek • Gora • Gorenja Lepa vas • Gorenja vas 
pri Leskovcu • Gorenje Dole • Gorica • Gorica pri 
Raztezu • Gornje Pijavško • Gržeča vas • Gunte • 
Hrastek • Ivandol • Jelše • Kalce • Kalce-Naklo • 
Kerinov Grm • Kobile • Kostanjek • Kremen • Krš-
ko • Leskovec pri Krškem • Libelj • Libna • Loke • 
Lokve • Mali Podlog • Mali Trn • Malo Mraševo • 
Mikote • Mrtvice • Nemška Gora • Nemška vas • 
Nova Gora • Osredek pri Trški Gori • Pesje • Pija-

na Gora • Pleterje • Podbočje • Pristava ob Krki • 
Pristava pri Leskovcu • Ravne pri Zdolah • Ravni • 
Raztez • Rožno • Sela pri Raki • Selce pri Leskovcu 
• Senovo • Senožete • Senuše • Spodnja Libna • 
Spodnje Dule • Spodnje Pijavško • Spodnji Stari 
Grad • Srednje Arto • Srednje Pijavško • Sremič • 
Stari Grad • Stolovnik • Straža pri Krškem • Stra-
ža pri Raki • Strmo Rebro • Šutna • Trška Gora • 
Velika vas pri Krškem • Veliki Dol • Veliki Podlog • 
Veliki Trn • Veliko Mraševo • Veniše • Vihre • Vo-
lovnik • Vrbina • Vrhulje • Zaloke • Zdole • Žabjek 
v Podbočju • Žadovinek • Ženje 

Občina Brežice: Arnovo selo • Artiče • Blatno • 
Boršt • Brezina • Brežice • Brvi • Bukošek • Bu-
šeča vas • Cerina • Cerklje ob Krki • Cundrovec • 
Curnovec • Čatež ob Savi • Črešnjice pri Cerkljah 
• Črnc • Dečno selo • Dolenja Pirošica • Dolenja 
vas pri Artičah • Dolenje Skopice • Dvorce • Ga-
zice • Globočice • Globoko • Glogov Brod • Go-
renja Pirošica • Gorenje Skopice • Gornji Lenart 
• Hrastje pri Cerkljah • Izvir • Kraška vas • Križe 
• Krška vas • Mali Vrh • Mostec • Mrzlava vas • 
Oklukova Gora • Pečice • Piršenbreg • Poštena 
vas • Račja vas • Sela pri Dobovi • Silovec • So-
benja vas • Spodnja Pohanca • Sromlje • Stanko-
vo • Stojanski Vrh • Šentlenart • Trebež • Trnje  
• Velike Malence • Vinji Vrh • Volčje • Vrhovska 
vas • Zakot • Zasap • Zgornja Pohanca • Zgornji 
Obrež • Žejno • Župeča vas

Za ostale prebivalce, ki živijo izven 10-kilometr-
skega pasu, tablete kalijevega jodida hranijo v iz-
branih slovenskih bolnišnicah.

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško

Skladno z visoko varnostno kulturo smo v Sloveniji pred leti prenovili način delitve tablet 
kalijevega jodida, ki so eden učinkovitih zaščitnih ukrepov za primer jedrske nesreče. 
Upravičenci – prebivalci v 10-kilometrskem pasu okoli NEK do dopolnjenega 40. leta 
starosti – jih lahko brezplačno prevzamete v lekarnah ob predložitvi kartice zdravstvenega 
zavarovanja. Tabletam, ki smo jih začeli deliti leta 2013, je potekel rok uporabe, zato smo 
jih nadomestili z novimi. 
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Knjige iz Posavja
Vedno zanimive razglednice in druge knjige o zgodovini posavskih mest

UGODNO

Krško - 
Stoletje na razglednicah 

(2. izdaja)

Sevnica - 
Stoletje na razglednicah

ZADNJI IZVODI!

Krško - 
Življenje z reko Savo

Krško in Krčani
(2. ponatis)

- Krško in okolica
- Brežice z okolico
- Sevnica in okolica
- Dekanija Videm

Viktor Tiler 
komplet zbranih del: 

17,50 €
35,00 €

10,00 €
35,00 €

10,00 €

7,50 €
15,00 €

2,00 €
17,00 €

NAROČILA: 040 634 783, 07 49 05 780; zalozba@posavje.info; Zavod Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO
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25,00 €

Od petka, 1. decembra, 
do nedelje, 3. decembra, vabljeni na

VELIKO ADVENTNO RAZSTAVO 
VENČKOV IN SVEČK.

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

BOGAT DARILNI PROGRAM

Obiščite nas in se prepričajte o bogati ponudbi!

◦ adventne svečke
◦ adventni venčki
◦ material za njihovo izdelavo

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

okrasne in dišeče sveče

Vse za 
adventni čas

na ustnice, ali pa tudi solze v 
oči.« Na svojem prvem nasto-
pu jim je sporočil, da jim hoče 
v tem trenutku nakazati stezi-
co, po kateri so nosili v mlin, 
mogoče stezico, po kateri so 
kot fantje k dekletom hodi-
li pod okno, predvsem pa jim 
je hotel pokazati pot, po kate-
ri sta kot ženin in nevesta sto-
pila pred oltar. 

VZGOJNA VLOGA ANGELOV 
IN PARKLJEV

»Miklavž je spoštljiv lik, tudi 
odigrati ga je potrebno tako, to 
niso maškare. Tudi spremstvo 
ima vzgojno vlogo. Angeli gre-
do pred Miklavžem, so kot nje-
gova asistenca, parkelj mora 
vedno biti zadaj, ker ima po-
dobo hudiča. Iz njega izhaja 
zlo, prinaša sporočilo: če se 
ne boste trudili za dobro, mu 
boste podobni, če pa se trudi-
te za dobro, boste podobni an-
gelom. Parklja se otroci bojijo, 
zato smo čez čas ukinili ta lik,« 
pripoveduje Gabrič. V spomi-
nu mu je ostal pripetljaj, ko 
so ga povabili na Miklavževo 
trgatev na Sremiču. »Grozdje, 
ki so ga tisti dan pobrali, so 
poimenovali Miklavževo. To je 
bila neke vrste atrakcija. Nap-
ravil sem se v vasi, sedel na ko-
nja, tako po žensko, ker ga za-
radi dolge Miklavževe obleke 
nisem mogel zajezditi, konj je 
bil lep in sva prijezdila prav 
slovesno. Tam je bil en fantek, 
ki je imel okrog pet let, skakal 
je pred konjem in me gledal v 
obraz, ko sem govoril. Potem 
sem se v civilu vrnil, pa pri-
de fantek do mene in mi reče, 
da sem bil jaz Miklavž. Bil sem 
začuden, pa mi je rekel, da me 
je spoznal po zobeh,« se na-
smehne sogovornik in doda, 
da so otroci neverjetni opazo-
valci. Tako je nekoč neki dru-
gi fantek rekel svojemu očetu, 
da ima Miklavž prav tak glas 

Janko Gabrič, dolgoletni sv. Miklavž

Miklavž ne prinaša le daril, 
ampak tudi sporočilo
ŽENJE – Janka Gabriča je k vlogi sv. Miklavža v zgodnjih osemdesetih letih nagovoril tedanji brestaniški ka-
plan Slatinek. Od takrat pa do lanskega leta, ko se je odločil odložiti njegovo podobo, je napisal 44 Miklavž-
evih pridig, v najbolj veselem mesecu v letu – decembru pa je imel tudi do 18 nastopov. V pogovoru je po-
jasnil, kako je potekalo miklavževanje včasih in kako v zadnjem času izgublja svoj osnovni pomen.

kakor Janko, ki hodi k njim na 
obisk. Lepa miklavževanja so 
pripravljali tudi na Raki, ko so 
se po vasi v spremstvu ange-
lov vozili s kočijo, parklji pa so 
hodili za njimi.

DA BI ZNALI TUDI SAMI 
DAJATI

»Drugače pa so bile vse te pri-
reditve zame lepe, doživete, 
včasih kar nisem spal od vzhi-
čenosti, v meni je bil pozitiven 
nemir. V svojih nagovorih sem 
se vedno dotaknil tudi staršev. 
Uporabil sem Slomškovo mi-
sel, kako imajo največjo na-
logo dobro vzgojiti otroke, 
saj je slaba vzgoja slabih ča-
sov mati. Dodal sem željo, da 
bi se imeli radi, se spoštova-
li, si oproščali, ampak jim ne 
dajali potuhe, ker to za otro-
ke ni dobro. Mnogi starši ot-
rokom preveč dovolijo, niče-
sar jim ne prepovejo in lahko 
počnejo vse, kar hočejo. Vča-
sih mame niso imele takšnih 
šol, kakor jih imajo sedaj, pa 
so znale vzgajati. Danes pa ne 
velja nobena norma, nihče za 
nič ne odgovarja in vsi imajo 
vsega preveč. Časi so se spre-
menili, tako je tudi težko na-
stopati z likom Miklavža. Lu-
mparij ne morem govoriti, ker 
to je plemenita vloga, zato sem 
se odločil, da lani zaključim,« 
je še dodal Gabrič. »Spremenil 
sem se namreč jaz in spreme-
nili so se tudi otroci. V začetku 
so bila ta pričakovanja pristna 
in domača, ni bilo toliko teh-
nike, ni bilo mobitelov in ra-
čunalnikov. Takrat sem moral 
priti z dobro mislijo, že otroci 
so mi dajali nek žarek, spod-
budo, da mi teh lepih misli ni-
koli ni zmanjkalo. Včasih je 
bila beseda veliko vredna, se-
daj pa se je že skoraj čisto iz-
gubila, pa če je še tako lepa.  
Otroci so prenasičeni z vse-
mi informacijami, tistega za-

dovoljstva od srca pa je sedaj 
manj kakor prej,« pripoveduje 
in dodaja, da je prav, da so ot-
roci obdarovani, jih je pa tre-
ba naučiti, da tudi kaj dajejo, 
saj je to osnovno Miklavževo 
sporočilo. 

V pogovoru sva se dotaknila 
tudi Božička in dedka Mraza. 
Gabrič meni, da je to postalo 
vse preveč skomercializirano. 
»Pred drugo svetovno vojno 
so bila darila skromna, otroci 
so dobili od Miklavža orehe, 
suho sadje, jabolka, pa mama 
je spekla parklja. Danes so da-
rila izgubila pomen in mora-
jo biti čisto drugačna, še naj-

raje imajo denar. Vrednota, ki 
jo je začel Miklavž, se je čisto 
izgubila. Dedek Mraz je bil na-
domestek za Miklavža, Božič-
ka smo uvozili iz Amerike in 
je nastal kot komercialni lik. 
Vse smo si prisvojili, s tem pa 
delamo otrokom škodo. Tudi 
okraševanje se je premakni-
lo na začetek decembra, če-
sar včasih ni bilo, saj se je kra-
silo na božični večer. Sedaj je 
v ospredju denar, da bi ljudje 
čim več zapravljali in prazniki 
nimajo druge vrednosti. Obda-
ruje se tako, kakor da je vse le 
maska,« je ob koncu povedal 
Janko Gabrič.  
� Marija�Hrvatin

pnišče, ob tem pa bo 'potipal', 
kakšno je vzdušje v cerkvi. Ko 
se je vrnil, je dejal, da je cerkev 
nabito polna, da je prišlo mno-
go starejših, tudi ljudje na vo-
zičkih, ki so želeli spet dožive-
ti ta prijeten običaj. V cerkev 
smo vstopili zadaj in se kar ne-
kaj časa prebijali do oltarja. Z 
mano v sprevodu je šlo 30 an-
gelov, ki so delili bonbone. Bil 
sem pripravljen na misel, ki 
jo bom povedal, vendar sem 
ob videnem vedel, da moram 
reči nekaj drugega. Nagovoril 
sem jih s prižnice,« se spomi-
nja Gabrič in dodaja, da se je 
potem miklavževanje obdrža-
lo ter so ga vabili na vse stra-
ni, ne le v cerkve, tudi v posvet-
ne ustanove, da so za svoje npr. 
varovance pripravili Miklavže-
vo obdarovanje. »Kajti Miklavž 
ne nosi daril le otrokom, tem 
skupinam naj bi prinesel lepo 
besedo. Za vsak nastop sem se 
pripravljal posebej. Zgodbe in 
doživljaje sem črpal iz življe-
nja. Nikoli nisem delil moral-
nih naukov. Vedno je bila zgod-
bica, ki je priklicala nasmehe 

»Po vojni javnega miklavže-
vanja ni bilo, pa je pristopil k 
meni kaplan v Brestanici, saj 
sva z ženo takrat tam žive-
la, ko sva se leta 1980 poroči-
la, ter me vprašal, če bi spre-
jel to vlogo,« je začel odstirati 
spomine Janko Gabrič. Oble-
kel se je v lik dobrotnika sv. 
Miklavža, kar se je zgodilo na 
praznično nedeljo 8. decem-
bra leta 1981 po večerni maši 
v brestaniški baziliki. »Kaplan 
je rekel, da bo imel mašo žu-
pnik, on bo do pridige v spo-
vednici, nato bo prišel v žu-

Janko�Gabrič

Vlogo�Miklavža�je�»igral«�kar�35�let�in�imel�v�decembru�tudi�
do�18�nastopov��(foto:�osebni�arhiv).
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040 302 809

www.neviodunum.si

RAZVESELITE SVOJE NAJBLIŽJE 
Z LEPO KNJIGO

Naročila 
in informacije:

zalozba@posavje.info

UGODNO!
komplet treh knjig  
v darilnem ovitku

Poučne 
otroške knjige

Cvetličarna Lilija vas vabi na
razstavo in nakup adventnih 

venčkov ter na skodelico odlične 
Illy kave v našo novo kavarno.
BOŽIČNE ZVEZDE VZGOJENE PRI 

NAS ŽE OD 1 € DALJE!

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

prostorno parkirišče | bogata ponudba 
 prijazno osebje | prijetna izkušnja

ZA LEPŠE PRAZNIČNE DNI

PE DOBROVA WWW.EUROGARDEN.SI PE KRŠKO

Vabimo vas na 
dan odprtih vrat proizvodnje testenin 
in otvoritev butika testenin Gabaroni,

ki bo v nedeljo, 3. decembra 2017, od 14. ure dalje 
na naši domačiji - Gabrijele 6.

Izbirali boste lahko med prvovrstnimi domačimi in ekološkimi 
testeninami, dopolnjenimi s številnimi dodatki, kot so; koprive, 
alge, kurkuma, rdeča pesa …, v prazničnem času pa tudi 
dekorirane v prelepe darilne kozarce. 

V Clubu Bruno v Gabrijelah bo potekala tudi ekološka tržnica in 
izobraževanje za uporabo defibrilatorja. 

Toplo vabljeni!

Prezentacija kuhanja testenin 
- vabljeni vodje večjih kuhinj, 
namreč v Pizzerii Rondo 
kuhamo vsak obrok malice 
posebej, kar se je izkazalo za 
lažjo in hitrejšo pripravo, še 
najbolj pa se kvaliteta opazi 
po odzivih naših gostov.

041 472 514

SEVNICA - Članice sekcije ročnih del pri Društvu invalidov (DI) 
Sevnica, ki v svojem prostem času in ob skupnem druženju  v 
prostorih društva ustvarjajo raznolika ročna dela, se v mesecu 
novembru predstavljajo s svojimi unikatnimi izdelki v Knjižnici 
Sevnica. Na ogled so vezeni, kvačkani in klekljani prtički, gobe-
lini, suho cvetje, pletenine in še marsikaj. Predstavljajo se Maj-
da Mirt, Antonija Kolman, Anica Radej, Irena Hribar, Meto-
da in Lara Bec, Zinka Možic, Silva Divjak in Jožica Ameršek. 
 S. R.

KRŠKO - V Večgeneracijskem centru v starem delu Krškega 
so postavili na ogled razstavo ročnih del, ki so jo pripravile 
članice sekcije Nitka Društva upokojencev Krško. 

Svoja ročna dela 
so za razstavo pri-
spevale Rezi Ple-
vanč, Alojzija Jan, 
Bojana Majce-
nič in vodja sekci-
je Marija Planinc. 
Zbrane je ob tej 
priložnosti nago-
vorila predsednica 
DU Krško Snežana 
Resman, ki je deja-
la, da je vsaka nit-
ka pomembna vez 
tako na srečevanju 
ročnodelk, kjer so 
nastali prečudovi-
ti izdelki, kakor za 
širše okolje, saj se na tak način predstavijo tudi njihove aktivno-
sti. Direktorica LU Krško Nataša Kršak je z zadovoljstvom doda-
la, da je prostor, kamor so izdelki postavljeni, tisto okolje, kjer se 
srečujejo razne generacije in se tako tudi na prav posebne nači-
ne prepletejo. Nekaj o nastajanju in izdelkih je spregovorila tudi 
vodja sekcije Nitka Planinčeva. 
S kulturnim utripom so prireditev obogatili citrarka Julija La-
znik pod mentorstvom Tinke Vukič in s plesnim šopkom sku-
pina plesalk Folklornega krožka pri Ljudski univerzi, ki jih vodi 
Zdenka Stoviček. Vidka Kuselj je z veznim besedilom občute-
no prepletla vse nitke sodelujočih in številni obiskovalci so bili 
navdušeni nad pestrim dogajanjem, tudi ob ogledu razstave ter 
med pogovori v družabnem delu. 
 M.�Hrvatin

»Nitke« razstavile ročna dela

Razstavljavke�ročnih�del

Razstava ročnih del 

KOSTANJEVICA NA KRKI - V tamkajšnji enoti Valvasorjeve 
knjižnice Krško so 19. novembra pripravili odprtje razsta-
ve izdelkov »Čajanka pod marelami«, ki so nastajali skozi 
leto na ročnodelskih druženjih v knjižnici.

Skupina kostanjeviških rokodelk, trenutno jih je 12 (Erika Bru-
dar, Jožica Gliha, Ljudmila Grubar, Milka Kuplenik, Zinka 
Olovec, Ivanka Dvojmoč, Cirila Gradišar, Amalija Jordan, Da-
nica Molek, Majda Pavlin, Lidija Sinur in Silva Pincolič), je za-
čela z rednimi tedenskimi srečanji leta 2008 pod okriljem pro-
jekta Center vseživljenjskega učenja, z njimi pa je nadaljevala 
tudi, ko je po petih letih projekt potekel. Tako se, kot je povedala 
vodja kostanjeviške enote knjižnice Alenka Žugič Jakovina, sre-
čujejo vsak četrtek 52 tednov na leto ter kvačkajo, pletejo, veze-
jo, izdelujejo adventne venčke in novoletne okraske … Za tokra-
tno razstavo v sicer majhnem razstavnem prostoru knjižnice so 
pripravile po približno 20 kvačkanih dežnikov in klobukov. »V 
teh izdelkih je le nekaj različnih vzorcev, pa je vsak čisto druga-
čen in po svoje poseben. V vsaki pentlji se lahko čuti osebnost 
ženske, ki jo je naredila, kako ste različne med seboj ve, ki ste 
to ustvarile, in kako se pletejo, rahljajo in zategujejo med seboj 
vaše energije ob četrtkih,« je dejala Žugič Jakovinova in se zah-
valila tudi Kristini Pirc, ki je razstavo dopolnila s fotografskimi 
utrinki četrtkovih ustvarjanj. Ustvarjalke in druge goste na od-
prtju je nagovorila tudi direktorica Valvasorjeve knjižnice Kr-
ško Urška Lobnikar Paunovič, rekoč da knjižnice niso le deže-
la branja, ampak tudi prostor druženja in ustvarjanja. Razstavo 
je simbolično odprla Brudarjeva, ki je članica rokodelske skupi-
ne že od samega začetka, sledila pa je, kot je napovedal naslov, 
čajanka pod razstavljenimi izdelki.� P.�Pavlovič

Čajanka pod marelami

Kostanjeviške�rokodelke�z�vodjo�knjižnice

Znanilci luci
Prodajna razstava unikatnih adventnih venčkov ob okusih  

in zvokih božiča

V

KJE: Tri lučke, Krško
KDAJ: 1. in 2. 12. 2017

Razstava adventnih venčkov cvetličarne Irena
Petek 1.12. in sobota 2.12. od 14.00 do 21.00

Zvoki božičnega duha v petek in soboto med 18.00 in 19.00
Petek 1.12. - Videmski dekliški sestav Vides

Sobota 2.12. – Klara Moškon & Lovro Klanjšček, akustični večer

Ponudba božičnih okusov Treh lučk: 
- topli napitki (kuhano vino, kompot)

- adventna večerja (zaželjena predhodna rezervacija)

Cvetličarna Irena v sodelovanju z restavracijo Tri lučke

POSAVJE - Osnovna šola Pišece je prva izmed šestih osnovnih šol, 
ki se je vključila v projekt Posavje snema!. Projekt so pripravili v 
okviru produkcije LIJAmedia – Zavod Magičnost ustvarjanja, z 
njim pa želijo razvijati filmsko ustvarjalnost med mladimi v Po-
savju. Projekt zajema izvedbo filmskih delavnic na šestih šolah v 
občinah Brežice, Krško in Sevnica, izvedena pa bodo še štiri izo-
braževanja za učitelje, ki bodo odprta za učitelje vseh šol v Posav-
ju. Za projekt so pridobili sofinanciranje Slovenskega filmskega 
centra, njegova izvedba bo potekala še ob podpori nekaterih po-
savskih občin in Podjetne skupnosti Knof, projekt pa bo trajal do 
pomladi 2018. S pričetkom aktivnosti na osnovnih šolah so pri-
čeli v okviru UNESCO tabora na OŠ Pišece.  Vir:�LIJAmedia

Posavje snema!
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Začetki podjetja segajo v marec 1997, 
ko je Robert Metelko zaznal prilož-
nost v povpraševanju trga po stro-
kovnih in kvalitetnih storitvah s pod-
ročja servisiranja strojev, naprav in 
druge industrijske opreme. V tistem 
času je bil zaposlen v novomeškem 
podjetju Revoz ter je poleg redne za-
poslitve opravljal servise in storitve 
vzdrževanja delovnih strojev najprej 
za lokalne obrtnike, potem pa tudi za 
podjetja v Posavju in na Dolenjskem. 
Obseg storitev je kmalu presegel nje-

gove časovne okvirje, zato je avgusta 1998 sprejel odločitev, da 
začne opravljati to dejavnost s polnim delovnim časom. 

