
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Posavskim inovatorjem 
zlato in dve srebrni 

priznanji
Na podelitvi državnih priznanj za inovacije so šla 
v Posavje tri priznanja: zlato priznanje sta dobila 
inovatorja Marko Novak in Dušan Kolman iz pod-
jetja Radeče papir nova, srebrno pa inovatorji Ivan 
Smolej, David Deržič in Uroš Grivc iz podjetja Ko-
vis ter inovator Rok Mežič iz podjetja Willy Stadler.
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Spet več vlaganj v ceste

Živimo zdravo in se objemajmo

Za še bolj zelena doživetja

Za večjo prometno varnost

Zdaj pogodba, dela spomladi

Društvo za bodoče rodove

Investicija v OŠ Artiče se draži

MESEC POŽARNE VARNOSTI – Na nedavni prireditvi ob dnevu gasilcev v Brežicah (poročilo o tem 
bo v naslednji številki) smo slišali, da si brez gasilcev življenja praktično ne gre predstavljati. To 
vsekakor drži, saj so ravno oni tisti, ki največkrat pridejo prvi na kraj nesreče, ki na žalost nikoli ne 
počiva. Tema letošnjega oktobra, meseca varstva pred požari, je namenjena številki za klic v sili 
112. Zelo pomembno je, da se poslanstva gasilca začnejo zavedati že najmlajši, zato veliko gasilskih 
enot daje poudarek na izobraževanju gasilske mladine, tak primer so tudi pionirji PGD Cerina, ki 
svojo pripadnost gasilstvu dokazujejo tudi z zelo dobrimi uvrstitvami na državnem tekmovanju. Na 
dnevu brežiških gasilcev so prikazali tudi eno od tekmovalnih vaj. Posavske prostovoljne gasilce 
smo postavili tudi v ospredje tokratnih tematskih strani Varnost na prvem mestu.  Foto: Rok Retelj

Županski kandidati 
v Posavju so …

Teden dni pred rokom za vložitev kandidatur in za-
četkom predvolilne kampanje smo zbrali do sedaj 
znane podatke o tem, kdo se bo 18. novembra po-
tegoval za županske stolčke v šestih posavskih ob-
činah. V nekaterih občinah se obstoječim županom 
obeta kar ostra konkurenca, v drugih je protikandi-
datov zaenkrat bolj malo oz. jih sploh ni.

Stran 3

Priznanje Pinteričevi in Uršiču
PORTOROŽ, POSAVJE – Na Dnevih slovenskega turizma v Por-
torožu so 8. oktobra podelili priznanja najbolj urejenim in 
gostoljubnim krajem v sklopu turističnega tekmovanja Moja 
dežela – lepa in gostoljubna. Z lovoriko zmagovalca v katego-
riji mladinskih prenočišč se je okitil MC Hostel Brežice, prizna-
nja pa je bila deležna tudi Kostanjevica na Krki, ki se je uvrsti-
la med tri finaliste v kategoriji izletniških krajev. V navedeni 
kategoriji je sicer zmagala Predjama. Predsednik Turistične 
zveze Slovenije Peter Misja je na srečanju predstavnikov tu-
rističnih društvenih organizacij podelil tudi priznanja najza-
služnejšim turističnim delavcem – prostovoljcem za leto 2018. 
Kot izstopajoča po svojem prostovoljnem delu na področju tu-
rizma izmed skupno 31.500 članov v 362 turističnih društvih 
sta med skupno 36 nagrajenci priznanje prejela tudi Antonija 
Pinterič, članica Turističnega društva Sromlje, in Ferdinand 
Uršič, član Turističnega društva Senovo.  B. M. 

AKTUALNO

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - za B kategorijo

Krško, 25. 10. 2018 ob 15.30
Brežice, 26. 10. 2018 ob 15.30
Tečaj varnega dela s traktorjem

29. 10. 2018 ob 17. uri
Info: 031 564 147 www.prah.si

TRENING VARNE VOŽNJE, 
13. 10. 2018. ob 7.00

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
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KRŠKO – Zavod Dobra družba, stičišče nevladnih organizacij Po-
savja, je 1. oktobra organiziral prvo šolo za župane v Posavju, ki 
jo je izdelalo 13 učenk in učencev. »V Zavodu Dobra družba smo 
zelo zadovoljni z odzivi iz naših lokalnih skupnosti na to akcijo. 
Tokrat smo jo organizirali prvič, vendar večina vidi v tem prilož-
nost za sodelovanje ne samo v tem predvolilnem času, ampak 
tudi po volitvah,« so sporočili iz zavoda. Šole so se udeležili kan-
didati za župane in občinske svetnike na novembrskih volitvah 
Franjo Debelak, Srečko Ocvirk, Aljoša Rovan, Matija Kolarič, 
Božidar Resnik in Katja Čanžar, z njimi pa so bile še predstav-
nice in predstavniki Ozare Brežice, Zavoda Emma, Društva glu-
hih in naglušnih Posavja, Koronarnega kluba Brežice ter javnih 
zavodov ZPTM Brežice in KŠTM Sevnica. Iz vsebine pouka so iz-
postavili participativni proračun, ki je požel največ zanimanja in 
vprašanj. Pri tem gre za del proračuna, ki je razporejen tako, da 
pri porabi tega deleža sodelujejo in odločajo občanke in občani, 
ki s predlogi in glasovanjem določijo, katere investicije so v skup-
nosti najnujnejše. S tem se občani počutijo vključene, postanejo 
bolj