Na podlagi dobro opravljenega dela in referenc je kmalu zaznal 
potrebo po povečanju kadra in delovnih prostorih. Z ženo Tat-
jano sta ugotovila, da domača garaža, predelana v priročno de-
lavnico, ne zadošča več vse večjemu obsegu naročil in dela. Tako 
sta leta 2005 investirala v nov poslovni objekt v obrtni coni Les-
kovec pri Krškem, kjer danes polega lastnika in žene, ki se je v 
podjetju zaposlila pred desetimi leti, dela še devet redno zapos-
lenih delavcev. Ekipo sestavljajo vodja projektov in lastnik pod-
jetja Robert Metelko, njegova žena Tatjana, skupina razvojnih 
inženirjev s področja strojništva in elektrotehnike ter skupina teh-
nikov in vzdrževalcev. »Poleg redno zaposlenih so odprta vrata 
tudi mladim študentom, željnim novega znanja in izkušenj. Ne-
kateri med njimi so v podjetju spisali svoje diplomske naloge in 
se tukaj tudi zaposlili,« pravi Tatjana, ki skrbi za računovodstvo 
in kadrovske zadeve.

OD VZDRŽEVANJA DO RAZVOJA 
IN IZDELAVE NOVIH NAPRAV

Oprema in stroji naročnikov so pogosto narekovali določene iz-
boljšave, nadgradnje ali celo generalne obnove, ki jih je Metel-
ko s svojo ekipo zaposlenih, inovativnostjo in poznavanjem naj-
modernejših tehnologij (poznavanje avtomatizacije proizvodnih 
procesov, robotizacija, varilna tehnika ...) na zadovoljstvo naroč-
nikov spretno reševal. Tako so dejavnost vzdrževanja opreme 
kmalu nadgradili z generalnimi obnovami in avtomatizacijami 
posameznih procesov. Z leti se je ta delež zelo hitro povečeval 
ter prerasel v razvoj in avtomatizacijo novih naprav in strojev za 
potrebe stalnih poslovnih partnerjev oz. naročnikov. »Sedaj že 
več let uspešno izdelujemo razne namenske naprave. Naprave 
in stroji so plod lastnega znanja in vlaganja v razvoj s podporo 
in sodelovanjem naročnikov, zunanjih sodelavcev kot tudi no-
vostim predanimi zaposlenimi,« poudarja Metelko in dodaja, da 
izdelke opremljajo z najnovejšo opremo s področja avtomatiza-
cije in strojegradnje, dobavljive na trgu. Le tako smotrno sledijo 
trendom avtomatizacije in željam naročnikov.

Osnovna in primarna dejavnost podjetja je izdelava avtomatizi-
ranih strojev po naročilu in njihovo vzdrževanje. Namenske kom-
ponente, ki jih ne najdemo na trgu, razvijejo in izdelajo v lastni re-

žiji ali s pomočjo zunanjih sodelavcev. Prav tako lahko izpostavijo 
številne predelave ali obnove obstoječih strojev, ki dobijo novo 
podobo in so lahko konkurenčni novim strojem ali napravam. Iz-
delujejo elektro krmilne omare ter razvijajo programsko opremo 
strojev in naprav, hkrati pa nudijo servisno dejavnost, kot npr.: 
popravila varilne tehnike, CNC obdelovalnih strojev, namenskih 
strojev in naprav, dvigal itd.

IZDELAVA PROTOTIPOV NAMENSKIH STROJEV, 
NAPRAV IN TEHNOLOŠKIH LINIJ

Za naročnike, ki še nimajo izdelanih jasnih zamisli oz. rešitev za 
reševanje svojih težav, poskrbijo za idejno zasnovo, projektiran-
je ter konstruiranje strojev, naprav in tehnoloških linij. Poskrbi-
jo za razvoj nestandardnih strojno-tehnoloških rešitev po željah 
naročnika, izdelajo prototipne naprave in poskrbijo za izdelavo 
prototipnih izdelkov.

Po željah in zahtevah naročnika izvedejo izdelavo, namestitev 
v proizvodnjo in zagon stroja, naprave ali tehnološke linije. Po 
predaji le-teh v redno proizvodnjo skrbijo za kvaliteten servis in 
potrebno vzdrževanje. Nudijo celoten nabor del iz strojegradn-
je, kar omogoča dobavo celotnega stroja, naprave ali tehnološ-
ke linije, ki vključuje:
• strojno opremo z mehanskimi deli, hidravliko in pnevmatiko,
• električno opremo s senzorji in pogonsko tehniko,
• računalniško krmilno opremo.

Stroji, naprave in tehnološke linije so opremljene z naprednimi 
krmilnimi in nadzornimi sistemi, le-ti so opremljeni tudi z gra-
fičnimi prikazovalniki celotnega procesa. Uporabljajo jih kot sa-
mostojne enote ali kot enote z možnostjo integracije v obstoje-
če ali nove proizvodne linije. 

Projekti, pri katerih nastanejo popolnoma novi stroji, morajo iti 
skozi več faz izdelave, in sicer od same ideje do končnega izdel-
ka. Da podjetje lahko zagotovi pravilno, varno in predvsem kva-
litetno delovanje stroja, izvedejo še naslednje korake:
• pregled in preučevanje ideje, tehnologije, razvoj;
• načrtovanje izgleda posameznih komponent in stroja kot ce-

lote (po potrebi tudi simulacija) v CAD programih/orodjih;
• izbira elektro komponent;
• načrtovanje elektro omare, shem, ožičenje …;
• sestavljanje in ročno testiranje naprav in linij;
• sestavljanje in testiranje elektronskih komponent;
• programiranje;
• testiranje in odpravljanje morebitnih napak;
• dokumentacija;
• montaža.

S pomočjo teh korakov dosegajo želene cilje in rezultate. Tako so 
nastali njihovi laserski gravirniki, CNC rezkalniki, testirne in meril-
ne naprave, krivilni stroji, transportni trakovi, avtomatizirani varil-
ni procesi, montažne in sestavne naprave, formirne, lepilne in su-
šilne linije, ki so jih dobavili svojim naročnikom. To so: Plastoform 
Blanca d.o.o., Plastoform Šmarjeta d.o.o., Robert Bosch d.o.o., Ak-

ripol d.o.o., Grieshaber logistika d.o.o., Revoz d.d., Bosch Rexroth 
d.o.o., Adria mobil d.o.o., Ekten d.o.o. Krško, Athos d.o.o. Kostan-
jevica na Krki, Domel d.o.o., Kolektor Etra d.o.o. in drugi. Po be-
sedah Metelka so prav oni tisti, s katerimi se nenehno razvijajo 
in gredo  v korak s časom, zato se jim tudi na tem mestu zahval-
jujejo za izkazano zaupanje in sodelovanje.

PREDNOSTI NJIHOVIH PARTNERJEV

Kot ključne prednosti sodelovanja s stalnimi poslovnimi partnerji 
Metelko izpostavlja dolgoročno sodelovanje in s tem poznavan-
je njihovih procesov, stalen skupni napredek ter izboljšave pro-
izvodnih procesov. »Pri posameznih naročnikih smo pobudniki 
za inovacije in izboljšave procesov. Pri avtomatizaciji linij gleda-
mo na to, da je ekonomsko utemeljena, da se stroški investicije 
relativno hitro povrnejo. Še najpomembneje pa je, da to ni samo 
enostavno nadomeščanje delavca v proizvodnji, temveč da je 
njemu delo olajšano, delovno okolje pa varnejše in prijaznejše. 
To pa hkrati prispeva k optimizaciji procesov tako z vidika pove-
čanja produktivnosti in kvalitete kot povečanja konkurenčnosti 
na globalnih trgih,« pojasnjuje Metelko in dodaja: »Delujemo v 
različnih branžah in nismo ozko specializirani. Izkušnje in znan-
ja iz posameznih branž združujemo, kar je v zadovoljstvo našim 
strankam, saj se lahko spopademo še z izzivi, ki se jim mnogi izog-
nejo že zavoljo nezadostnega znanja.«

PRIHODNOST V POVEZOVANJU IN SODELOVANJU

V njihovi dejavnosti je tako v Posavju kot v celotni Slovenij kon-
kurenca velika, zato nenehno stremijo k novim znanjem in išče-
jo nove izzive, ki jih naredijo konkurenčnejše. »Pogrešamo več 
medsebojnega sodelovanja, saj bi bili tako lahko vsi sodelujoči 
bolj uspešni in zadovoljni, lažje bi konkurirali na določenih pod-
ročjih,« zaključuje Metelko.

Z okoljem, v katerem delujejo, dobro sodelujejo. Z donacijami 
pomagajo prostovoljnim društvom, ki delujejo spodbudno v 
okolju, so tudi donatorji pri pomoči invalidnim otrokom in otro-
kom v stiski. Svoje zaposlene pa spodbujajo z izobraževanji, ob 
koncu leta jih nagrajujejo in obdarujejo njihove otroke, med le-
tom pa najdejo tudi čas za druženje na pikniku.

Iz garažne delavnice do razvojnega podjetja 
avtomatiziranih strojev

Podjetje Elektro storitve Metelko (krajše ESM), katerega lastnik in vodja projektov je Robert Metelko, deluje že od leta 1997. Na svoji 20-letni poslovni poti je od usta-
novitve podjetja s sedežem na Raki s strokovnostjo in nenehnim vlaganjem v znanje in nove tehnologije ustvaril razvojno podjetje avtomatiziranih strojev po naroči-
lu svojih stalnih poslovnih partnerjev.

ESM M etelko Rober t  s.p. ,  M ikote 8,  8274 R ak a,  PE Leskovec pr i  K rškem |  w w w.esm-metelko.s i

Lepilno sušilna linija

Naprava za varjenje pod praškom

Linija za oblikovanje

Primer elektro krmilnih omarNamenska naprava

Krivilna naprava

Robert Metelko

Poslovna zgradba podjetja 

Merilna kabina

Strežniki delovnih mest UV osvetljevanje

Laserski gravirnik

ESM Metelko Robert s.p.
Mikote 8, 8274 RAKA • PE: Ul. 11 novembra, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM

Tel.: 07/ 48 80 340, Fax: 07/ 48 80 345
e-pošta: esm-metelko@siol.net, www.esm-metelko.si
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

NOVA VAS PRI MOKRICAH – Na god sv. Martina (11. novembra) je 
visok osebni jubilej praznovala Barbara oz. Barica Črpič. Gospa Ba-
rica je večji del svojega življenja preživela na Mali Dolini, sedaj pa že 
nekaj let stanuje v Novi vasi pri Mokricah pri sinu Marjanu in snahi 
Grozdani, kjer zanjo lepo skrbijo in ji nudijo vso potrebno nego. Gos-
po Barico sta ob rojstnem dnevu obiskala tudi župan občine Brežice 
Ivan Molan in predsednik sveta KS Velika Dolina Marijan Žibert. Oba 
sta slavljenki ob voščilu zaželela zdravja ter dobrega počutja. Dne-
ve Barica najraje preživlja v krogu družine, njen 102. rojstni dan je 
bil praznik za vse, ki jo imajo radi. Ob praznovanju rojstnega dne je 
slavljenka vse zbrane presenetila in jim zapela pesem. 

BREŽICE – Tretji petek v mesecu novembru osnovne šole in vrtci 
po Sloveniji obeležijo dan slovenske hrane s tradicionalnim sloven-
skim zajtrkom (jabolka, med, maslo, kruh). Župan občine Brežice 
Ivan Molan se vsako leto udeleži zajtrka na eni izmed šol in vrtcev 
v občini. Letošnji zajtrk je župan preživel v družbi otrok iz skupine 
Gumbki v brežiškem vrtcu, s katerimi je poklepetal o zdravi prehrani.
Skupaj z županom in ravnateljico vrtca mag. Silvijo Komočar sta ot-
roke obiskala tudi predstavnika Čebelarske zveze Brežice in sprego-

vorila o čebelah in njihovem pomenu za življenje ljudi. Otroci so si 
lahko nadeli zaščitno pokrivalo, ki ga čebelarji uporabljajo pri delu s 
čebelami, ter si ogledali primer panja in satja. Po pogovoru s čebe-
larjema je sledil zajtrk v igralnici za praznično mizo, ki so jo pripravi-
li in okrasili otroci po lastnih zamislih. Ob tej priložnosti se je župan 
otrokom in vzgojiteljicam zahvalil za gostoljubnost in jih povabil, da 
obiščejo tudi občino. 
Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je namenjen iz-
boljšanju zavedanja o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, 
domačo pridelavo in predelavo. Otroci se ob zajtrku, ki ga sestav-
ljajo  kruh, maslo, med, mleko in jabolka, na prijeten in zabaven na-
čin poučijo o pridelavi domače hrane in zdravem načinu življena.   

Župan voščil slavljenki Barici Črpič 
za 102. rojstni dan 

Barica Črpič z družino in županom

Slovenski zajtrk pri Gumbkih iz vrtca 
Mavrica Brežice

Zaradi prostorske stiske, potrebe po drugačnih načinih pokopa in 
neustrezne ozelenitve ter dostopa na pokopališče v Brežicah se je 
Občina Brežice odločila pripraviti projekt za ureditev in razširitev 
pokopališča. Občina je odkupila zemljišča, ki jih potrebuje za na-
črtovane širitve, projekt pa bo potekal v dveh fazah. V letu 2018 
je načrtovan začetek urejanja enosmernega krožnega prometa z 
izgradnjo nove povezovalne enosmerne ceste in parkirišč vzpo-
redno ob robu vozišča.

Vse načrtovane ureditve bodo potekale večletno v dveh fazah in v 
več etapah v skupni projektantski ocenjeni vrednosti dobrih 521.000 
evrov. V sklopu investicije se bo uredilo obstoječe prometno omrež-
je na tem območju in razširilo obstoječe pokopališče, skupna povr-
šina ureditev zajema približno 1,14 ha. Širitev pokopališča je načr-
tovana zahodno od obstoječega. 

V I. fazi projekta, ki se začenja v 2018,  je načrtovana celovita infra-
strukturna ureditev, to je gradnja krožne enosmerne ceste, parki-
rišč, zaščitnega zidu ob pokopališču, ureditev kanalizacije, vodovo-
da in javne razsvetljave. Te ureditve bodo potekale v treh etapah, 
in sicer ločeno za zahodni, južni in vzhodni del območja pokopali-
šča. V II. fazi projekta je načrtovano celovito urejanje novih grobnih 
polj; tudi ta faza se bo urejala postopoma v  treh etapah, in sicer po 
naslednjem načrtu – urejanje parka za raztros pepela ter južnega in 
severnega del območja.

Dovoz do pokopališča se bo izvedel ob zahodni strani razširjenega 
dela pokopališča preko nove asfaltne javne poti. Do objekta cvet-
ličarne je predviden dvosmerni promet, sicer pa bo urejena eno-
smerna krožna pot. Ob krožni cesti se bodo na zahodni strani izved-
la parkirišča za osebna vozila (poševno parkiranje), ohranjena bodo 
parkirišča (vzdolžno parkiranje) ob izvozni  cesti na vzhodnem robu 
kompleksa, kar pomeni, da bo skupno na voljo kar 80 parkirnih mest.
Projekt za razširitev pokopališča Brežice zajema tudi ureditev prosto-
ra za potrebe novih klasičnih grobnih mest (enojni, dvojni), ureditev 
prostora za potrebe žarnih pokopov (žarni zid in žarni grobovi), ure-
ditev prostora za raztros pepela istočasno na dveh mestih, vključno 
s parapetnim zidom v loku ter potrebno opremo (spominska plo-
šča, pot in prostor za polaganje cvetja in sveč), ureditev prostora 
za opuščene žare in anonimne pokope (žarni depo), predvidene so 
tudi ustrezne dodatne dostopne (povezovalne) poti od mrliške ve-
žice do grobnih mest, ki bodo omogočale pokope in dostope svoj-
cem na razširjeni del pokopališča. 

Pri podrobnem pregledu kon-
strukcije mostu, ki ga je izvedel 
Zavod za gradbeništvo Slovenije, 
je bilo ugotovljeno, da je spodnji 
del železne konstrukcije močno 
poškodovan zaradi korozije oz. 
rjavenja. Dela obnove mosta 
bodo zajemala predvidoma za-
menjavo večine spodnjega dela 

železne konstrukcije, to je kon-
strukcije pod voziščem. Sama 
izvedba del bo zaradi podpira-
nja mostu ob sanaciji pogoje-
na z več različnimi dejavniki, od 
vodostaja reke Save, vremen-
skih razmer, prestavitev infra-
strukture, vezane na most ipd. 
Namen sanacije mostu je ohra-
nitev obstoječega prometnega 
režima – enosmernega lokalne-
ga prometa za osebna vozila, ko-
lesarje, motoriste in pešce.  

Zaradi zahtevnosti del obnove 

Pričetek obnove železnega mostu čez Savo 
načrtovan za leto 2018 
Eden od simbolov občine in mesta Brežice, železni ločni most čez reki Savo in Krko, potrebuje temeljito obnovo, kar je 
pokazal podroben pregled stanja konstrukcije. Občina Brežice je na podlagi poročila izdelala projektno dokumentaci-
jo za obnovo in 8. novembra objavila javno naročilo za izbor izvajalca, na katerega se lahko ponudniki prijavijo do 14. 
decembra. Predmet javnega naročila je celovita sanacija 114 m dolge železne konstrukcije mostu čez reko Savo v Bre-
žicah, dela se bodo predvidoma izvajala do 15. 11. 2019, kar pomeni, da bo zaradi zagotavljanja varnosti popolna za-
pora mosta v veljavi do nadaljnjega.

in ustreznih razmer - izbrani iz-
vajalec bo lahko dela obnove na 
mostu izvajal le v času najnižjega 
vodostaja reke Save, med apri-
lom in septembrom - bo obnova 
mosta čez Savo trajala dve leti. 
Most čez Krko v dolžini 66,4 m je 
v nekoliko boljšem stanju, ven-
dar tudi potreben obnove, med-
tem ko je del mostu med obe-
ma rekama potreben le rednih 
vzdrževalnih del. Vrednost del 
obnove mostu čez Savo je oce-
njena na 900.000 evrov, ki jih bo 
morala zagotoviti občina. V letu 
2017 je občina na razpis Ministr-
stva za kulturo prijavila investici-
jo obnove mostu, vendar mini-
strstvo projekta ni izbralo. Kljub 
temu na občini upajo, da bodo 
na voljo razpisi za sofinancira-
nje finančno zahtevne investici-
je obnove mosta. Poleg 900.000 
evrov za most čez Savo bo treba 
zagotoviti še dodatnih 450.000 
evrov za obnovo mostu čez Krko 
in za vzdrževalna dela na delu 
mostu med rekama. 

Železna mosta čez reki Savo in 
Krko so zgradili leta 1906 v času 
Avstro-ogrske države in sta bila 
za tisti čas izjemen tehnični do-
sežek ter tako postala simbol 

najprej mesta Brežice in kasne-
je še občine. Razglašena sta tudi 
za tehnični spomenik. Most čez 
reko Savo je dolg 114,52 metrov 
in oblikovan v dveh lokih, ki ju na 
sredini podpira kamniti steber. 
Most čez reko Krko ima en lok 
in je nekoliko krajši, dolg je 66,4 

metrov. V letih 1991 in 1996 sta 
oba mosta doživela temeljito 
prenovo, vezano predvsem na 
voziščno konstrukcijo, ki pa ni 
bila dovolj, da bi preprečila na-
daljnjo korozijo oz. rjavenje. Sli-
koviti most je bil prizorišče kar 
nekaj tujih filmov in serij.

Most čez Savo

Poškodbe železne konstrukcije 
zaradi rjavenja

Širitev pokopališča v Brežicah 

Načrt razširitve pokopališča Brežice s krožno enosmerno cesto
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Potem ko je izvajalec del rekonstrukcije mostu v Krškem Kostak od 
septembra izvedel obe krožišči, zamenjal hidroizolacijo zaščitnega 
in obrabnega sloja asfalta, pripravljalna dela za vgradnjo dilatacij - 
kovinskih elementov, ki so na mostu potrebni zaradi raztezanja mo-
stne konstrukcije, bodo konec tega tedna začeli z vgradnjo dilata-
cij, kar pomeni, da se pričenja izvedba zadnje faze obnove mostu.
V zadnjih dveh tednih so pripravljalna dela potekala v večini pod 
mostno konstrukcijo. V tem tednu pa poteka menjava svetilk javne 
razsvetljave, konec tega tedna pa se bodo začela tudi dela vgradnje 
dilatacij, ki bodo predvidoma, odvisno od vremenskih razmer, po-
tekala do 15. decembra. Po zaključku teh del bo promet čez most 
v celoti sproščen.

Potek obnove mostu v Krškem 

Mreža defibrilatorjev v občini Krško se širi
Da bi vsem občanom, predvsem 
na področjih, ki so od zdravstve-
nega doma in nujne medicinske 
pomoči najbolj oddaljeni, pove-
čali možnost preživetja v prime-
ru srčnega zastoja, je Občina Kr-
ško v oktobru skupaj s podjetjem 
Kostak ter v sodelovanju z mini-
strstvom za zdravje štirim krajev-
nim skupnostim predala pet de-
fibrilatorjev, ki so javno dostopni 
24 ur na dan. Vsi so nameščeni na 
javno dostopnih mestih, in sicer v 
krajevnih skupnostih Zdole, Veli-
ki Trn in Rožno-Presladol na gasil-
skem domu, v krajevni skupnosti 
Podbočje pa eden pri kulturnem domu, drugi pa na naslovu Brezje 
6. Pred kratkim pa je tudi KS mesta Krško zagotovila javno dostopen 
defibrilator pri stadionu Matije Gubca. V načrtu je še nekaj novih, in 
sicer v Krškem pa tudi v krajevni skupnosti Senovo.
Podatke o vseh javno dostopnih defibrilatorjih najdete na spletni 
strani Občine Krško. V kolikor lokacija posamezne organizacije ali lo-
kalne skupnosti, ki že ima javno dostopen defibrilator ali pa je ta na 
voljo le v okviru delovnega časa določene organizacije, še ni v bazi 
podatkov, vas vljudno prosimo, da nam podatke o lokaciji pošljete 
na naslov ales.benje@krsko.si. 

V SPOMIN NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ PRIŽGALI SVEČE - 
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč so v organizaci-
ji Občine Krško in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu obeležili tudi v Krškem. Pri obeležju na Trgu Matije Gubca so 
v spomin na žrtve prometnih nesreč prižgali sveče. Kot je uvodo-
ma poudaril predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Krško Davorin Naglič, je letošnji svetovni dan po-
tekal pod geslom V poklon življenju, zaznamoval pa ga je poziv k 
zmanjšanju števila smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih v 
prometnih nesrečah za 50 % do leta 2020. Zbrane je pozdravil tu-
di župan občine Krško mag. Miran Stanko, ki je opozoril na odgo-
vornost vseh udeležencev v prometu. S pesmijo in glasbo so dogo-
dek popestrili učenci OŠ Jurija Dalmatina Krško.

Ureditev Partizanske poti v Krškem
V poletnih mesecih je Občina Krško začela z deli ureditve Partizan-
ske ceste. Hkrati naj bi podjetje Infra v skladu z zavezami iz držav-
nega prostorskega načrta za HE Brežice uredilo tudi svoj del, ki ob-
sega protipoplavno ureditev Drenika, pritoka Potočnice, na in ob 
Partizanski poti. Žal je bilo treba na podlagi pridobljenih podatkov 
o dejanskem stanju projektne rešitve te protipoplavne ureditve 

prilagoditi dejanskemu stanju in 
pripraviti novo dokumentacijo. 

Zato je podjetje Infra pristopilo 
k preprojektiranju in končni ure-
ditvi omenjenega pritoka. Tre-
nutno je v fazi priprave  razpis 
za izbor izvajalca del za zgoraj 
omenjeno protipoplavno ure-
ditev. Ker je jesensko vreme že 
pustilo posledice na nedokon-
čani poti, projekt podjetja Infra 
pa še ni zaključen, sta se Obči-
na Krško in podjetje Infra dogo-
vorila, da občina še pred zimo 
ureditev ceste zaključi z osnov-
nim slojem asfalta, da bo cesta 
v zimskem času normalno pre-
vozna, hkrati pa prah, vlaga in 
zimski pogoji ne bodo povzro-
čali škode na objektih ob ulici. 
Podjetje Infra bo v naslednjem 
letu, po zaključenem izboru iz-
vajalca, predvidoma takoj spo-
mladi, namreč začelo z gradbe-
nimi deli ureditve pritoka, kar 
pomeni, da bo za izvedbo pro-
tipoplavne zaščite treba ustroj 
asfalta ponovno prekopati.

Javni razpisi za sofinanciranje programov 
in projektov s področja družbene dejavnosti 

v letu 2018
24. novembra 2017 objavlja Občina Krško javne razpise za sofi-
nanciranje programov in projektov s področja družbene dejav-
nosti v letu 2018, in sicer za kulturne programe in projekte, pro-
jekte obnove kulturne dediščine, programe in projekte za otroke 
in mladino,  projekte za uresničevanje projektov za doseganje ci-
ljev Lokalnega programa za mladino v občini Krško 2016–2019, 
programe s področja tehnične kulture ter programe s področja 
socialnega in zdravstvenega varstva. Prav tako objavlja tudi Jav-
ni poziv za sofinanciranje kulturnih programov protokolarnega 
značaja v letu 2018. Rok za oddajo vlog je 5. januar 2018. Raz-
pisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si, za-
interesirani pa jo lahko v tem roku dvignejo v času uradnih dni 
tudi na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 
8270 Krško, kjer dobijo tudi dodatne informacije.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK V VRTCU NA ZDOLAH - Kot vsako leto se je občina Krško tu-
di letos ob dnevu slovenske hrane 17. novembra pridružila projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, v 
okviru katerega je župan občine Krško mag. Miran Stanko k zajtrku sedel z najmlajšimi in vzgojite-
ljicami enote Vrtca Krško Murenčki na Zdolah. Že tradicionalno so otroci na Zdolah tako kot drugod 
po Sloveniji zajtrkovali domač kruh, maslo, »zdolski« med, jabolka in mleko. Poleg župana so se jim 
pridružili tudi ravnatelj Vrtca Krško Dušan Tomažin in pomočnica ravnatelja Anita Gomilšek. Otroke 
je obiskal tudi domači čebelar Franc Ban, na harmoniki pa jih je spremljal domači harmonikar Ma-
tjaž Ban. V enoti Murenčki na Zdolah, ki jo vodi Simona Agrež Franko, je skupno 31 otrok. 

Praznični 
december

Praznični vikend
v starem mestnem jedru

Petek, 1. decembra 2017, ob 18. uri

Prižig Prazničnih 
lučk v zatonu

Gost: Trkaj

sobota, 2. decembra 2017, od 8. do 12. ure

miklavžev sejem

Petek, 15. decembra, ob 17. uri

PRAZNIČNO 
OTROŠKO RAJANJE
17. do 20.00  sejem lokalnih rokodelcev
17. do 17.30  Povorka z dedkom mrazom  
 od hiše narave 
17.30 do 20.00  - Predstava za otroke in ulični žonglerji
 - mini Planica – smučarska skakalnica 
   za otroke od 6 do 12 let
 - moj mali poni

sobota, 16. decembra, od 17. ure

Praznični  sejem lokalnih rokodelcev 

bQl in nika zorjan
Perpetuum jazzile

Krajevna sKupnost
mesta KršKo

CMYK 100 4 87 18
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Občinski praznik je vselej lepa 
priložnost, da se nove pridobi-
tve predajo namenu, tovrstni 
dogodki pa v družabnem duhu 
povežejo krajane in skupnost. V 
petkovem popoldnevu je v Dole-
njem Boštanju, ob veseli pesmi 
Ljudskih pevcev Boštanj, najprej 
potekalo odprtje prenovljenega 
odseka javne poti na relaciji Tka-
lec–Povše–Kelnerič–Podlipnik, 
ki jo je v letošnjem letu uredi-
la krajevna skupnost. Navzoče 
je nagovoril predsednik Sveta 
Krajevne skupnosti Boštanj Jože 

Udovč in se tamkajšnjim kraja-
nom zahvalil za dobro sodelova-
nje pri izvedbi investicije. 

Sledila je še priložnostna slove-
snost z odprtjem celovito po-
sodobljenega odseka lokalne 
ceste od trgovine Extraform do 
mostu na žagi. Gre za povezavo 
dveh projektov skupne vrednos-
ti 175 tisoč evrov, sofinanciranih 
na podlagi 23. člena Zakona o fi-
nanciranju občin. Ureditev prve-
ga, 300-metrskega odseka od 

Tradicionalni slovenski zajtrk 
v Domu upokojencev Sevnica
Petkovo jutro je bilo po Sloveniji posvečeno tradicionalnemu slovenskemu zajtrku. Ta je bil tudi letos eden izmed 
osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane, ki ga obeležujemo 17. novembra.

»Pri izbiri hrane tako doma kot 
v vrtcu, v šoli ali na delovnem 
mestu naj ima prednost hrana, 
ki jo je pripravil domač, sloven-
ski pridelovalec ali predelova-
lec. Hrana, ki je bila pripravlje-
na v bližini, je bolj sveža, bolj 
hranljiva, s polnejšim okusom 

in brez dodajanja dodatkov za 
daljše skladiščenje in poudar-
janje okusa,« so zapisali v okro-
žnici o izvedbi projekta s strani 
Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. 

Vsem tem načelom je močno za-

vezana tudi sevniška občina, ki 
že od leta 2013 izvaja javna na-
ročila za dobavo hrane za vse 
šole in vrtce, katerih ustanovi-
teljica je, in sicer po principu ze-
lenega javnega naročanja in čim 
večjega deleža lokalne samo-
oskrbe. Enako delujejo tudi os-

tali javni zavodi, saj se zavedajo 
pomena lokalne hrane in pozi-
tivnega učinka na gospodarstvo 
in zdravje ljudi. 

Za kakovostno lokalno oskrbo je 
pomembna tako pripravljenost 
ustanov, ki hrano potrebujejo, 

da želijo naročati pri lokalnih 
dobaviteljih, kot tudi usposo-
bljenost lokalnih dobaviteljev, 
da svoje pridelke ponudijo v pri-
mernih količinah in na primeren 
način. V prihodnje bo Občina 
Sevnica še naprej aktivno sode-
lovala in spodbujala lokalno os-
krbo tako na strani dobaviteljev 
kot tudi na strani ponudnikov z 
namenom, da se lokalna samo-
oskrba še okrepi. 

Tradicionalni slovenski zajtrk 
so pričela čebelarska društva in 

aktivnosti razširila na širšo po-
nudbo slovenske hrane. Sku-
paj s predsednikom Čebelar-
skega društva Sevnica Miho 
Metelkom se je letošnjega tra-
dicionalnega slovenskega zaj-
trka udeležil tudi župan Sreč-
ko Ocvirk skupaj s sodelavci s 
predmetnega področja, in sicer 
v Domu upokojencev Sevnica. 
Obisk in prijeten zajtrk v domu 
je bila hkrati tudi priložnost za 
predajo čestitk ob 98. rojstnem 
dnevu stanovalca doma upoko-
jencev Franca Abrama.

Voščilo Francu Abramu s strani župana Srečka Ocvirka in vodje Do-
ma upokojencev Sevnica Franje Svažič

Tradicionalni slovenski zajtrk v Domu upokojencev Sevnica

Ob občinskem prazniku je Turistična zveza občine Sevnica (TZOS) 
podelila posebna občinska priznanja »Moja dežela lepa in gosto-
ljubna«, katerih namen je pohvaliti in izpostaviti posameznike in 
institucije, ki skozi vse leto skrbijo za zgledno urejeno okolje. 

Pri tem so pozorni predvsem na ocvetličenost, skrb za pravilno rav-
nanje z odpadki, splošno urejenost in gostoljubje. Tokrat je zve-
za posebno prizadevanje opazila pri pekarni in kavarni Kruhek ter 
pri sevniškem baru Merx, pri Osnovni šoli Blanca, pri Trubarjevem 
domu upokojencev Loka in v kraju Log. Kriterije občinske ocenje-
valne komisije je predstavila Milena Mastnak, zbrane so nagovorili 
tudi predsednica TZOS Annemarie Culetto, župan Srečko Ocvirk in 
direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. 
Dogodek je bil hkrati priložnost predaje nagrad najbolje ocenjenih 
izdelkov na natečaju »Pogled skozi moje zeleno okno«. Komisija v 
sestavi Jerce Šantej, Judith Zgonec in Sergeje Seljak je med prispe-
limi izdelki, ki so jih ustvarjali učenci in učenke osnovnih šol sevniš-
ke občine, izbrala po tri najbolj izvirne v kategoriji fotografij in lite-
rarnih del ter šest najboljših likovnih izdelkov. Nagrade so prejeli Žan 
Sirk, Laura Simončič, Pia Rak, Žana Zgonc in Maruša Vidmar iz OŠ 
Boštanj, Marcel Kajtna iz podružnične OŠ Loka pri Zidanem Mostu, 
Anže Gorenc iz OŠ Milana Majcna Šentjanž, Nia Žvar iz OŠ Krmelj, 
Lučka Simeonov in Domen Šulc iz OŠ Tržišče ter Larisa Kozinc iz OŠ 
Sava Kladnika Sevnica. Na dan prireditve je bilo razstavljenih vseh 
68 izdelkov, nekaj najboljših pa so objavili v brošuri. Dogodek so s 
kulturnim programom popestrile učenke OŠ Boštanj.

Cestno-prometne pridobitve v Boštanju
Toplejšo polovico letošnjega leta so zaznamovale številne manjše in večje cestno-prometne investicije na lokalnih ce-
stah in javnih poteh, tudi na območju krajevne skupnosti Boštanj. 

križišča pri trgovini Extraform 
do železniške postaje, kjer je bilo 
tudi uradno odprtje, je zajema-
la sanacijo voziščne konstrukci-
je z umestitvijo manjkajočih od-
sekov pločnika, ureditve mejnih 
površin, odvodnjavanja, gradnjo 
nove veje kanalizacije v obrt ni 
coni, zaščito obstoječih vodov 
ter prometno signalizacijo. 

Rekonstrukcija 380-metrskega 
odseka lokalne ceste od križišča 
pri boštanjski železniški postaji 
do mostu čez Mirno je zajema-

la izgradnjo pločnika, sanacijo 
voziščne konstrukcije, ureditev 
mejnih površin in odvodnjava-
nja, dograditev veje kanalizaci-
je, cestne razsvetljave in optič-
nega omrežja, zaščito oziroma 
preureditev obstoječih vodov 
ter prometno signalizacijo. 

Župan Srečko Ocvirk je v na-
govoru poudaril pomen var-
nih cestnih povezav, potreb po 
stalnem izboljševanju prome-
tne varnosti, cestne infrastruk-

ture ter potrebo po izboljševa-
nju kakovosti bivanja krajanov. 
Tudi odprtje teh pridobitev so s 

pesmijo pospremili Ljudski pev-
ci Boštanj, blagoslov pa je opra-
vil domači župnik Fonzi Žibert. 

Odprtje javne poti Tkalec–Povše–Kelnerič–Podlipnik

Odprtje posodobljenega odseka lokalne ceste od trgovine Extra-
form do mostu na žagi

Po zgledu avtobusnih postajališč na Konjskem in Lazah ima novo av-
tobusno postajališče tudi Preska, ob cesti Laze–Primož. Simbolična 
predaja namenu je potekala prejšnji teden v sklopu prireditev ob 
občinskem prazniku. Novo pridobitev so s petjem pospremili Fan-
tje s Preske, z vezno besedo Sergeja Sever, navzoče pa so pozdravi-
li predsednik vaškega odbora Laze, Konjsko in Preska Alojz Mrgole, 
predsednik sveta Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč in župan 
Srečko Ocvirk. V letošnjem letu je lokalna skupnost poleg že ome-
njenega uredila še avtobusna postajališča na Gornjem Brezovem, v 
Hinjcah in na Kladju.

Na ogled dela XVII. Sevniškega likovnega shoda
V prostorih Mosconove galerije je bila prejšnji četrtek odprta raz-
stava likovnih del z junijskega 17. sevniškega likovnega shoda na 
Gradu Sevnica, kjer je pod strokovnim mentorstvom sevniškega 
kulturnega ustvarjalca Rudija Stoparja ustvarjalo 36 udeležencev. 
Prvič je bila udeležba tudi mednarodna. 

Zlato plaketo so za ustvarjeno delo prejeli: gost shoda Mile Kneže-
vić, prvak shoda Alojz Rak in mlada prvakinja shoda Jana Nunčič. 
Srebrna plaketa je bila podeljena Antonu Klakočarju, Nevenki Flajs, 
Gordani Dobriha in Mileni Roštohar, bronaste plakete pa ostalim 
sodelujočim likovnikom. Skupaj z mentorjem sta plakete podelila 
organizatorja shoda, koordinatorka JSKD Sevnica Katja Pibernik in 
predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak.
Na dogodku, enem od številnih v sklopu sevniškega prazničnega 
novembra, je navzoče nagovoril podžupan Janez Kukec, glasbeni 
program pa sta oblikovali flavtistka Ivana Sešlar in pianistka Špela 
Ogorevc Troha iz Glasbene šole Sevnica. V sosednjem galerijskem 
prostoru je bila hkrati odprta samostojna razstava lanskoletnega 
zmagovalca – prvaka shoda Staneta Udvanca iz Šentjerneja. Razsta-
vi sta na ogled v odpiralnem času Gradu Sevnica: ob petkih med 15. 
in 18. uro ter ob sobotah, nedeljah in praznikih med 12. in 15. uro.

Likovniki so flavtistki Ivani Sešlar namenili močan aplavz. (Foto: 
Rok Petančič)

Podeljena posebna turistična priznanja

Prejemniki posebnih priznanj Turistične zveze občine SevnicaVeselo tudi na Preski

Novo avtobusno postajališče na Preski
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KRŠKO - 7. novembra je v Mencingerjevi hiši potekal pred-
zadnji dogodek v sklopu projekta 500 let protestantizma, 
to je predavanje upokojenega muzejskega svetovalca Po-
krajinskega muzeja Murska Sobota mag. Franca Kuzmiča. 

Tudi ta večer smo lahko 
slišali, da med največ-
je dosežke slovenskega 
protestantizma in pro-
testantov zagotovo šte-
jemo naše prve tiske ter 
še zlasti dejstvo, da smo 
z njihovo pomočjo kot 
dvanajsti v svetu dobi-
li prevod celotne Bibli-
je. Kuzmič je posebej 
izpostavil kvaliteto Dal-
matinovega prevoda, po 
tem merilu smo peti na 
svetu. Prav tako je po-
udaril, da je bilo v tem 
času natisnjenih več kot 8000 strani besedil, kar je umetniški 
opus, ki je bil presežen šele z natisom Cankarjevih del. Po Lutro-
vem pozivu k reformaciji zahodne Cerkve so se ideje protestan-
tizma hitro razširile po evropskih deželah. V slovenskem prosto-
ru se je živa protestantska skupnost do današnjega časa najbolj 
ohranila v Prekmurju, predavatelj je predstavil najbolj odmevne 
dogodke in osebnosti tega poltisočletnega obdobja. 
Kulturni dom Krško z enoto Mestni muzej Krško v okviru pro-
jekta 500 let protestantizma skrbi za organizacijo strokovnih 
predavanj strokovnjakov, ki to obdobje preučujejo in so tako v 
slovenskem kot širšem evropskem prostoru prepoznani odlični 
poznavalci tega časa in dosežkov. Tako je tudi mag. Franc Kuz-
mič kot izjemen poznavalec na zelo zanimiv način osvetlil sadove 
protestantizma vse do današnjih dni. Minuli torek, 21. novembra, 
pa je v prostorih Mencingerjeve hiše potekal še zadnji dogodek v 
okviru 500-letnice protestantizma z naslovom Naslikana refor-
macija, to je  predstavitev raziskave fresk v Mencingerjevi hiši, ki 
jo je podala izr. prof. dr. Barbara Murovec, predstojnica Umetno-
stnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta. Ob prenovi Men-
cingerjeve hiše je namreč javnost navdušilo odkritje niza rene-
sančnih portretov, ki so skriti pod ometom ene od soban v prvem 
nadstropju t. i. severne hiše dočakali 21. stoletje.  
� Vir:�Kulturni�dom�Krško

Kuzmič o sadovih protestantizma

Predavatelju�Francu�Kuzmiču�se�je�
vodja�muzejskih�enot�KD�Krško�dr.�
Helena�Rožman�zahvalila�s�knjižnim�
darilom.

KROMBERK, KAPELE - Slovensko etnološko društvo (SED) 
je na martinovo, 11. novembra, z Murkovo listino nagradilo 
Filmsko sekcijo Kulturnega društva Kapéle za videodoku-
mentacijo snovnega in nesnovnega izročila posavskih krajev. 

V 20-letnem obdobju je sodelovalo okoli 200 Kapelcev, ki so 
doslej posneli več filmov z etnološkimi vsebinami. Priznanje so 
si KD Kapéle in krajani Kapél zaslužili za predana prizadevanja 
za ohranjanje naše snovne in nesnovne dediščine, zlasti pa za te-
meljite filmske zapise snovnega, nesnovnega in jezikovnega iz-
ročila posavskih krajev (filmi: Tak ti je tu blu: Kako smo živeli in 
se zaljubili ter poročili v Kapélah /o življenju, ljubezni in svatbi 
v Kapélah po drugi svetovni vojni/ in Od pera do vajkoža, pote-
ka pa tudi produkcija tretjega etnografskega igranega filma Od 
setve do žetve), za kontinuirano ustvarjalno delo in enkratne do-
sežke, ki bogatijo, ohranjajo in popularizirajo etnološko védenje. 
Letošnja slovesnost s podelitvijo Murkovih odličij je potekala na 
gradu Kromberk, kjer je sedež Goriškega muzeja in matični kraj 
lanskoletne prejemnice Murkove nagrade, kustosinje etnologi-
nje mag. Inge Miklavčič Brezigar. Prihodnje leto bo Murkova-
nje v Trbovljah, kjer v Zasavskem muzeju že 30 let odlično de-
luje letošnja Murkova nagrajenka, kustosinja etnologinja Jana 
Mlakar Adamič. Murkovo priznanje je šlo letos v roke slavistu 
in etnologu Božidarju Premrlu za znanstveno monografijo Kra-
ški kruh, letošnja nagrajenca z Murkovo listino pa sta Nužej Tol-
majer za aktiviranje, zbiranje, realizacijo in kontinuirano delo 
pri ohranjanju koroške kulturne in etnološke dediščine, in Kul-
turno društvo Kapéle. � Dr.�Ivanka�Počkar,�etnologinja

Kapélci dobili Murkovo listino

Kapelci�s�snemalcem�Davorjem�Lipejem�in�predlagateljico�
dr.�Ivanko�Počkar

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

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

  Razstava
27. november, 17.00, Grad Sevnica:  GRAJSKE FRESKE

  Muzejski programi
3. december, Ta veseli dan kulture 
13.00–18.00: prost vstop v muzej
14.00, Vodovodni stolp: Razglasitev EVROPSKEGA 
LETA KULTURNE DEDIŠČINE, Voden sprehod po 
starem jedru Brežic
16.00: Javno vodstvo po razstavi KIPARKA ALENKA ERŽEN 
ŠUŠTARŠIČ
17.00: Predstavitev najdbe: RIMSKI MEČ V KRKI
17.30: Srečanje DELNIČARJEV ZNANJA z »borze« posavske 
kulturne dediščine

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. december, 19.00: 4. GALA NOVOLETNI KONCERT: 
Uroš Polanec z gos�
Vstopnina: 8 € v predprodaji novembra, 10 € v predprodaji 
decembra, 12 € na dan koncerta, 5 € za učence glasbenih šol.

»Ex tempore na Kumu je dru-
ženje, vsak umetnik ima svo-
jo zgodbo, vsakdo dela dru-
gače. Na zasavskem Triglavu 
vsak dobi svoj navdih. Zanimi-
vo jih je opazovati in posluša-
ti. Letos je, denimo, ena izmed 
umetnic pokazala, kako nasta-
jajo njene slike iz peska,« poja-
snjuje Zoran Cvar iz Loke pri 
Zidanem Mostu, vodja društva 
Art Kum, ki je funkcijo prev-
zel pred nekaj več kot šestimi 

leti. Pred tem je več let uspeš-
no vodil tudi KUD KreArt v do-
mačem kraju, kjer je dolgoletni 
predsednik KD Primož Trubar 
Loka pri Zidanem Mostu. V na-
daljevanju še pove, da bo pote-
kala otvoritev razstave 15. de-
cembra še v kulturnem domu 
v Loki, umetnice in umetni-
ki pa naj bi se z nastalimi sli-
karskimi deli predstavili tudi 
v Mosconovi galeriji na sevni-
škem gradu.

»Slikarsko druženje, kot sem 
ga doživljala na Kumu, kamor 
sva bili povabljeni z Neno Be-
dek, v lanskem letu pa je so-
deloval Boris Koteski iz Loke, 
je bil zame poseben dogodek. 
Že sama lokacija je naravnost 
čudovita, razgled še bolj, vre-
me je bilo sicer muhasto, ven-
dar ni vplivalo na razpolože-
nje. Udeleženci so bili prijetni 
sogovorniki, delile so se izku-
šnje, mnenja, želje, ideje. Bil 

je smeh, glasba, dobra volja in 
ustvarjalni duh v zraku. Popol-
na kombinacija za lep umetni-
ški vikend v topli in gostoljub-
ni planinski koči,« je strnila 
vtise Nevenka Flajs, ki jo po-
leg fotografiranja veseli tudi 
ustvarjanje na slikarskem 
platnu in javnosti se bo s svoji-
mi deli predstavila na današnji 
dan v Loki pri Zidanem Mostu. 

 S.�Radi

Otvoritev razstave, ki je v Ga-
leriji PMB na ogled do 20. 
maja 2018, je potekala v ma-
lem avditoriju muzeja, kjer je 
v. d. direktorice Alenka Černe-
lič Krošelj dejala, da je obraz 
Alenke Eržen Šuštaršič že pri-
soten v muzeju, in sicer kot del 
stalne zgodovinske razstave z 
naslovom Pod devetimi zas-
tavami: Posavje 1900–1990, 
v okviru katere so kot »Posa-
vski obrazi« predstavljeni tudi 
znameniti Posavke in Posavci, 
ki so pomembno zaznamova-
li drugo polovico 20. stoletja v 
Posavju in drugod. Razstavo in 
avtorico je predstavila kustosi-
nja, umetnostna zgodovinarka 
Oži Lorber, ki je razstavo obli-
kovala s kiparkino hčerko Nino 
Šuštaršič Remic, ravno tako 
prisotno na otvoritvi. Kot je 
omenila Lorberjeva, je kiparka 
od svojega rojstva v letu 1926 
živela v Krškem, pri devetih le-

Kiparska razstava krške rojakinje
BREŽICE - 16. novembra je v Posavskem muzeju Brežice vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini 
Krško Andrej Sluga odprl kiparsko razstavo Alenke Eržen Šuštaršič, katere pregledna razstava daje vpog-
led v petdesetletno ustvarjalno delo kiparke.

tih pa se je z družino preselila v 
Šentvid pri Lukovici. Diplomi-
rala je na kiparskem oddelku 
ljubljanske Akademije za li-
kovno umetnost, kasneje pa 
zaključila še kiparsko special-
ko. Poročila se je z umetnikom 
in slikarjem Markom Šuštarši-

čem, s katerim sta sooblikovala 
Grupo 53, s katero so se pogos-
to predstavljali doma in na tu-
jem. Kiparkin raznoliki opus je 
v segmentih formalno strog, a 
inventivno izjemen. Med vsem 
razstavljenim gradivom velja 
izpostaviti njeno lastno podo-

bo s portreti, ki so nastajali ves 
čas njenega ustvarjanja. Pose-
bej portret soproga v žgani gli-
ni, avtoportreti, tako v reliefu 
kot olju, predstavljajo inventi-
ven obračun umetnice s samo 
sabo in hkrati kažejo njen pre-
tanjen občutek za estetiko. 
Umrla je leta 2005 v Ljubljani. 
Andrej Sluga je, preden je tudi 
uradno odprl razstavo, pouda-
ril, da je Posavski muzej Breži-
ce, katerega soustanoviteljica 
je tudi Občina Krško, eden iz-
med zavodov, s katerim občina 
že dolga leta plodno in korek-
tno sodeluje. Zahvalil se je mu-
zeju, da se v okviru Posavskih 
obrazov spominja umetnikov, 
ki so na državnem nivoju mo-
goče neupravičeno prezrti. Za 
glasbeni dodatek je poskrbela 
kitaristka Kristina Hafner iz 
Glasbene šole Krško pod men-
torstvom Ivana Bakrana.
� R.�Retelj

Na ArtKumu tudi posavski slikarki
TRBOVLJE, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - V Delavskem domu Trbovlje so odprli slikarsko razstavo del ume-
tnikov, ki so od 1. do 3. septembra ustvarjali svoja dela na Kumu v okviru Ex tempore Art Kum. Letošnjega 
srečanja sta se udeležili tudi Nevenka Flajs iz Krmelja in Nena Bedek iz Sevnica. 

Na�ogled�so�tudi�t.�i.�oboževalke�Mozarta.

Janez Dovč: Tesla
glasbeno-gledališka predstava

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

Ditka & Feri Lainšček: 
Ne bodi kot drugi

koncert uglasbene poezije
nedelja, 26. 11., ob 18. uri

Vesna
muzikal

četrtek, 30. 11., ob 19. uri

Vita Mavrič: Sprehod
koncert šansonov

nedelja, 3. 12., ob 18. uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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Četrtek, 23. 11.

• ob 15.00 v MT Senovo: ri-
sanke + kokice

• ob 17.00 v Informacijskem 
središču GEN v Vrbini: pre-
davanje predsednice Zveze 
potrošnikov Slovenije Bre-
de Kutin

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

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Loka pri Zidanem Mostu: od-
prtje razstave Nevenke Flajs 
s koncertom Fake orchestra

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje skupin-
ske kiparske razstave članov 
Društva likovnikov Krško 
OKO »Forma 17«

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: dobrodelni kon-
cert »Občani Sevnice, stopi-
mo skupaj!« 

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: li-
terarni večer z Bino Štampe 
Žmavc ob zaključku letošnje 
sezone projekta Posavci be-
remo skupaj

• ob 18.00 v prostorih 
Društva NaTuro (Stritarjeva 
1, Krško): rokodelski kro-
žek »Uporabna umetnost: 
recikliranje, filcanje, štrika-
nje, kvačkanje, šivanje, obli-
kovanje …«

• ob 18.00 v Caffe galeriji v 
Radečah: otvoritev fotograf-
ske razstave Vinka Šeška 
»Barvitost narave«

• ob 19.00 v klubu KD Kr-
ško: predavanje in pogovor 
z dr. Andrejem Detelo »Tes-
lov vpogled«

• ob 19.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev fotografske razsta-
ve Luke Rudmana »2017«

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: komedija »Dama iz 
Maxima« v izvedbi Gledali-
šča Rajhenburškega

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

• ob 20.00 v Domu kulture 
Brežice: komedija v izved-
bi Denisa Avdića »Moški so 
z Marsa, ženske so z Venere«

Petek, 24. 11.

• ob 17.00 v konferenčni dvo-
rani hotela Terme Čatež: je-
sensko srečanje Posavskega 
in obsoteljskega društva za 
boj proti raku

• ob 17.00 v MC Krško: od-
prtje razstave »Krško skozi 
oči zaposlenih v MC Krško 
in Generator festival 2017«

• ob 17.00 v MT Senovo: slad-
ki parkelj

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: mini Pokaži, kaj znaš

• ob 17.00 v MT Raka: mo-
dna revija

• ob 18.00 v dvorani gostilne 
Tratnik na Raki: podelitev 
priznanj OTZ Krško v okvi-
ru občinskega projekta Moja 
dežela - lepa in gostoljubna, 
priznanj za večletne zaslu-
ge pri promociji turizma v 
občini Krško in priznanj TD 
Lovrenc Raka za dolgoletno 
urejeno bivalno okolje na 
območju KS Raka

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-

žice: pogovorni večer »Ko-
zole & Kozole« s filmskim 
režiserjem in scenaristom 
Damjanom Kozoletom in 
uspešnim podjetnikom Bo-
štjanom Kozoletom

• ob 18.00 v Zavodu Svibna v 
Brezovski Gori: predavanje 
Simona Prosena »Zgodo-
vinska izvirnost Slovenije, 
2. del: Od Rimskega imperi-
ja do leta 1919« 

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Tržišče: koncert ob 15-letni-
ci Ljudskih pevk s Telč

• ob 19.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu: pogovor 
z dr. Ano Kučan in dr. Mla-
denom Dolarjem o razsta-
vi »Struktura neskončnos-
ti« in knjigi Érika Orsenna 
»Portret srečnega človeka«

• ob 19.00 v Večnamenskem 
domu Zabukovje: koncert 
kvarteta Jarica z gosti

• ob 20.00 v KD Krško: glas-
beno-gledališka predsta-
va Janeza Dovča »Tesla«, za 
ARSonica 2017 abonma in 
izven

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: projekt MC7 - Sky smo-
kes & TPO

Sobota, 25. 11.

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

• ob 9.00 v MT Senovo: Lego 
robotika za otroke 3. triade

• 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 - Miklavževi parkeljni

• ob 10.00 v MT Raka: barva-
nje okvirjev za slike

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
okrasimo mladinsko točko

• ob 19.00 v KD Krško: letni 
koncert Pihalnega orkestra 
Krško z dirigentom Dejanom 
Žnideršičem

• ob 20.00 v Kulturnem doma 
Loka pri Zidanem Mostu: 
koncert skupine San Di Ego 
Band

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: Nazaj na faks (koncert 
Pravila igre in afterparty) 

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Repair Station

Nedelja, 26. 11.

• ob 14.30 in ob 18.00 v 
gasilskem domu Kapele: 
predpremiera in premiera 
igranega etnološkega filma 
»Tak ti je tu blu na kmetih - 
Od zrna do koruznega kru-
ha« v produkciji KD Kapele

• ob 17.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Kr-
škem: prireditev »Razgibaj-
mo ta veseli dan«

• ob 17.00 v kulturnem domu 
Podbočje: letni koncert in 
20-letnica Pevk izpod Bočja

• ob 18.00 v KD Krško: kon-
cert uglasbene poezije Ditke 
in Ferija Lainščka »Ne bodi 
kot drugi«

• ob 18.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
2. dobrodelni koncert Žu-
pnijske Karitas Cerklje ob 
Krki, nastopajo: MePZ Žu-
pnije Cerklje ob Krki, MoPZ 

kam v posavju
KD Ivan Kobal Krška vas, 
učenci OŠ Cerklje ob Krki, 
skupina Iber, Mili Korpar, 
folklorna skupina DU Breži-
ce, Anja Dobnik, pater Janez 
Ferlež, Ema in Blaž ter Bre-
žiški flosarji

Ponedeljek, 27. 11.

• od 16.00 do 17.30 v Več-
generacijskem centru Krško 
(CKŽ 44): Zavestno bivanje 
in ustvarjanje (A. Škrabar)

• ob 17.00 v vrtcu v Kostanje-
vici na Krki: predstava za ot-
roke »Zgodba o dveh kozah«

• ob 17.00 na gradu Sevni-
ca: odprtje razstave »Graj-
ske freske«

Torek, 28. 11.

• ob 17.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: predstava za 
otroke »1001 pravljica«

• ob 19.00 v klubu MC Breži-
ce: Dobra poteza - torkov ve-
čer družabnih iger

Sreda, 29. 11.

• ob 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: brezplačno preda-
vanje dr. Eve Škobalj »Kako 
motivirati mlade«

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

Četrtek, 30. 11.

• ob 16.00 v Podružnični šoli 
Loka pri Zidanem Mostu: 
odprtje nove knjižnice – Iz-
posojevališča Loka

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: predstava za otroke 
»Zgodba o dveh kozah«

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predstavi-
tev knjige dr. Božidarja Velj-
kovića »Glasna tišina pože-
lenja«

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
brezplačna delavnica »Pri-
hajajoči advent«

• ob 19.00 v KD Krško: muzi-
kal »Vesna«

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

Petek, 1. 12.

• ob 18.00 v Zatonu v Kr-
škem: prižig prazničnih luči

• ob 18.00 v Galeriji Krško: 
odprtje kiparske razstave 
Boštjana Kavčiča z naslo-
vom OS

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Koala Voice

Sobota, 2. 12.

• od 8.00 do 12.00 na tržnici 
na Vidmu: Miklavžev sejem

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav - 
otroška djemberaja

• od 16.00 do 18.00 v lese-
nem prostoru Mencinger-
jeve hiše in pedagoškem 
prostoru Mestnega muze-
ja Krško: Adventni utrinki 
Krškega: jaslice - Kraljestvo 
mineralnega sveta, program 

z delavnico bosta vodili ge-
ologinja Mojca Kunst in dr. 
Helena Rožman

• ob 17.00 v galeriji kavar-
ne Špica v Sevnici: otvoritev 
samostojne slikarske razsta-
ve Milene Roštohar »Barvna 
uvertura«

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: Miklavžev DJ The-Ule 
Night

Nedelja, 3. 12.

• od 10.00 do 12.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestani-
ci: Ta veseli dan kulture - 
javno vodstvo po razstavi 
»Slovenski izgnanci 1941–
1945«; od 16.00 do 17.00 
v Mestnem muzeju Krško: 
Pogled v Štovičkov depo - 
Dopolnitev razstav Akti iz 
depoja in Prvi krški borci 
s Štovičkovimi deli iz zbir-
ke Mestnega muzeja Krško; 
ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: odprtje razstave in 
koncert ob 40. obletnici KDK

• od 13.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
Ta veseli dan kulture - prost 
vstop v muzej; ob 14.00 pri 
vodovodnem stolpu Breži-
ce: razglasitev evropskega 
leta kulturne dediščine, vo-
den sprehod po starem je-
dru Brežic; ob 16.00: javno 
vodstvo po razstavi »Kipar-
ka Alenka Eržen Šuštaršič«, 
ob 17.00: predstavitev najd-
be rimskega meča v Krki; ob 
17.30: srečanje delničarjev 
znanja z »borze« posavske 
kulturne dediščine

• ob 15.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
Ta veseli dan kulture - otro-
ška ustvarjalnica »Gradimo 
hišo«, ob 16.00: predava-
nje dr. Roberta Simoniška 
»Od Koroške do Dolenjske« 
ob razstavi »Narava v nebo, 
človek vase«

• ob 15.00 v Domu kulture 
Brežice: 25. dobrodelni kon-
cert Župnijske Karitas Breži-
ce »Klic dobrote«

Torek, 5. 12.

• ob 16.30 na mladinskem 
oddelku Knjižnice Brežice: 
pravljica z ustvarjalnico

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: miklavževanje s 
predstavo »Nagrade pa take«

• ob 19.00 v klubu MC Breži-
ce: Dobra poteza - torkov ve-
čer družabnih iger

Sreda, 6. 12.

• od 10.00 do 15.00 v učilni-
ci II v MC Brežice: Izboljša-
nje poslovne komunikacije - 
delavnica na projektu PiMP

• od 17.00 do 19.00 v peda-
goškem prostoru Mestne-
ga muzeja Krško in lesenem 
prostoru Mencingerjeve 
hiše: Adventni utrinki Kr-
škega: jaslice - Kraljestvo ra-
stlinskega sveta, program z 
delavnico bosta vodili krajin-
ska arhitektka Vesna Zakonj-
šek in dr. Helena Rožman

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

ZGODBA O DVEH KOZAH –  
predstava za otroke 

• ponedeljek, 27. november, ob 17. uri -  
Vrtec Kostanjevica na Krki

• četrtek, 30. november, ob 17. uri –  
Knjižnica Senovo

Za popestritev pravljičnih uric bo Lutkovno gledališče 
TRI predstavilo zgodbo o dveh pametnih in srčnih kozah 
ter kaj vse lahko s tem dosežeta.  

1001 PRAVLJICA – predstava za otroke

• torek, 28. november, ob 17. uri -   
Mladinski oddelek

Predstava Lutkovnega gledališča TRI, s katero želimo 
obogatiti vsebino pravljičnih in igralnih uric, govori o 
dveh deklicah, dveh pravljičnih junakih, ovirah, vztraj-
nosti, pogumu in prijateljstvu.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

• ob četrtkih, tedensko med 9. – 11. uro -  
Osrednja knjižnica v Krškem  

Udeležite se računalniških delavnic za starejše, kjer bos-
te lahko naredili prve korake v svet računalniških znanj. 
Dogovorite se lahko na tel. 07 4904 000.
 

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V NOVEMBRU

KRŠKO - Številne prireditve, ki so jih ta mesec pripravi-
li v Valvasorjevi knjižnici Krško, bo zaključila prva javna 
predstavitev nove knjige dr. Božidarja Veljkovića iz Brežic 
(četrtek, 30. 11., ob 18. uri). 

Avtor je sicer bolj znan kot 
strokovnjak za področje pra-
va in turizma, saj je svojo aka-
demsko pot zaključil kot dekan 
Fakultete za turizem v Breži-
cah, vendar so bralci nekate-
rih revij, kot na primer Ona in 
Ona plus, v minulih letih lahko 
prebirali številne njegove pri-
spevke s področja komunici-
ranja, zlasti odnosov med spo-
loma.
V knjigi z zanimivim in provo-
kativnim naslovom Glasna ti-
šina poželenja, ki je v začetku 
meseca izšla pri brežiški založ-
bi Primus, je zbral in na novo 
uredil okoli šestdeset tem. Za-
peljevanje ni privilegij moških, 
Dotik - lakota kože ali duše, Ljubim, torej sem ljubosumen, Kdaj 
je pravi čas?, Prek izkušenj do kakovostnejše spolnosti, Z njimi 
je težko, brez njih pa še težje, Njegovo veličanstvo - orgazem, to 
je le nekaj naslovov izmed preko šestdesetih, pod katerimi avtor 
odstira mnoga vedno znova aktualna vprašanja, ki že od nekdaj 
igrajo eno najpomembnejših vlog v življenju posameznika, po-
sledično pa tudi v družini in družbi nasploh.
"Resnično zadovoljstvo človek najde v sebi šele takrat, ko se 
uresničuje s svojo drugo polovico. Kakovost človeškega življe-
nja je primarno določena s kakovostjo njegove spolnosti, če to 
priznamo ali ne. Z branjem besedil lahko odtopite hladno tišino, 
ki prekriva prijetno lepoto vašega poželenja do spolnosti, do živ-
ljenja. Človek obstaja samo, dokler v njem živita radovednost in 
upanje," zapiše dr. Veljković v uvodu svoje knjige.
Predlagamo torej, da letošnji zadnji novembrski večer preživite 
v prijetnem ambientu krške knjižnice in v zanimivem pogovoru 
z avtorjem, ki bo vesel tudi vaših vprašanj.
 S. Mavsar

Vabilo v knjižnico

Naglas o poželenju in drugem
komuniciranju med spoloma
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V prejšnji številki časopisa sem v prispevku o 40-letnici Karate 
kluba Brežice pomotoma izpustil Metko Galič, trenerko in čla-
nico KK Brežice, ki je pripravila večino točk na prireditvi ob ju-
bileju kluba. Tako je med drugim skupaj s Katjo Bajs in Mate-
jo Petančič (ekipa Kobudo Bo) prikazala veščine s dvometrsko 
palico. Dodajam še Jerneja Lenkiča, ki je s kitaro spremljal pev-
ski nastop sester Nastje Galič in Kaje Galič Lenkič ter ga tudi 
nisem omenil. Za nenamerno izpustitev obeh se opravičujem. 
 R.�Retelj

Dopolnitev

Leta 1957 je bila v Sevnici na 
pobudo Janeza Blasa in skupi-
ne šahovskih navdušencev us-
tanovljena šahovska sekcija, ki 
je delovala v okviru takratne-
ga DPD Svoboda Sevnica. Leta 
1964 se je sekcija preimeno-
vala v Šahovski klub Milan 
Majcen Sevnica. Deset let kas-
neje je klub pridobil svoje pro-
store v nekdanjem sevniškem 
TDV Partizanu. Prvi predse-
dnik ŠK je postal Boris Debe-
lak iz Krmelja in v njegov spo-
min šahisti v Krmelju vsako 
leto odigrajo memorialno ša-
hovsko tekmovanje. 

Na oktobrski slovesnosti ob 
visokem jubileju sevniške-
ga šahovskega kluba, kjer je 
zbrane nagovoril tudi župan 
Srečko Ocvirk, so podelili pri-
znanja posameznicam in posa-
meznikom, ki dosegajo, kljub 
skromnim pogojem, zlasti fi-
nančnim, izjemne tekmoval-

60 let organiziranega šahiranja
KRAKOVO POD LISCO - 21. oktobra so v Vinski kleti Mastnak obeležili 60 let organiziranega delovanja Ša-
hovskega kluba Milan Majcen Sevnica, čeprav pisni dokumenti in drugi viri dokazujejo, da segajo začetki 
igranja šaha v sevniškem okolju v prvo desetletje preteklega stoletja (okoli leta 1907). 

ne uspehe na posamičnih in 
ekipnih tekmovanjih. Plaketo 
je prejela Alenka Radej, prva 
državna prvakinja (naslov je 
osvojila leta 1995), ki je igra-
la na svetovnem prvenstvu 
za mlade v Parizu. Plaketo za 
osvojena odličja na državnih 
prvenstvih, ki so jim omogo-

čala nastope na mladinskih in 
evropskih, svetovnih ter osta-
lih mednarodnih turnirjih, so 
prejeli Jelena Topić, Boris 
Mitrović, Petra Pavlič in Lu-
cija Krošelj. Plaketo so preje-
li še Mojca Grilc, Martin Pov-
še in Blažimir Kovačevič, ki 
so že desetletja nepogrešljivi 

člani ŠK Milan Majcen Sevnica, 
in 11-letna Pia Rožmanec, ki 
je med najboljšimi v svoji sta-
rostni skupini, ter Marjan Bo-
žič, ki je kot šolski mentor in 
klubski trener najbolj zaslu-
žen za številne uspehe mladih 
šahistk in šahistov v Krškem 
ter v Sevnici in je tudi eden iz-
med najuspešnejših mentor-
jev v Sloveniji. Plaketo je pre-
jel še dolgoletni predsednik 
sevniškega šahovskega klu-
ba Franc Derstvenšek, ki je 
še edini član ŠK Milan Majcen 
od ustanovitve šahovske sek-
cije v Sevnici. Plaketo za dol-
goletno uspešno sodelovanje 
s šolami, ki omogočajo delo z 
mladimi in s tem razvoj šaha 
v domačem okolju, so prejele 
tudi tri osnovne šole - OŠ Blan-
ca, OŠ Boštanj in OŠ Sava Klad-
nika Sevnica - ter sponzorji in 
donatorji. 

� Smilja�Radi

Na�slovesnosti�ob�60-letnici�sevniškega�šahovskega�kluba�so�
se�prisotni�šahisti�in�šahistke�pomerili�še�v�hitropoteznem�ša-
hovskem�turnirju.

KRETA - Članica Šahovske-
ga kluba Triglav Krško Larisa 
Kuhar je konec oktobra na gr-
škem otoku Kreta dosegla zgo-
dovinski uspeh. Na mladinskem 
svetovnem prvenstvu v pospe-
šenem šahu je v skupini do 14 
let osvojila 3. mesto med dekle-
ti, v hitropoteznem šahu je bila 
v isti starostni skupini 5. med 
dekleti, udeležila pa se je tudi 
mediteranskega turnirja v stan-
dardnem šahu za mladince, na 
katerem je med šahistkami do 
18 let osvojila 1. mesto (3. mes-
to med fanti in dekleti). Zelo 
perspektivna šahistka z Gore-
nje Pirošice, ki je na omenjenih 
tekmovanjih nastopila kot edina iz Slovenije, je s tem pisala zgo-
dovino ne samo za krški klub, ampak tudi za posavski šah, saj se 
do zdaj ni še nihče od Posavcev uvrstil na stopničke na mladin-
skem EP ali SP. Na uspehe svoje varovanke je ponosen tudi tre-
ner Marjan Božič.  R.�R.,�vir:�ŠK�Triglav�Krško

Zgodovinski uspeh Larise Kuhar

Larisa�Kuhar�z�osvojenim�po-
kalom

BREŽICE - Na letošnjem Dne-
vu košarke v Brežicah, ki je 
potekal 18. in 19. novembra, 
ko so na ligaških tekmah na-
stopale različne selekcije Ko-
šarkarskega kluba Brežice, je 
ponovno prišla do izraza do-
brodelnost, saj se je KK Bre-
žice pridružil projektu Mirno 
morje ter z dobrodelno draž-
bo in prostovoljnimi prispevki 
obiskovalcev tekem priskočil 
na pomoč OŠ Brežice, na kate-
ri ta projekt vodi Hedvika Lo-
patič. S projektom otrokom 
in mladostnikom s posebni-
mi potrebami in prilagojenim 
programom omogočijo enote-
densko jadranje. KK Brežice 

Zmaga za dobrodelne košarkarje
je za dobrodelno dražbo do-
niral košarkarsko žogo s pod-
pisi članske ekipe, majico klu-
ba in uokvirjeno sliko članske 
ekipe, katerih začetna cena je 
bila 10 evrov. Za žogo je naj-
več ponudila trgovina Proteini.
si iz Brežic, za majico Turistič-
na kmetija Zevnik s Čateža ob 
Savi in za sliko Računovodski 
servis Darinka Cizl s.p. iz Šen-
tlenarta. Dražitelje je kapetan 
članske ekipe KK Brežice De-
jan Kolar razglasil med polča-
som članske tekme KK Brežice 
- KK Dravograd, ki so jo na ve-
liko veselje obiskovalcev dobi-
li domači košarkarji (64:58) in 
tako dosegli prvo zmago sezo-

ne v 4. SKL vzhod. Dogodek je 
imel tudi pridih evropskih pr-
vakov v košarki, saj je prišel 
zlato medaljo pokazat Jaka Le-
nart, predstavnik za odnose z 
javnostmi v košarkarski repre-

zentanci. Organizator KK Bre-
žice se zahvaljuje vsem, ki so 
prišli spodbujat domače ko-
šarkarje in hkrati s svojim pri-
spevkom podprli projekt Mir-
no morje.  R. R.

Članska�ekipa�KK�Brežice�s�trenerjem�Davorjem�Vlaškijem

KRŠKO, BREŽICE - Oba posavska nogometna kluba, prvo-
ligaš NK Krško in drugoligaš NK Brežice - Terme Čatež, sta 
trenutno v rezultatski krizi, saj so Krčani zadnjič zmagali 
30. septembra, Brežičani pa dan kasneje. Minuli vikend so 
Krčan izgubili v Domžalah, Brežičani pa iztržili (samo) toč-
ko proti Brdam.

Krško je zadnjo ligaško tekmo odigralo v Domžalah, domačini 
so bili na koncu boljši z 1:0, potem ko je v 31. minuti zadel Jure 
Balkovec. Krčani si niso na celotni tekmi pripravili niti ene lep-
še priložnosti. Še prej so 4. novembra na domačem stadionu do-
živeli najvišji poraz, odkar igrajo med prvoligaško druščino, saj 
jih je aktualni prvak Maribor v tekmi 15. kroga 1. SNL premagal 
kar s 5:0. Že po pičlih 13 minutah so v krški mreži končale tri 
mariborske žoge. Trikratni strelec je bil Marcos Tavares, dvak-
rat pa je meril v polno še Aleksander Rajčević. Najlepšo prilož-
nost za domače, ki tudi na desetem medsebojnem obračunu niso 
premagali Mariborčanov, je imel Miljan Škrbić, a je žogo slabo 
zadel z glavo oz. ramo in jo poslal mimo vrat. Za varovance Sti-
peta Balajića je bil poraz v Domžalah četrti na zadnjih petih tek-
mah, na katerih so ob le eni iztrženi točki (1:1 na gostovanju pri 
Ankaranu Hrvatinih, v 93. minuti je bil učinkovit Leo Ejup) za-
deli samo dvakrat, prejeli pa kar 13 golov. Zadnja njihova zmaga 
sega že več kot mesec dni nazaj, ko so na zadnji septembrski dan 
doma premagali Aluminij. Krčani so trenutno pri 16 točkah z gol 
razliko 21:32, kar zadošča za 8. mesto na lestvici. V naslednjem 
krogu jih čaka še eno težko gostovanje pri Olimpiji.
V seriji negativnih rezultatov je v zadnjem obdobju tudi brež-
iški klub, ki je 19. novembra v Vipolžah proti Brdam osvojil toč-
ko (1:1, strelec Marko Trojak), s čimer je sicer prekinil niz šti-
rih zaporednih porazov, a je brez zmage že na zadnjih sedmih 
tekmah. V prejšnjem krogu so Brežičani doma izgubili s ptujsko 
Dravo (1:3, edini zadetek je dosegel Robert Drugovič), še prej 
pa na gostovanju pri zadnjeuvrščeni ekipi 2. SNL Farmtech Ver-
žej (0:1). Varovanci trenerja Alberta Poborja z 19 točkami in 
gol razliko 19:24 zasedajo 10. mesto med 16 klubi. V jesenskem 
delu prvenstva jih čaka samo še domača tekma z Jadranom De-
kani (v soboto ob 14.00).� R.�Retelj

Ne najdejo poti iz krize

Krški�napadalec�Nikola�Mandić�v�akciji�na�tekmi�z�Mariborom
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Vse prijatelje Posavskega muzeja Brežice z znanji in veščinami, ki ste  le-te 
pripravljeni deliti z drugimi, vabimo, da postanete naši DELNIČARJI ZNANJA.  
Na »borzi« namesto denarja ali listin vlagate svoj čas, svoje znanje in svoje 
veščine, sami pa postanete »bogatejši« za nove izkušnje in nova poznanstva … 
Vse to v Posavskem muzeju Brežice delite z nami, predvsem pa z obiskovalci. 
Sami izberete čas, sami izberete temo, skupaj pa vse to umestimo tudi v 
muzejski čas in prostor.  

 

POSTANITE DELNIČARJI ZNANJA NA »BORZI« POSAVSKE DEDIŠČINE 

Naše prvo srečanje bo na  
TA VESELI DAN KULTURE,  
3. 12. 2017, ob 17.30,  
 

ki ga bomo namenili tudi 
prihajajočemu Evropskemu letu 
kulturne dediščine.  
 

Vljudno vabljeni! 
 

Vaš Posavski muzej Brežice 

Za dodatna pojasnila in vse kar Vas zanima v zvezi z 
opisanim, smo Vam na voljo na telefonski številki:  
07 466 05 18 (Silvija) ali na e-pošti: 
pedagog@pmb.si.  

 

Besedno, pevsko in glasbeno 
so dogodek popestrili njihovi 
partnerji v raznih projektih, 
prehojeno ustvarjalno foto-
grafsko pot pa je nizala pove-
zovalka programa Vlasta Mo-
škon, ki je dejala, da zadnje 
desetletje izvajajo programe 
z naslovom Od ideje do ume-
tniške fotografije. Pripravili 
so številne razstave in v okvi-
ru t. i. Blaževih dni, ki so spo-
min na njihovega preminulega 
člana, organizirajo raziskoval-
ne projekte. Tako so obeloda-
nili delo fotografov, kot so bili 
Blaž Mirt, Ivan Krahulec, Olaf 
Lovrenčič in Vladka Likar Ko-
bal. »Zelo pomembno je tudi 
povezovanje s Fotoklubom 
Zagreb, ki je obrodilo vrsto 

dogodkov,« so slišali prisotni, 
kakor tudi, da je krškim foto-
grafom pomembno sodelova-
nje z Etnološkim društvom 
Prforcenhaus iz Kostanjevi-

ce, Simfoničnim orkestrom 
Krško, JSKD OI Krško, podje-
tjem Kostak in JSKD OI Breži-
ce. V zadnjih dveh letih skrbi-
jo tudi za izobraževanje gluhih 

Z�odprtja�razstave,�levo�predsednica�Jožica�Mikek�Veber

KRŠKO – Društvo ljubiteljev fotografije Krško je z razstavo fotografij »Naših 20 let« obeležilo dve desetletji 
delovanja. Svoja dela so postavili na ogled Branko Benčin, Aleš Hribar, Jože Lesjak, Peter Lovrenčič, Jožica 
Mikek Veber, Boris Moškon, Hrvoje Teo Oršanić, Goran Rovan in Anica Valentinc. 

Krški fotografi obeležili 20 let

in naglušnih oseb ter sodeluje-
jo z DGN Posavja Krško. Njiho-
vi člani so aktivni s samostoj-
nimi razstavami v domačem 
kraju in širši okolici ter raz-
stavljajo v Brežicah, Sevnici, 
Šmarjeških Toplicah, na gradu 
Podsreda, bolnišnici Brežice, 
knjižnicah Brežice in Krško, 
Lipici, Etnografskem muzeju 
Kobile, avli KD Krško, galeri-
ji Kostanjevica na Krki ter avli 
Gimnazije Brežice. 

Vodja JSKD OI Krško Sonja Le-
vičar jim je ob tej priložnosti 
podelila jubilejno priznanje in 
jim zaželela še veliko ustvar-
jalnih trenutkov. »Zmotno je 
prepričanje, da je za dobro fo-
tografijo potreben dober foto-
aparat. Dobra fotografija nas-
tane v naši glavi, fotoaparat pa 
je samo podaljšek naših raz-
mišljanj, znanja in izkušenj. 
Zato je učenje najboljša pot do 
dobrih fotografij. Tako je zapi-
sal naš svetovno znan fotograf 
Arne Hodalič. Takega mnenja 
ste verjetno tudi člani Društva 
ljubiteljev fotografije Krško, ki 
se že dolga leta ukvarjate s fo-
tografiranjem in najboljše iz-
delke pokažete širši javno-
sti na številnih razstavah,« je 
z zadovoljstvom povedala Le-
vičarjeva.  
 M.�Hrvatin

BREŽICE - Brežiška območna 
izpostava JSKD je 9. novem-
bra v avli Doma kulture Bre-
žice odprla že 16. območno 
razstavo fotografij Fotograf-
ska razmišljanja. 

Kot je povedala Lučka Černe-
lič iz JSKD OI Brežice, so letos 
prejeli 210 fotografij 22 avtor-
jev, med katerimi je šest fo-
tografinj. Zanimivo je, da so 
z izjemo enega vsi prispeva-
li fotografije za osrednjo temo 
gozd, kar pripisujejo dovolj 
premišljeno zastavljeni tema-
tiki. Druga tema je bila splo-
šna, največ zadržkov pa je bilo 
tudi letos pri predstavljanju 
fotografij tretje teme digi-mi-
gi, po mnenju organizatorjev 
zato, ker avtorji še vedno naj-
bolj zaupajo klasični fotografi-
ji ter vanjo ne želijo posegati, 
izzivati in se poigravati z orod-
ji, ki bi osnovno fotografijo bi-
stveno spremenila. Fotografije 
sta pregledala letošnja žiranta 
Sonja Lebedinec, magistrica 
umetnosti in profesorica foto-
grafije, in Boštjan Pucelj, pri-
znani fotograf in avtor foto-

16. Fotografska razmišljanja

grafskih knjig. Za razstavo sta 
izbrala 61 fotografij. 

Približno polovica avtorjev, ka-
terih fotografije so razstavlje-
ne do 9. januarja 2018, je čla-
nov bodisi Fotokluba Brežice 
bodisi Društva ljubiteljev fo-
tografije Krško. Avtorji izbra-
nih fotografij so: Lea Babič, 
Branko Benčin, Vladimir 
Bogovčič, Branko Brečko, 
Vlado Bucalo, Metka Ga-
lič, Kaja Galič Lenkič, Samo 
Hajtnik, Marjan Jerele, Matej 
Kramžer, Davor Lipej, Drago 
Marn, Mitja Medvešček, Mi-
tja Mladkovič, Andreja Ogo-

revc, Jožef Pirš, Anita Rad-
kovič, Dragomila Šeško, 
Aleš Tomše, Tine Vimpol-
šek, Anton Vučajnk in Bran-
ko Zupanc. Vsi našteti so iz 
rok vodje JSKD OI Brežice Si-
mone Rožman Strnad preje-
li priznanja v zahvalo za sode-
lovanje, prav tako sta žiranta 
podelila deset pohval za posa-
mezno temo in pri vsaki temi 
izbrala tudi najboljšo foto-
grafijo - »Ujeti gozd« in »Taku 
je« Vlada Bucala ter »Vzpon« 
Branka Benčina. Za glasbeno 
spremljavo sta poskrbela Ve-
ronika in Krištof Strnad.
 R.�Retelj

Najboljši�fotografiji�pri�dveh�temah�je�naredil�Vlado�Bucalo.

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

petek, 24. november 2017, ob 19.00, Lamutov likovni salon
ANA KUČAN, MLADEN DOLAR: 
O Versajskem vrtu, iluziji in absolutu, pogovor ob razstavi 
Struktura neskončnosti / L’espace infini

nedelja, 3. december 2017 – TA VESELI DAN KULTURE
ob 15.00 
Gradimo hišo, otroška ustvarjalnica

ob 16.00 
Od Koroške do Dolenjske, 
predavanje ob razstavi Narava v nebo, človek vase
Predaval bo dr. Robert Simonišek.

Napovedujemo: PRAVLJICA V GALERIJI
torek, 19. in sreda 20. december, ob 17.00
Kostanjev škrat v galeriji, pravljično-ustvarjalno popoldne 
za otroke in odrasle

četrtek, 21. december 2017, ob 18.00
Pravljični večer za odrasle

Dogodki imajo prost vstop. Vljudno vabljeni!

Vabljeni v Galerijo Božidar Jakac! 

BREŽICE - Na zadnjo oktobrsko nedeljo je brežiško Društvo 
1824 v Slomškovem domu pripravilo otvoritev fotografske 
razstave in avdio/video gradiva vestnega spremljevalca utri-
pa mesta in občine Brežice Davorja Lipeja. Gre za tretji del 
razstave, ki jo je tokrat naslovil »Brežice po letu 2000 iz ar-
hiva avtorja«.

Društvo 1824 je tretje leto 
zapored ob brežiškem ob-
činskem prazniku na ogled 
postavilo razstavo Davorja 
Lipeja – pred dvema letoma 
je razstavljal v počastitev 25. 
obletnice plebiscita, ki hkra-
ti pomeni tudi začetek njego-
ve fotografske in video poti, 
lani pa je razstava potekala v 
spomin na četrt stoletja osa-
mosvojitve naše države. Tok-
ratna razstava, ki bo na ogled 
vse do marca 2018, potem pa 
jo bodo prestavili v OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece, prikazu-
je dokumentarne fotografi-
je dogajanja v Brežicah in drugih krajih po občini, predvsem iz 
prvih let tega tisočletja. Poleg tega so na ogled stare razgledni-
ce stavb, delov ulic oz. panoramskih pogledov in fotografije da-
našnjega stanja – večino hrani Valvasorjeva knjižnica Krško, en 
razstavni pano s fotografijami je v celoti namenjen častnemu ob-
čanu župniku Milanu Kšeli, dokumentirani sta tudi gradnja pi-
šeške in bizeljske osnovne šole ter obnova brežiškega mestne-
ga jedra. Po Lipejevih besedah je večina fotografij presnetih iz 
VHS kaset, saj takrat še ni bilo digitalnih posnetkov. Kot je dejala 
Alenka Černelič Krošelj, ki Lipeju pomaga pri izboru fotografij 
za razstavo in je na dogodku nadomeščala obolelo predsednico 
Društva 1824 mag. Mojco Strašek Dodig, je izbor fotografij za-
radi zelo obsežnega arhiva zelo zahteven.
Razstavo je uradno odprl župan Ivan Molan in pohvalil avtorja 
za redno spremljanje dogodkov v občini. Že na začetku je zbrane 
nagovoril Kšela in se še enkrat zahvalil vsem, ki so podprli njego-
vo imenovanje za častnega občana. Avtor razstave je najprej za-
vrtel tudi nekajminutni film z dogodki, katerih fotografije so na 
ogled na razstavi. Za kulturni dodatek je poskrbela Katja Dor-
nik na kitari. Na koncu so v čast občinskega praznika razrezali 
tudi torto.� R.�Retelj

Brežice po letu 2000 na ogled

Černelič�Krošljeva�se�je�zahvali-
la�avtorju�razstave�Lipeju.
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na muhi ...

Eden�izmed�sodelujočih�na�sejmu�rokodelskih�znanj�v�Breži-
cah�je�bil�tudi�Franc�Černelič,�ki�je�ves�čas�trajanja�sejma�glas-
no�vabil�k�sebi�»stranke«,�da�sprejmejo�storitve�podjetja�»Čev-
ljolesk«�s.p.�-�uličnega�krtačenja�čevljev�in�klepetalnice.�Tako�
je�k�sebi�zvabil�tudi�člana�Gasilskega�pihalnega�orkestra�Lo-
če�Aleksandra�Rožmana,�mu�zloščil�čevlje�in�z�njim�še�malo�
poklepetal.�Černelič�je�na�sejmu�sodeloval�tudi�lani,�ko�je�pri-
kazoval�stare�načine�kovanja,�Rožman�pa�se�je�letos�po�tem,�
ko�je�z�godbo�odigral�nekaj�koračnic,�še�malo�zadržal�na�graj-
skem�dvorišču,�saj�je�znano,�da�je�poleg�svojega�tiskarskega�
dela�tudi�ljubitelj�starin,�ki�jih�hrani�doma,�zbiratelj�znamk�
in�še�kaj�bi�se�našlo.�(R.�R.)

Slovesnosti�ob�80-letnici�odkritja�Kostanjeviške�jame�sta�se�
udeležila�tudi�župan�Ladko�Petretič�in�direktor�tamkajšnje�
Galerije�Božidar�Jakac�Goran�Milovanović�z�otrokoma.�Med-
tem�ko�je�Petretič�na�dogodek,�ki�mu�je�sledil�še�ogled�jame,�
prišel�v�obleki,�morda�ne�najbolj�primerni�za�hladno�jamsko�
okolje,�se�je�Milovanović�opravil�bolj�razmeram�primerno.�A�
verjamemo,�da�je�župana�grela�misel�na�le�nekaj�ur�pred�tem�
sprejeta�občinska�proračuna�za�letošnje�in�naslednje�leto,�kar�
je�med�sprehodom�do�jame�pojasnil�tudi�prvemu�možu�gale-
rije�…�(P.�P.)

Člani�kvarteta�Jarica,�Matej,�Jure,�Dejan�in�Jože,�so�si�nadeli�
ime�po�roži,�ki�uspeva�na�južnem�pobočju�Bohorja,�kjer�je�edi-
no�naravno�rastišče�te�rastline�v�Sloveniji.�Njihov�repertoar�
obsega�predvsem�ljudske�in�ponarodele�pesmi,�a�včasih�za-
pojejo�tudi�katero�dalmatinsko.�Radi�se�odzoveju�povabilu�za�
nastop,�a�še�najraje�zapojejo�podoknico�kakšnemu�mlademu�
dekletu.�Le-ta�uživa�v�njihovi�družbi,�ko�jo�»mladi�korenjaki«�
zabavajo�s�petjem�in�humorjem.�(S.�R.)

Podpirajo nas:
Občina Krško, URSM, Zavod Movit in JSKD, 
Zavod RS za zaposlovanje

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

KONCERT:  REPAIR STATION

Si želite preživeti večer ob poslušanju starega rocka? 
Lepo vabljeni v Mladinski center Krško, kjer bo za vas 
poskrbel lokalni band, ki sliši na ime Repair Station. 
Med drugim bo skupina predstavila tudi svoje avtorske 
skladbe. Po koncertu pa nadaljujemo zabavo ob rock 
klasikah prejšnjega tisočletja.

MC Krško, sobota, 25.11.2017, ob 21.00.

Vstopnina: prostovoljni prispevek

MC DIRENDAJ: MIKLAVŽEVI PARKELJNI

Otroci, vabljeni na kuharsko delavnico v MC Krško, 
kjer bomo pekli parkeljne.

Delavnice so brezplačne in so namenjene otrokom od 
5. do 12. leta starosti.

Lepo vabljeni!

Prijave: monika.macek@mc-krsko.si

MC Krško, sobota, 25. 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

Četrtek, 23. 11. 2017, ob 8.00
V Posavju žuramo brez drog in alkohola: OŠ Leskovec 
pri Krškem
Organizator: MC Krško in LAS Krško

Petek, 24. 11. 2017, ob 17.00
Otvoritev razstave: Krško skozi oči zaposlenih v MC 
Krško in Generator festival 2017
Vstop je prost

Sobota, 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, 25. 11. 2017, ob 10.00
MC Direndaj: Miklavževi parkeljni
Prijave: monika.macek@mc-krsko.si

Sobota, 25. 11. 2017, ob 21.00
Koncert: Repair Station
Vstopnina: prostovoljni prispevek

Petek, 1. 12. 2017, ob 21.00
Koncert: Koala Voice 
Vstopnina: 4€

Petek, 8. 12. 2017, ob 21.00
Karaoke 
Vstop prost

Kmečka�zadruga�Krško�in�družba�Kostak�si�z�martinovanjem�
v�krški�kleti�prizadevata,�da�bi�bilo�sodelovanje�med�gospo-
darskimi,�negospodarskimi,�storitvenimi,�javnimi�in�zaseb-
nimi�subjekti�ter�ustanovami�karseda�tekoče�v�več�pomenih.�
Nam,�t.�i.�sedmi�sili,�pa�ta�že�tradicionalna�prireditev�pred-
stavlja�eno�redkih�priložnostih,�ko�imamo�priložnost�vide-
ti�posameznike�različnih�branž�na�enem�mestu,�četudi�ne�ob�
šanku,�kjer�so�se�nekdaj�sklepale�največje�kupčije,�pač�pa�še�
bližje�izvoru�-�ob�sodu.�Tako�smo�letos�med�množico�obrazov�
med�drugim�opazili�tudi�zakonca�Masnik,�gradbinca�Walter-
ja�in�njegovo�soprogo�Ani�Nušo,�ki�kot�direktorica�vodi�krški�
Dom�starejših�občanov,�v�živahnem�pogovoru�z�Milanom�Ta-
talovićem,�pred�25�leti�ustanoviteljem�družinskega�podjetja�
Tatalović�zobozdravstvo,�in�Igorjem�Zorkom,�ki�ima�lep�raz-
gled�v�dolino�z�gostišča�Tri�lučke,�v�katerem�so�pretekli�me-
sec�dopolnili�prvo�leto�obratovanja.�(B.�M.)�

Jože�Pavlovič�iz�Kostanjevice�na�Krki,�sicer�profesor�matema-
tike,�je�poznan�kot�prizadeven�ravnatelj�krške�srednje�stro-
kovne�in�poklicne�šole�ter�idejni�oče�projekta�Tehnogenij,�ki�
spodbuja�in�navdušuje�mlade�za�tehnična�znanja,�njegovi�
znanci�pa�povedo,�da�je�tudi�zelo�predan�oče�in�soprog.�Oči-
tno�pa�je�tudi�sladkosned,�saj�je�svojo�družino�popeljal�na�de-
gustacijo�in�seveda�tudi�nakup�mamljivih�čokoladnih�izdel-
kov�na�letošnjem�Rajhenburškem�dnevu�čokolade�in�likerjev.�
(B.�M.)��
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Sandra Mergole, Rogačice 

– dečka,
• Jelena Pavlič, Bukošek – 

deklico,
• Kaja Uranjek, Sevnica – 

dečka,
• Tina Pečnik, Kamenica – 

deklico,
• Tina Ferenčak, Kapele – 

dečka,
• Vanja Golob, Podboršt – 

dečka,
• Mateja Žigante, Krško – 

deklico,
• Andreja Vegel, Kočarija – 

dečka,
• Jerneja Trbovec, Krsinji 

Vrh – deklico,
• Marjetka Ogorevc, Pišece 

– deklico,
• Nina Gerjevič, Brezina – 

dečka,
• Rayda Safi – Sfax Chahia, 

Tunizija – deklico,
• Mateja Berce, Laze – 

deklico,

rojstva

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

Matej�Krmelj�in�Kristina�Virant,�oba�iz�Krškega,�26.�av-
gust�2017,�Brestanica�(foto:�Boštjan�Colarič)

• Vanesa Simončič, 
Črešnjice nad Pijavškim – 
dečka,

• Jasna Hren, Podvinje – 
deklico,

• Mihaela Brajdič, Hrastek – 
deklico,

• Maja Avsec, Studenec – 
deklico,

• Petra Frankovič, Nemška 
vas – dečka,

• Renata Resnik, Loke – 
dečka,

• Tanja Oberč Tomažin, 
Kržišče – deklico,

• Maja Zlobko, Gazice – 
dečka,

• Klara Pirš, Sevnica – dečka,
• Karmen Kerin Živič, 

Sremič – deklico,
• Brigita Tomše, Cerina – 

dečka,
• Špela Fekonja Cikač, 

Čretež pri Krškem – dečka,
• Monika Može Šeničar, 

Dobova – dečka,
• Brigita Javoršek, Svinjsko 

– deklico.

ČESTITAMO!

MARTINOV�JURČEK�-�Na�Martinovo�jutro�11.�novembra�je�Jo-
že�Škoberne��v�gozdu�pred�svojo�zidanico�v�Dolenjem�Leskov-
cu�pri�Brestanici�našel�jurčka-petorčka,�ki�je�tehtal�kar�3,65�
kg!�Morda�je�Škoberne,�sicer�znan�kot�glasbenik�(ansambel�
Jožeta�Škoberneta)�ob�tem�dobil�navdih�za�novo�pesem,�ki�bi�
lahko�nosila�naslov�»Martinov�Jurček«,�je�ob�poslani�fotogra-
fiji�zapisal�bralec�Bogdan.

SENOVO - Marta Slapšak je 
22. oktobra v krogu svoje 
družine praznovala 90 let, 
kasneje pa je k praznovanju 
povabila še prijateljice. S 
svojim obiskom so jo počas-
tili člani domačega društva 
upokojencev in brestaniške-
ga Rdečega križa, čestitko pa 
ji je namenila tudi krška po-
džupanja Ana Somrak. 

Življenjska pot Marte Slapšak 
se je pričela v Artičah. Ko je 
dopolnila eno leto, ji je mama 
umrla. Skrb zanjo je prevzela 
teta Pepca, očetova sestra. Kas-
neje se je oče poročil in druži-
na se je povečala. Med vojno so 

90. rojstni dan Marte Slapšak 

jo izselili, ona pa je ostala pri 
teti v Brestanici. Pri njej se je 
izurila v kuhanju in še danes 

izvrstno kuha. Tam je spozna-
la moža Edija. Družino sta si 
ustvarila na njegovem domu 
na Senovem. Rodila sta se jima 
hčerka Sonja in sin Edi. Marta 
je bila dobra gospodinja, rada 
je obdelovala vrt in uživala v 
gojenju cvetja, ki še vedno kra-
si njen dom in okolico. Sin jo 
je razveselil z vnukinjama Po-
lono in Špelo, hči pa z vnuko-
ma Boštjanom in Tomažem. 
Marta je sodelovala tudi v DKD 
Svoboda Brestanica. Zgodaj je 
ovdovela. Lotila se je gostinske 

dejavnosti. Uspela je premaga-
ti težko bolezen. Življenje ji ni 
prizanašalo, pred 17 leti ji je 
usoda vzela snaho, dober me-
sec kasneje pa še hčerko Sonjo. 
Ohranila je optimizem, s prija-
teljicami je hodila na spreho-
de, rada pa je zahajala tudi v 
toplice. Je zelo redoljubna, pre-
bere dnevno časopisje, gleda 
televizijske oddaje, zanima jo 
tudi šport. Veselje ji delajo tri 
pravnukinje in trije pravnuki. 

 M.�H.,�foto:�A.�Samec
Marta�Slapšak

www.PosavskiObzornik.si

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

BIZELJSKO - Martinovo je čas, ko v Društvu vinogradnikov Bi-
zeljsko izberejo vinsko kraljico za prihodnje leto. Letos je bila 
za to častno nalogo izbrana Laura Omerzo iz Bukovja, dijaki-
nja kmetijske šole Grm. Na Martinovanju pri Isteničevih v Stari 
vasi na Bizeljskem ji je krono predala dosedanja vinska kraljica 
Bizeljskega Marija Krivec, ki je odlično opravljala svoje pos-
lanstvo. Doroteja Šekoranja, ki se je prva podala na pot pro-
mocije bizeljskih vin kot vinska kraljica, je spomnila, da je bila 
Bizeljanka Tonka Balon vinska kraljica že v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Lauri je podporo izkazala tudi Lea Berkovič, 
druga vinska kraljica. Vse tri dosedanje kraljice ji bodo pomagale 
s svojimi izkušnjami. V nagovorih sta ji čestitala ter ji zaželela us-
pešno promocijo bizeljčana in ostalih odličnih vin z Bizeljskega 
mag. Janez Istenič in predsednik DV Bizeljsko Blaž Zagmajster.
Turistično društvo Bizeljsko je na Martinovo soboto organiziralo 
Martinov sejem v zadružnem domu na Bizeljskem. Ponudniki so 
na stojnicah predstavljali svoje pridelke in izdelke, gosti pa so ob 
pokušini domačih dobrot preživeli nekaj prijetnih uric v medse-
bojnem klepetu. Tu in tam je stekla tudi kakšna kupčija. Za pope-
stritev dneva je poskrbela Ana Travnikar s svojo harmoniko in 
skupina članov TD s tradicionalnim krstom mošta. Tik pred iz-
tekom mandata se je pridružila tudi vinska kraljica Bizeljskega 
Marija Krivec. Predsednica društva Mateja Kmetič se je zahva-
lila vsem sodelujočim in jih povabila na Martinov sejem prihod-
nje leto.� Lea�Babič

Krono vinske kraljice po novem 
nosi Laura Omerzo

Četrta vinska kraljica Bizeljskega Laura Omerzo (druga z 
desne) v družbi vseh treh dosedanjih kraljic, mag. Janeza 
Isteniča in Blaža Zagmajstra

S Posavskim obzornikom do poskočnih viž
V tokratni nagradni igri lahko s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje in kančkom sreče 

poskočno zaplešete 23. decembra v ogrevanem šotoru ob Stadionu Matije Gubca v družbi 
Poskočnih muzikantov, Dejana Vunjaka in Brendijevih barab.  

Tokratno nagradno vprašanje se glasi: Posavski obzornik se približuje jubileju ... 
Koliko let izhajanja bo vaš časopis dopolnil naslednji mesec?

Odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov, za lažje obveščanje tudi telefonsko številko)
nam do ponedeljka, 4. decembra, pošljite na: 

Posavski obzornik, »za nagradno igro«, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško
ali na e-naslov: nagradna.igra@posavje.info.

Šest nagrajencev bomo o prejeti nagradi obvestili na posredovane kontakte.
Sodelujte in si pričarajte vesel vstop v praznike.
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Nova skupina na slovenski glasbeni sceni, dobra let'na 
ansambla Azaela in družine Sotošek. Tokrat preberite:

Spoznajte zasedbo Anima (foto: Alenka Peterlin), ki je 
nastala sredi leta 2016. Zasedba je sestavljena iz izkuše-
nih glasbenikov, ki prihajajo iz Dolenjske in Posavja: Bo-
štjan Levičar (vokal, kitara), Goran Bijelić (kitara), Bojan 
Vojnović (bas kitara) in Timotej Stanojević (bobni). Svo-

je glasbene veščine so fantje dokazovali v skupinah Oko, 
Momento, Bonaparty, New Citizens, Bort Ross … Gre za 
rock glasbo, ki se spogleduje s popom, alter rockom in in-
die glasbo, kar je posledica različnih vplivov vsakega po-
sameznika skupine Anima. Skupina je že posnela enajst 
skladb, do pomladi pa nameravajo v celoti zaključiti s sne-
manjem debitantskega albuma. Za mesec december prip-
ravljajo predstavitvene koncerte, njihovega prvega boste 
lahko slišali 9. 12. v MC Krško. Še to: njihova prva skladba 
nosi naslov Ocean in govori o neprestanem iskanju tistega 
pravega. Prave ljubezni, hrepenenja, smisla za življenje …

»Če dobra let'na je, se pa pogliha vse,« v šaljivem tonu pra-
vijo člani ansambla Azalea v novi polki. Slednja za Dole-
njce s posavskim pridihom zveni drugače, saj je nastala v 

sodelovanju z družino Sotošek (na fotografiji). »Sodelo-
vanja z ljudmi, kot so Sotoškovi, smo neizmerno veseli in 
zanj hvaležni. Toni Sotošek je v celoti poskrbel za skladbo, 
ki bo najbolj poslušljiva ravno v tem času, ko so se trgat-
ve zaključile in se mošt spreminja v vino. Gotovo se najde 
kdo, ki mu dobra let'na v vinogradu res prinese nasmeh 
na obraz in ta drži celo leto,« pravijo. No, tudi Azaleina 
»let'na« je obetavna, saj bodo konec novembra praznova-
li desetletnico delovanja.

S 16 avtorskimi skladbami prihajajočega albuma, ki bo iz-
šel v letu 2018, pa se predstavlja tudi krška skupina Re-
pair Station. »Občinstvo bomo dodatno razgreli z rock 
glasbo priznanih izvajalcev te zvrsti,« pravijo posavski roc-
kerji in napovedujejo koncert, ki bo že to soboto v dvora-
ni MC Krško.
� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Veroniki Pajk, Ul. Vide Pregar-
čeve 31, 1000 Ljubljana. Čestitamo. Lestvica je na spore-

du vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 
strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. POGUM - Spomini
 2. (5.) Ans. VIHAR - Tebi verjela sem
 3. (2.) Ans. MLADI UPI - Daj vrni se 
 4. (8.) Ans. PONOS - Peti slovensko se ne boj
 5. (1.) Ans. ZEME - Da srce ti zaigra za me 
 6. (10.) Ans. MAJ - Tam, kjer je ljubezen
 7. (4.) Ans. JURČKI - Sad ljubezni 
 8. (6.) Ans. MLADI KORENJAKI - Očetovo darilo
 9. (7.) Skupina ŠPICA - Špica večer 
 10. (-.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Vsak dan je lep

Predlog tega tedna za glasovanje:
Prleški kvintet - Smej se

 Kupon št. 390
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, 25. 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: bon v vrednosti 20 €
2. nagrada: bon v vrednosti 15 €
3. nagrada: bon v vrednosti 10 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 30. 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

KMETIJA MEŽIČ 
MAGDALENA IN VINKO MEŽIČ

MALI PODLOG 13, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM

Geslo 23/2017 številke: 

HEXOL PREMIUM OLJE
Nagrade, ki jih podarja BV MAZIVA, prejmejo:
1. nagrada:  10 l Dynamax vitreks + 1000 ml Dynamax - 
 odstranjevalec ledu (vrednost 18,18 €); 
 Vlasta Starc, Sevnica
2. nagrada:  8 l Dynamax vitreks + 500 ml Dynamax - 
 odstranjevalec ledu (vrednost 12,75 €); 
 Metka Slatner, Veliki Kamen
3. nagrada:  5 l Dynamax vitreks (vrednost 6,10 €); 
 Ivan Grubič, Brežice

Domača ekološka žita 
(ajda, pšenica, pira, rž, tritikal, ječmen) 

meljemo v moke in zdrobe.

Pokličite in si zagotovite kvalitetne 
sestavine za praznične jedi.

ARTIČE - Župnijska Karitas Artiče in Sromlje je 19. novembra 
pripravila že osmi dobrodelni koncert. Tokrat se je na odru pol-
ne dvorane Prosvetnega doma v Artičah predstavilo osem izva-
jalcev in navdušilo občinstvo: Mladinski PZ OŠ Artiče (mentorica 
Ela Verstovšek Tanšek), plesalke OŠ Artiče (mentorica Simo-
na Grubič), Brežiški flosarji in družina Umek, Hana Vrhovšek, 
Posavski veseljaki, Ansambel Jerneja Kolarja, Ditka, Majda in 
Marjan Petan. Niti prireditve sta zelo usklajeno vodili mama 
in hči, Janja in Zala Rostohar. Janja je bila v vlogi voditeljice že 
osmič, prav tako pa je osmič za brezhibno ozvočenje poskrbel 
Franci Derenda s sinom Gašperjem. Tudi znesek prostovoljnih 
prispevkov je bil v znamenju osmice. Ob koncu prireditve nam 
je nekaj lepih besed namenil tudi gospod Roman Travar. Za po-
gostitev nastopajočih med in po koncertu so že osmič poskrbele 
tri pridne mamice – Vesna, Darja in Andreja. 

� Sodelavci�ŽK�Artiče�in�Sromlje

Osmi dobrodelni koncert 
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Skupina za samopomoč 
tudi v Posavju
Ljubljansko društvo za mentalno zdravje sporoča, da bodo 
tudi v Posavju organizirali skupine za samopomoč ljudem s 
čustvenimi težavami. Gre za dopolnilno mentalno zdravlje-
nje za ljudi, ki imajo občutek, da trpijo za depresijo, so nevro-
tični, žalujejo ali imajo kakšne druge psihosomatske težave. 
Z več informacijami vas bo opremil predsednik društva Zlat-
ko Jajčanin na 031 643 782.

BIZELJSKO - Tretja oktobrska nedelja je na Bizeljskem rezervi-
rana za pohod po grajski pešpoti. Pohodniki, ki so se odločili za 
ta pohod, so se v meglenem jutru zbrali v središču Bizeljskega, a 
so bili kmalu bogato nagrajeni s pogledom na zlato obarvane in 
s soncem obsijane vinograde v Drenovcu, Bukovju in kasneje še 
v Orešju in Bizeljski vasi, med katerimi se vije pot, ki se zaklju-
či na bizeljskem gradu.

Na začetku poti so se lahko posladkali z dobrotami članic TD Bi-
zeljsko, predsednica Mateja Kmetič pa je predstavila pot, na 
katero jih je nato popeljala. Prvi postanek in počitek je sledil po 
slabih dveh kilometrih pri Babičevih, kjer so se odžejali in ob 
sladkih dobrotah poskusili tudi obvezen bizeljski ajdov kolač. 
Ogledali so si lahko tudi zbirko majolik. V nadaljevanju je sledil 
počitek pri Tinetu Juričku. Pot je pohodnike očitno utrudila, saj 
jim je postanek in prigrizek ob ponujeni pijači kar prijal. Nasled-
nji del poti poteka večinoma navzdol in pohodniki so ga prehodi-
li v živahnem klepetu in obujanju spominov na prejšnje pohode.
Ko pot zavije proti Sračjeku, se odpre čudovit razgled na Oreš-
je in Bizeljski grad, ki je bil tudi tokrat cilj pohoda. Ker je proti 
Orešju spet malo vzpona, je tu za ponovno okrepčilo poskrbela 
podpredsednica TD Vesna Kunej. Nenačrtovan postanek ob po-
nujeni pijači je sledil še pri Bratoševih. V jesenske barve odeto 
Orešje je kar naprej mamilo pogled nazaj, v gradu pa je že čakal 
okusen golaž ob rujni kapljici. Na grajskem dvorišču so prizadev-
ne članice TD spekle še kostanj, za duhovit  glasbeni dodatek pa 
sta poskrbela Vesna in Herman Kunej. Ker so pohodniki ved-
no veseli ljudje, so se radi pridružili petju.
� Lea�Babič

Pohod po grajski pešpoti

Bizeljski�pohodniki

GADOVA PEČ - Vinogradniško, turistično in kulturno društvo 
Gadova Peč je 4. novembra organiziralo tradicionalni pohod Po 
gadovi sledi. Pohod je potekal po vinskih legah, na katerih so 
vinogradniki ponujali v gadovih gnezdih zanimive kulinarične 
dobrote. V številnih vinskih kleteh je bilo mogoče poskusiti tudi 
mlada vina, ki so po mnenju poznavalcev zelo kvalitetna. Na poti 
smo imeli tudi kulturno-zgodovinski program. Na enem od ga-
dovih gnezd smo predstavili in prebrali pripovedko o gadu Ja-
nezu in Vlahu Milošu. Ogledali smo si tudi vlaške hrame, ki so še 
ohranjeni in predstavljajo bogato zgodovinsko zanimivost tega 
področja. Pohodniki, ki so prišli na pohod z vseh področij Slove-
nije, so zelo pohvalili organizacijo pohoda in obljubili, da se nas-
lednje leto spet vidimo. 
� Anton�Zakšek

Pohod po gadovi sledi

Pohodniki�pri�hramu�nekdanje�cvičkove�princese�Vesne�Ko-
matar

LISCA - Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko Raz-
bor ter Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj sta ob letošnjem 
prazniku vina - martinovem tradicionalno organizirali blagoslov 
in pokušino mladih vin. Kot je običajno, so tudi letos povabili k 
Sv. Joštu - idilični cerkvici pod vrhom Lisce, kamor se je mogo-
če povzpeti z več strani. Prijetnega dogodka se je v sončnem po-
poldnevu 5. novembra udeležilo okoli 40 pohodnikov, ki so po-
skusili naša mlada vina, pridelana v dveh vinorodnih okoliših 
(bizeljsko-sremiški in dolenjski). Strinjali so se, da z zorenjem 
obetajo še veliko - so bogata, igriva, harmonična in prijetno pitna.
� Vir:�DV�Sevnica-Boštanj

Blagoslov in pokušnja mladih vin

Mlada�vina�so�pokušali�pri�cerkvi�sv.�Jošta�pod�vrhom�Lisce.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Kulturno društvo Leskovec pri Kr-
škem je že trinajsto leto pripravilo »Martinovanje po starih in 
novih šegah«. Na odru leskovške osnovne šole se je ponovno 
predstavilo veliko nastopajočih. Obiskovalce sta nasmejala stal-
na spremljevalca Minka (Mirjana Marinčič) in Tine (Boštjan 
Arh) ter njuna družina in prijatelji (Klavdija Mirt, Janez Kerin, 
Filip Černelč, Staša Kerin, Janez Olovec). Večer so popestrili 
tudi raznoliki glasbeni nastopi: na klarinetu je zaigrala Viktori-
ja Hruševar ob spremljavi Roberta Pirca iz Glasbene šole Kr-
ško, zapela sta Jernej in Marko Železnik ob spremljavi Anje Dr-
stvenšek na citrah, ki je pripravila še solo točko, zaigrali in zapeli 
so tudi Ramplači Florjani z Rake ter Ansambel Favoriti. Tradici-
onalno je vino blagoslovil župnik Ludvik Žagar, skupaj pa smo 
nazdravili ob napitnici Marka Železnika. V vlogi povezovalcev 
sta se tokrat odlično znašla Manca Marinčič in Aleš Ulčnik. Po 
končani prireditvi so članice rokodelske skupine pripravile pro-
dajno razstavo, društvo pa je poskrbelo tudi za pogostitev. Da je 
bila prireditev več kot uspešna, so zopet dokazali tudi obisko-
valci, saj si jo je ogledalo kar 370 ljudi in jedilnica OŠ Leskovec 
pri Krškem je ponovno pokala po šivih. 
� Vir:�KD�Leskovec�pri�Krškem,�
� foto:�Anton�Hruševar��

13. leskovško martinovanje  
po starih in novih šegah

Blagoslov�mladega�vina�je�opravil�župnik�Ludvik�Žagar.

KRŠKO - Društvo za kulturno dediščino in inovativni turizem Na-
Turo je v Krško povabilo Unescovega umetnika Marka Pogač-
nika. Njegovo delo obsega širok spekter delovanja, tokrat pa je 
pripravil delavnico z naslovom »Krško kot živo bitje«. Pogačni-
kovo raziskovanje poglobljenega odnosa daje uvid v razsežnosti 
krajev in pokrajin. V Krškem smo se udeleženci srečali s poten-
cialom prostora in ključnimi kraji, ki vplivajo na celostno eko-
logijo. Avtor je poudaril pomen reke Save, prostor ob cerkvi sv. 
Rozalije, Libno in bližnji Neviodunum. Pogačnik je umetnik, ki v 
sodelovanju z javnimi ustanovami razvija tudi poglobljeno vrsto 
turizma in pravi: »Človek gre na pot, da bi globlje spoznal svoje 
bistvo, se srečal z neznanimi razsežnostmi življenja, se učil. Tu-
rizem je zdravilen, če obiskovalec ni samo odjemalec, temveč 
tudi obdarovalec krajev katere obiskuje.« Odzivnost udeležen-
cev nakazuje potrebo po tovrstnem izobraževanju oz. delovanju, 
zato se bomo z umetnikom v našem prostoru gotovo še srečali.
� Pia�Peršič

KRŠKO - Priljubljeni krški glasbenik Toni Sotošek z družino 
letos ni pripravil običajnega Martinovega koncerta, ampak 
gledališko-glasbeno predstavo. Ob 85-letnici rojstva Lojzeta 
Slaka so si 10. novembra obiskovalci v njegov spomin ogle-
dali gledališko-glasbeno predstavo z naslovom En godec 
nam gode. Do zadnjega kotička so napolnili krško dvorano. 

Predstava v izvedbi Teatra Šentviški je nastala po istoimenski 
knjigi slovenskega pisatelja Ivana Sivca. Spisal jo je Roman Kon-
čar, režiral Brane Kopač. V predstavi sta bila prikazana življenje 
in delo Lojzeta Slaka od otroških dni do velikega gala koncerta v 
Cankarjevem domu. V dramsko besedilo je vključenih več kot de-
set Slakovih melodij, ki so izvajane v živo. Nastopajoči so hkrati 
igralci, pevci in instrumentalisti. Po predstavi je organizator Toni 
Sotošek na oder povabil pisatelja Ivana Sivca, ki je marsikaj za-
nimivega povedal o Slakovem življenju, kar je strnil v knjigi in je 
bilo prikazano v predstavi. Prisotni so bili tudi družinski člani 
Lojzeta Slaka. Sledil je krst mladega vina iz Slakovega vinograda, 
ki ga je Lojze tako skrbno negoval. Krstil ga je videmski župnik 
Mitja Markovič,  botra je bila Lojzetova žena Ivanka Slak. Vokal-
ni solist, operni pevec Aljaž Farasin, je ob spremljavi harmoni-
ke Tonija Sotoška zapel skladbo Hvala za vince. Po blagoslovu so 
harmonikarji Tonija Sotoška zaigrali ponarodelo Slakovo sklad-
bo V dolini tihi, ki jo je občinstvo v stoječih ovacijah navdušeno 
prepevalo. V avli kulturnega doma se je druženje nadaljevalo, 
saj so obiskovalci poskusili mlado vino, se posladkali z dobrota-
mi ter poslušali Slakove pesmi, ki so jih igrali Sotoškovi harmo-
nikarji. Pred predstavo je bila na ogled razstava Moje plošče so 
moje knjige, ki jo je pripravila Slakova družina in na kateri sta 
prav tako strnjena njegovo življenje in delo. Lojze Slak je s svo-
jim delom pustil velik pečat v slovenskem glasbenem prostoru.     
� Helena�Murgelj

En godec nam gode 

Toni�Sotošek�in�njegovi�harmonikarji�so�igrali�Slakove�pesmi.

Marko Pogačnik v Krškem

Udeleženci�delavnice�s�Pogačnikom

KRŠKO - V Večge-
neracijskem centru 
Posavje v Krškem 
so pripravili zani-
mivo razstavo gob, 
ki jo je pripravil 
prostovoljec, Bre-
staničan Jože Zidar 
in postregel z izbo-
rom več kot 50 pri-
merkov gob z naše-
ga območja. Zidar ni 
le sam nabral toliko 
primerkov zanimi-
vih gob, ampak jih 
je za razstavo tudi lično opremil s poimenskimi oznakami, ob 
tem pa še delil svoje bogato gobarsko znanje in izkušnje. Ob tem 
je iz prostorov centra prijetno dišala gobova juhica, ki so jo kuha-
li in obiskovalcem razstave tudi postregli. »Gobe rad nabiram že 
od otroštva, saj smo živeli na vasi in so bile pomemben vir naše 
prehrane. Nabiral jih je rad že tudi moj oče in name prenesel to 
strast, ki jo sam prenašam na mlajše rodove. Veliko sem se družil 
s pokojnim gobarskim strokovnjakom dr. Dušanom Vrščajem, ki 
je bil po rodu iz Brestanice in je spisal kar nekaj knjig o gobah. Od 
njega sem si pridobil ogromno znanja,« je povedal Zidar, tudi član 
Gobarskega društva Kozjansko, opravil pa je tudi tečaj o pozna-
vanju gob in pridobil certifikat za determinatorja - pripravnika. 
� M.�H.�

Gobarska razstava Jožeta Zidarja

Gobarska� razstava�pred�Večgeneracij-
skim�centrom�v�starem�krškem�mestnem�
jedru�(foto:�K.�V.)
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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

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

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

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

zahvale, spomin

JOŽETA BOGOVIČA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

se zahvaljujemo vsem, ki ste ga negovali, obiskovali in nam stali ob 
strani med njegovo zahrbtno boleznijo. Hvala prijateljem in znancem, 
ki ste ga 9. novembra pospremili na njegovi zadnji poti na sevniškem 
pokopališču, ter vsem, ki žalujete z nami. Hvala tudi vsem, ki ste se 
namesto cvetja in sveč odločili darovati društvu Rdeči noski.

Pogrešamo ga vsi njegovi

Nagrobniki�-�razmetane�skale,
drevesa�brez�vej�-�na�križpotjih�sledi

razpočenih�zvonov�spomina.
(Rudi�Stopar)

iz Sevnice

Od 1. januarja 2017 velja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju 
RS) Zakon o dimnikarskih storitvah (v nadaljevanju ZDimS). Uve-
den je državno reguliran licenčni sistem dimnikarskih sto-
ritev, kar pomeni, da je zakon neka mešanica prostega trga di-
mnikarskih storitev in bivšega koncesijskega sistema, v katerem 
je država odločala o vseh zadevah, sedaj pa določa maksimalne 
možne cene storitev, določa pravice dimnikarjev do potnih stro-
škov, predpisuje, kaj morajo dejansko delati ter kaj in kako mo-
rajo poročati državi po opravljenih storitvah.

Z uvedbo licenc se je v RS dejansko povečalo število dimnikarjev, 
kar pomeni povečanje konkurence in borbo za vsakega lastnika 
kurilne naprave. Seveda ni računati, da bo takoj red na trgu sto-
ritev. Vedeti moramo, da so na trgu bivši monopolisti, ki želijo 
obdržati bivše stranke, pojavili so se novi podjetniki, ki ponuja-
jo praviloma nižje cene, in razni »špekulanti«, ki imajo samo en 
interes – pobrati čim več denarja od lastnikov naprav.

Odgovornost, da bodo kurilne naprave očiščene in vzdrže-
vane v skladu z zakonom, je na strani lastnikov naprav. Kaj 
to dejansko pomeni? V bivšem koncesijskem sistemu je moral di-
mnikar skrbeti, da je vsako leto izvedel vse z zakonom predpisa-
ne storitve, sedaj pa moramo lastniki poskrbeti, da bomo pra-
vočasno poklicali dimnikarja in poskrbeli, da bodo kurilne 
naprave očiščene oziroma pregledane. Če pride inšpektor in ugo-
tovi, da kurilna naprava ni ustrezno vzdrževana, nas čaka kazen.

Lastniki malih kurilnih naprav imamo samo eno pravico, ki je 
zapisana v ZDimS-u, to je pravica, da smemo do konca juni-
ja izbrati dimnikarsko družbo, vse ostalo so obveznosti, ki so 
zapisane v 18. členu ZDimS-a. Torej, če nismo zadovoljni z dose-
danjim dimnikarjem, imamo v določenem roku pravico izbrati 
drugega. Ker bomo storitve poravnali iz svojega žepa, pa imamo 
pravico od dimnikarja zahtevati tudi, da nam predloži določene 
dokumente. Predvsem mora dimnikar pokazati dimnikarsko 
izkaznico in cenik storitev. Če tega nima, ga lahko zavrnemo 
in celo prijavimo. Če želi meriti emisije (olje, plin), potem mora 
imeti tudi potrdilo o usposobljenosti za tako delo in dokaz, 
da je bila merilna naprava kalibrirana – umerjena.

Ker gre leto proti koncu, velja posebej opozoriti, da je do konca 
leta treba imeti dokument, da je bil pri nas dimnikar. Škoda, da 
ni več veliko dimnikarskih mojstrov, ki so znali zelo kvalitetno 
opraviti delo. Uničili smo jih leta 2004 z uvedbo monopolnega 
koncesijskega sistema.

Lastnikov ne zanimajo redni letni pregledi in meritve, temveč 
kvalitetno očiščene kurilne in dimovodne naprave, kar za-
gotavlja, da ne prihaja do požarov in drugih posledic. Meritve in 
pregledi, ki jih plačujemo že 12 let, niso zagotovili večje požar-
ne varnosti, zmanjšanja zastrupitev s CO in izboljšanja kvalitete 
ozračja, zato bi jih bilo treba opustiti. 

� Ivan�Tomše,�VCP�Dimnik�–�enota�Posavje

Kaj prinaša zakon o dimnikarskih 
storitvah

JOŽEFA KRIŠTOF

ZAHVALA

Vsi njeni

V 96. letu nas je zapustila
naša draga mama, tašča,

babica, prababica, svakinja in teta

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, svete maše, molitve 
in drugo pomoč.
Hvala g. župniku Jožetu Miklavčiču za večletne obiske mame na 
domu, opravljeno pogrebno mašo in obred na pokopališču. Hvala 
pogrebni službi Žičkar, pevcem, osebju internega oddelka SB 
Brežice, Gostilni Žolnir, vsem, ki ste našo mamo pospremili na poti 
k večnemu počitku, in tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali.

z Dolšc pri Kostanjevici na Krki.

ALOJZ LOGAR

ZAHVALA

Vsi njegovi

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

iz Krmelja.

Glej,�zemlja�si�je�vzela,�kar�je�njeno.
A�kar�ni�njeno,�nam�ne�more�vzeti.
In�to,�kar�je�neskončno�dragoceno,�
je�večno�in�nikdar�ne�more�umreti.

(S.�Makarovič)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za darovano cvetje in sveče. 
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.

VERONIKE HOSTNIK 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše predrage 

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v najtežjih trenutkih 
in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem za izrečena sožalja, 
podarjene sveče, cvetje in denarno pomoč. Hvala Mihu Brcetu 
za molitev, g. župniku Janezu Zdešarju za lepo opravljen obred, 
cvetličarni Žičkar in nosilcema praporja, hvala Sandiju Šumlaju za 
ganljive besede slovesa, Moškemu pevskemu zboru Slavček za čutno 
zapete pesmi, trobentaču in kmetiji Vimpolšek. Hvala vsem, ki vas 
nismo posebej imenovali, pa ste nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani in našo pokojno pospremili k njenemu večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

iz Gaja pri Veliki Dolini

Solze,�žalost�nas�blažijo, 
a�spomin�naj�ne�zbledi! 
Vsi,�ki�v�večnosti�živijo, 
na�svetu�puščajo�sledi�...

ZAHVALA

MARIJE SEDAJ
Ob boleči izgubi naše drage

Vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, nekdanjim 
sodelavcem, sosedom in znancem za izrečene besede sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče in denarno pomoč. 

Posebna zahvala osebju Splošne bolnišnice Brežice za oskrbo in 
pomoč. 

V�mislih�boš�za�vselej�ostala�z�nami,
ki�smo�te�spoštovali�in�imeli�radi.

iz Krškega

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je.

ZAHVALA

ANE MARIJE (NUŠKE) 
LEKIĆ

se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, vaščanom, sorodnikom 
in vsem, ki ste jo prišli v tako velikem številu pospremiti na njeni 
zadnji poti. Zahvaljujemo se vam za pripravljene dobrote, za 
izrečena sožalja, za objeme in stiske rok, za darovano cvetje, sveče 
in za denarno pomoč.
Posebno zahvalo izrekamo kolektivu Splošne bolnišnice Brežice, 
interni oddelek, ki ste nam in njej s svojim profesionalnim in hkrati 
sočutnim odnosom dovolili preživeti zadnje skupne dneve.
Zahvaljujemo se g. župniku za lepo opravljen obred, g. Žičkarju za 
pogrebne storitve in pevcem za zapete žalostinke.
Hranite jo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

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. 

Ko�prebudite�se�v�tišini�jutra, 
sem�zamahi�ptic�prepevajočih, 

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

ZDRAVKO JAKLIČ

ZAHVALA

iz Velikega Podloga.

Žena Verica, sinova Miha in Jan z družinama ter sin Vid

Po težki bolezni se je tiho poslovil
naš ljubi mož, ati in dedo

Dom�je�prazen�in�dvorišče,
zaman�oko�te�naše�išče,
ostale�so�sledi�povsod,

od�dela�tvojih�pridnih�rok.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga 
imeli radi in spoštovali. Hvala vam za tolažilne besede, stiske rok, 
objeme, izrečena sožalja, denarno pomoč, za darovano cvetje, sveče 
in svete maše.
Posebna zahvala NEK d.o.o., VIIG d.o.o., Lastinski Pak d.o.o. in Grm 
Novo mesto. Hvala Kostak d. d., g. župniku, pevcem in govornikom 
ter članom Moto kluba Cestni volkovi, LD in PGD Veliki Podlog za 
lepo opravljen obred.
Iskrena hvala za nesebično pomoč vsem domačim, sosedom, 
prijateljem in znancem.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem 
spominu.

Slovo Branka Pirca
V 81. letu se je poslovil Branko Pirc, predse-
dnik Skupščine Občine Krško v dveh manda-
tih, in sicer v letih 1982 do 1986. Prav tako 
je bil aktiven v Delavski univerzi, Socialistič-
ni zvezi delovnega ljudstva, pa kot družbeni 
pravobranilec samoupravljanja in še kje. Pa 
ne samo na političnem, med drugim je bil ak-
tiven tudi na športnem področju, saj je v le-
tih 1976 do 1988 predsedoval Rokometne-

mu klubu Krško.
S hvaležnostjo se ga bomo spominjali kot človeka, ki je s svojim 
vsestranskim delovanjem gradil temelje in prispeval k razvoju 
naše lokalne skupnosti. 
� Občina�Krško
� Svet�KS�mesta�Krško

www.PosavskiObzornik.si
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage 
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USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

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

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

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

vse ostale storitve...

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

aluminijaste ograje

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

NEPREMIČNINE
Svetovanje, projektiranje, 
oblikovanje novogradenj, pre-
nov, notranje opreme in zu-
nanje ureditve vseh objektov 
z nadzorom ter projekti lega-
lizacije in rušitve. Aspo biro, 
Samo Vojko Cerovšek s.p., Pa-
pirniška 24, Krško, 041 683 
380, aspo.biro@amis.net

Na Mrtvicah prodamo parcelo 
v izmeri 6.433 m2, od tega cca. 
1.700 m2 gradbene. 
Tel.: 041 396 119

Prodam 1 ha gozda v Zalokah 
pri Raki. Tel.: 041 943 369

Prodam vinograd v Volovniku, 
33 arov, s hramom. Voda in ele-
ktrika na parceli. 
Tel.: 070 688 004

Prodam vinograd na Goleku, 
19 arov, 650 trt. 
Tel.: 031 827 258

Prodam vinograd s 350 trtami 
ter majhno klet (Perišče pri Ve-
liki Dolini). Tel.: 030 613 006

Prodam hišo z dvoriščem na 
lepi lokaciji v Brežicah, EI v iz-
delavi. Tel.: 051 483 103 

Na Gubčevi v Krškem prodam 
trisobno stanovanje v izmeri 
73,5 m2, opremljeno in takoj 
vseljivo. EI: da. 
Tel.: 040 863 119

V najem oddam opremljeno 
pritlično hišo 8 km iz Brežic. 
EI izdelana. Tel.: 041 630 491

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

Oddam v najem gostinski lo-
kal v Leskovcu pri Krškem, cca. 
80 m2 + terasa. 
Tel.: 031 653 113

AVTOMOBILIZEM

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

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

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

Kupim mlado kravo, dobro 
mlekarico. Tel.: 031 312 613

Prodam 6 mesecev brejo paš-
no telico LS, mlado kravo in te-
lico za zakol. Tel.: 07 49 72 618

Prodam odojke, težke okrog 
25 kg. Tel.: 041 682 865 

Prodam brejo kravo simen-
talko, staro 3 leta, in teličko si-
mentalko, staro 4 mesece. 
Tel.: 041 392 648

Prodam bikca simentalca 
(150 kg), svinjo (280 kg) in 
prašiče (od 30 kg do 100 kg). 
Možen zakol. Tel.: 051 872 179

Prodam dva bikca cikaste pa-
sme, stara tri mesece. Bikca sta 
vajena pastirja. 
Tel.: 031 340 501

Dva bikca lim+sim, križana, 
stara 7 mesecev, pašna, pro-
dam. Tel.: 051 339 593

Prodam bikca LIM, starega tri 
mesece, cena 550 €. 
Tel.: 041 290 028 

Prodam bikce in teličke LS-li-
muzin za nadaljnjo rejo in pra-
šiče, težke od 50 do 120 kg. 
Tel.: 051 483 103

Prodam dve telički simentalki, 
stari tri mesece. Tel.: 07 49 56 
236 ali 041 380 075

Prodam dva bikca in teličko za 
nadaljnjo rejo ter slamo, koru-
zo, ječmen in pšenico v vre-
čah. Pokličite po 18. uri. Tel.: 
051 439 355

Prodam prašiča, težkega ok-
rog 160 kg. Blanca. 
Tel.: 041 369 998 

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.
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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

NA VSE OKVIRJE
-25 %
07 499 22 33

VESELI DECEMBER!

Prodam osebni avto Hyundai 
ix 20, letnik 2013, odlično oh-
ranjen. Tel.: 041 933 957

Kupim moped Tomos, starej-
ši, 4 ali 5 brzinec, lahko v okva-
ri, v delih ali brez dokumentov. 
Tel.: 041 681 058, Lojze

KMETIJSTVO

Prodam Krpanovo vitlo (5 t, 
kot nova, letnik 2011) in paj-
ka na 4 vretena (širine 450, 
cena 320 €). Tel.: 041 233 834

Prodam vitel Krpan, 8-tonski, 
z daljincem, okolica Trebnjega. 
Tel.: 041 637 146 

Prodam puhalnik Tajfun + 
motor 7,5 kW, ventilator za 
sušenje sena, cisterno za olje 
(3.000 l), suhe hrastove steb-
re (22 x 22 x 2.500), pante (12 
x 10). Tel.: 031 791 283

Po simbolični ceni prodam 
gumi voz (30 €), lesen voz (30 
€) in zapravljivček - federva-
gen, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 637 692

Prodam drva za centralno 
kurjavo (bukev, akacija) s pre-
vozom, okolica Brežič. 
Tel.: 041 408 774 

Prodam suha drva in vino. 
Tel.: 031 305 839 

Prodam suha kostanjeva drva, 
kratko žagana, in prašiča, tež-
ka 250 kg in 130 kg, hranjena 
z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 65 331 

Prodam mlekovod, balir-
ko, ovijalko, tračni zgrabljal-
nik, nakladalko, nakladalec za 
gnoj, puhalnik za seno, venti-
lator za dosuševanje, vilice za 
bale, travniško brano, kosilni-
co čelno, rotacijsko in zadnjo. 
Tel.: 031 827 039

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

Prodam drva, mešana, kalana 
in razžagana. Možnost dosta-
ve. Tel.: 041 893 773

Drva bukve za centralno kur-
javo ali štedilnik. Tel.: 040 738 
059, Anton Gošek s.p., Rožno 
26, Brestanica

Prodam suha mešana drv. 
Tel.: 031 415 574

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

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660
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Prodam 2 prašiča, težka 150 
kg in 180 kg, hranjena z doma-
čo hrano. Možen zakol. Veliki 
Trn. Tel.: 051 607 405

Prodam prašiča, težkega oko-
li 130 kg, in kletko za prevoz 
prašičev (kurnik). 
Tel.: 070 874 133

Prodam svinjo (180 kg), pra-
šiča (150 kg) in odojke (30-40 
kg). Možen zakol. 
Tel.: 031 492 837

Prodam odojke in pitance, 
okolica Brežic. 
Tel.: 031 529 306

Prodam pujske, težke 25-70 
kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam 2 prašiča (120 kg, do-
mača hrana, možen zakol), ro-
lbo in desko za sneg Gorenje. 
Tel.: 031 730 830

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

Prodamo prašiča za zakol, tež-
kega 200 kg. Možen prevoz do 
kupca po dogovoru. Cena 1,70 
€/kg. Tel.: 07 49 68 348, v ve-
černih urah

Prodam svinjo, staro 18 mese-
cev, težko okrog 200 kg, mož-
nost zakola. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 761 212

Prodam prašiča, težkega od 
200 do 220 kg, hranjenega z 
domačo kuhano hrano. Cena 
po dogovoru, možen zakol. 
Tel.: 07 49 51 382

Prodam jagenjčka samčka 
(podoben romanovcu) in zaj-
ce. Kupim traktor Carraro ali 
Agromehanika AGT. 
Tel.: 041 598 873 

Prodam dve svinji, vsaka tež-
ka okoli 250 kg. 
Tel.: 07 49 56 406

Prodam prašiče, težke od 80 
do 100 kg, hranjene z domačo 
hrano (okolica Dobove). 
Tel.: 041 243 497

Prodam prašiča, težkega okoli 
140 kg (okolica Dobove). Mo-
žna dostava ali zakol. 
Tel.: 031 762 872

Prodam prašiča, težkega 180 
kg (okolica Dobove). Možna 
dostava ali zakol. 
Tel.: 041 848 740

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

Prodam prašiče od 25 kg nap-
rej (mesni tip) za zakol ali na-
daljnjo rejo. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 411 714

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 031 283 279

Prodam svinjo, težko 250 kg, 
in prašiča okoli 200 kg. Cena 
po dogovoru. Tel.: 051 483 060

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg. Tel.: 070 328 142

Prodam 40 kg odojke po 2 €/
kg in prašiče, težke od 180 do 
200 kg. Tel.: 041 735 094

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

Prodam zajce za rejo ali zakol 
po 4 €/kg žive teže ter belo in 
rdeče vino. Tel.: 031 304 172

Prodam nemške terierje, mla-
dičke, stare 6 tednov. 
Tel.: 070 430 808

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam dobro ohranjen šte-
dilnik na drva Ekocentral, ma-
sivni, za ogrevanje več prosto-
rov. Tel.: 041 825 153

Prodam pomivalni stroj (ši-
rina 45 cm) in štedilnik Gore-
nje (2x plin, 2x elektrika, elek-
trična pečica) v dobrem stanju. 
Tel.: 031 528 437

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: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (25/2017) bo izšla v 
četrtek, 7. decembra 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 30. 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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Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

Smučarsko opremo: čevlje, 
nove (št. 45,5; 44,5 ter 40,5), 
smuči z vezmi (140 cm) in 
nove vezi, prodam. 
Tel.: 051 327 828

Ugodno prodam 20 m2 nove-
ga toplega poda (kvaliteten in 
debel, sive barve). 
Tel.: 031 566 399

RAZNO

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

Prodam zaključni sloj fasade 
Rofix, siva in rjava, zelo ugo-
dno. Tel.: 041 542 258

Prodam kozolec v dobrem 
stanju. Tel.: 041 768 590 

Prodam diatonično harmoni-
ko znamke Krkovič, uglasitev 
C, F, B, s 7 dodatnimi gumbi, 
nova. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 656 144 

Ugodno prodam večje število 
knjig (romani, knjige o Titu) in 
ročni mesoreznici. 
Tel.: 041 215 828

Prodam zračno suhe smreko-
ve plohe (160 €/m3). 
Tel.: 041 637 146

Prodam zračno suhe smreko-
ve deske (120 €/m3). 
Tel.: 041 637 146

Prodam alfa kotel, 200 l, ječ-
men in pšenico v vrečah. 
Tel.: 041 541 539

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

Iščem žensko od 30 do 45 let 
za skupno pot. Spoznajva se, 
lahko se marsikaj dogovoriva. 
Tel.: 051 488 077

48-letni želim spoznati ži-
vljenjsko sopotnico, ki bi se 
preselila na podeželje. 
Tel.: 040 611 514

Iščem pošteno, mirno in sim-
patično dekle s čisto pre-
teklostjo, staro do 35 let, ki bi 
prišla na moj dom. Sem miren 
fant, tudi takih lastnosti. Ne pi-
jem, ne kadim. Ostalo po dogo-
voru. Tel.: 051 348 092

SROMLJE - 28. oktobra je na 
Sromljah potekal tradicio-
nalni, že 41. pohod po po-
teh Brežiške čete. Pohod, ki 
poteka v spomin na 28. ok-
tober 1941, ko je bila usta-
novljena Brežiška četa, kar 
je občina pred desetletji pre-
poznala za svoj občinski pra-
znik, je eden redkih v Slove-
niji s tako dolgo tradicijo.

Organizira ga Športna zveza 
Brežice v sodelovanju z Zdru-
ženjem borcev za vrednote 
NOB in Planinskim društvom 
Brežice. Letos se je zbralo 106 
pohodnikov ter še okoli 200 
drugih krajanov občine Bre-
žice in širšega Kozjanskega. 
Najprej so prisostvovali prosla-
vi, ki so jo sooblikovali učenci 
OŠ Artiče, Pihalni orkester Ka-
pele, spominska partizanska 
Gorjanska četa ter številni pra-
porščaki vseh veteranskih or-
ganizacij in častna straža Slo-
venske vojske, vodila pa jo je 
Ida Ostrelič. Prisotne so na-
govorili predsednik KS Sromlje 
Ferdo Pinterič, podžupan ob-
čine Brežice Jure Pezdirc in 
predsednik ZBV NOB Brežice 
Stane Preskar. Misli na he-
rojstvo fantov Brežiške čete, 
ki so odšli v boj, da bi prepre-
čili izseljevanje slovenskega 

Odprli zbirko Uporniško Sromlje

življa iz Posavja in Obsotelja 
s strani nacistov 1941, trplje-
nje izgnancev v taboriščih ši-
rom Evrope ter kaj bi morale 
pomeniti vrednote domolju-
bja danes v slovenski politiki, 
je povzel slavnostni govornik, 
minister v Vladi RS, pristojen 
za zamejce in Slovence po sve-
tu, Gorazd Žmavc. Slednji je 
v nadaljevanju tudi svečano 
odprl stalno zbirko v Domu 
krajanov na Sromljah pod 
naslovom Uporniško Sromlje, 
ki so jo z lastnim materialom 
s pomočjo krajanov in dru-
žine zadnjega komandan-
ta Kozjanskega odreda Kar-
la Žmavca-Gorazda postavili 
v ZBV NOB Brežice in je logič-
no nadaljevanje stalne zbirke 
o Kozjanskem odredu, kozjan-

skem vojnem območju in de-
javnosti Teritorialne obrambe 
1991 na Sromljah. Nad zbirko 
je bil navdušen tudi Felix Wi-
eser, predstavnik zamejskih 
Slovencev iz Celovca. Preskar 
je v predstavitvi poudaril, da 
zbirka s tem še ni zaključena, 
ter pozval prisotne domači-
ne in druge Kozjance k doni-
ranju fotografskega in druge-
ga zgodovinskega materiala za 
dopolnitev oz. multimedijsko 
nadgradnjo zbirk. Pohodniki, 
ki so krenili na krajšo in dalj-
šo pot, ki so jo trasirali in vo-
dili prizadevni brežiški planin-
ci, so se po vrnitvi okrepčali pri 
sromeljskih gasilcih ter prejeli 
zaslužena priznanja za udelež-
bo na pohodu.
 S. Preskar/R. R.

Start�in�cilj�41.�pohoda�po�poteh�Brežiške�čete�je�bil�letos�na�
Sromljah�(foto:�M.�Tokić).
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Priznanje Zlata ponev Štajer-
ske 2017 in oznako najboljše 
gostilne letošnjega leta sta 7. 
novembra v kulturni dvorani v 
Bistrici ob Sotli nosilcu dejav-
nosti Srečku Kunstu podelila 
Marko Tišma v imenu časo-
pisne hiše Večer ter prizna-
ni slovenski etnolog prof. dr. 
Janez Bogataj v imenu stro-
kovne komisije. Izbor najbolj-
ših gostinskih lokalov je z ak-
cijo Zlata ponev na območju 
Štajerske, Koroške in Pomurja 
vodila omenjena mariborska 
časopisna hiša, akcija, ki se je 
zaključila konec avgusta, pa je 
potekala po načinu glasovanja 
bralcev tako tiskanih kot sple-
tnih Večerovih edicij ter konč-
ne ocene in izbora tričlan-
ske strokovne komisije, ki ji je 
predsedoval etnolog, nedvom-
no eden največjih poznavalcev 
gastronomije in slovenske kul-
turne dediščine prof. dr. Janez 
Bogataj. Tako bralci kot Veče-
rova komisija so ocenili, da si 
letos najvišje priznanje zaslu-
ži Gostilna Šempeter. Med fina-
liste se je sicer uvrstilo skup-
no devet gostišč in restavracij 
s širšega štajerskega območja, 
v ožji izbor pa sta se poleg Go-
stilne Šempeter uvrstili še ma-
riborska Gostilna Pri treh rib-
nikih in družinski Hotel Jakec 
s Pohorja.  

Gostilni Šempeter še Zlata ponev
BISTRICA OB SOTLI - Bistriška Gostilna Šempeter je vrsti priznanj in ob že pridobljeni pravici za uporabo 
blagovne znamke Gostilna Slovenije, s katero se ponašajo le izbrane pristne slovenske gostilne, dodala še 
znak Zlata ponev 2017 za prepoznano najboljše gostišče na Štajerskem. 

Bogataj je med kratko predsta-
vitvijo izpostavil, da je sicer 
veliko govora o vse bolj uspe-
šnem slovenskem turizmu, kar 
statistično morda drži, vendar 
bo ta dejansko uspešen, deže-
la pa turistično zanimiva, ka-
dar bo govora tudi o uspešni 
oz. kakovostni in prepoznavni 
kulinariki: »Vedenje nas samih 
o lastni državi je zelo šibko in 
to je zame bolj pomembno kot 
drugi tir. Če ne bomo poznali 
naših vrednosti, se nam v bo-
doče slabo piše. Zato si želimo 
čim več takšnih gostiln, ki so 
vlečni primeri in drugim kaže-
jo pot, po kateri bi bilo treba in 
bo treba hoditi v prihodnje.« 
In družina Kunst, ki opravlja 

gostinsko dejavnost že od leta 
1966, je z zaposlenimi doka-
zala, da je treba izhajati iz ku-
linarične dediščine območja, 
saj je uspela s kombinacijo se-
stavin in inovativnih okusov 
ponovno obuditi jedi in jih 
privzdigniti v prepoznavne 
specialitete, saj so za speciali-
teto hiše izbrali kopuna in kr-
škopoljca: »Srečko Kunst je bil 
prvi v Sloveniji, ki je na jedil-
nik ponovno uvrstil kopuna, 
ki je v zgodovinskem razvo-
ju predstavljal višjo kakovost, 
saj je bil jed privilegiranih sku-
pin in tako nekoč kot še danes 
omogoča pripravo najrazlič-
nejših jedi«. Ob tem je izposta-
vil še pomemben vidik upora-

be lastnih in sestavin lokalnih 
dobaviteljev, prijeten gostilni-
ški ambient, strokovnost ku-
hinje in strežbe, aktivno sobi-
vanje ter vpetost s krajem na 
kulturnem, prireditvenem in 
družabnem področju. 

To je na podelitvi vidno zado-
voljen in ponosen potrdil tudi 
bistriški župan Franjo Debe-
lak, rekoč da bistvo ni v ve-
likosti, temveč v kvaliteti in 
prepoznavnosti. Šef gostilne 
Srečko Kunst je dejal, da sta 
družinsko gostinsko dejav-
nost na trdne temelje posta-
vila že njegova starša Tončka 
in Feliks, zgodbo pa s poslu-
hom, poznavanjem in pripa-
dnostjo nadaljujejo vsi njego-
vi člani družine, žena Breda, 
hči Tjaša z Andrejem in sin 
Nejc s Tamaro, v prvi vrsti 
pa z izvrstnim poznavanjem 
svojega dela zaposleni, ki jih 
prav tako šteje za člane dru-
žine. Podelitev so z glasbenim 
nastopom popestrili Etno za-
sedba Nojek ter instrumenta-
lista Uroš Polanec in Tomaž 
Zevnik, v dokaz, da je šlo pri-
znanje za najboljšo gostilno na 
Štajerskem v prave roke, pa 
so goste pogostili z izvrstnimi 
vini, izbranimi jedmi in sladi-
cami.
� Bojana�Mavsar

Srečko�Kunst�ob�prevzemu�priznanja�Zlata�ponev�z�družinski-
mi�člani,�zaposlenimi�in�prof.�dr.�Janezom�Bogatajem�(desno)

KRŠKO - Društvo Sožitje - društvo za pomoč osebam z mot-
njami v duševnem razvoju, bo marca prihodnje leto dopol-
nilo 50 let delovanja. Vanj so poleg 89 oseb z motnjami v 
duševnem razvoju iz občin Krško in Kostanjevica na Krki 
vključeni tudi njihovi starši, skrbniki ali drugi člani družin.

V Društvu Sožitje si kot ene-
mu izmed 52 društev na ob-
močju Slovenije, ki delujejo 
pod okriljem Zveze Sožitje, 
prizadevajo v prvi vrsti za 
napredek oseb z motnjami v 
duševnem razvoju in za dvig 
kvalitete njihovega življenja 
kakor tudi njihovih svojcev.  
S tem namenom izvajajo, kot 
pravi predsednik Bojan Ci-
zel, skozi leto vrsto aktivno-
sti, kot so vikend seminarji za 
družine, na katerih se svojci 
in člani ob predavanju stro-
kovnjakov z različnih pod-
ročjih posvetijo tako strokov-

nim temam kot izmenjavi izkušenj, seminarji za varovance in 
ustvarjalne delavnice - letos so se v sodelovanju s Centrom Janez 
Levec preko projekta Igraj se z mano posvetili likovnemu ustvar-
janju, v začetku prihodnjega leta pa bodo pričeli z lutkovnimi de-
lavnicami. Organizirajo športne aktivnosti, pohode in druge re-
habilitacijske aktivnosti, kot so jezdenje, plavanje pa tudi ples, 
saj že dve leti v društvu deluje folklorna skupina. Vodita jo Ta-
tjana Uduč in Damjana Pirc, plesnih vaj pa se zavzeto udeležu-
je prek 20 članov. Z različnimi vsebinami se vključujejo v projekt 
vseživljenjskega učenja, organizirano obiskujejo druga društva 
in enote institucionalnega varstva ter prirejajo vrsto družabnih 
dogodkov, kot je bil nedavni kostanjev piknik na Trški gori, na 
katerega so povabili tudi goste iz bivalne enote Škofja Loka VDC 
Kranj. Člani društva, njihova povprečna starost je dobrih 50 let, 
pa so že v pričakovanju zadnjega meseca v letu, ko bodo zanje 
organizirali novoletno srečanje z obdaritvijo. Cizel še pravi, da 
si v društvu prizadevajo poiskati načine in ustvariti pogoje, da 
bi se osebe z motnjo v duševnem razvoju lahko dejavno in ena-
kopravno vključile v karseda širok spekter družbenega življe-
nja ter da bi lahko ne glede na omejitve v intelektualnem delova-
nju in prilagojenem vedenju karseda uresničile svoje potenciale. 
 B. Mavsar

Krško Sožitje na pragu Abrahama

Bojan�Cizel,�predsednik�Društva�
Sožitje�Krško

Renault priporoča renault.si

Renault MEGANE
Tehnologija na tvoji strani.

Poraba pri mešanem ciklu od 3,7 – 6,3 l/100 km. Emisije CO2 95 – 144 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0074 – 0,0459 g/km. Emisija trdnih 
delcev: 0,00002 – 0,00103 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 19,12. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega 
modela znamke Renault priznamo 500€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Renault Financiranje ni pogoj za 
pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si
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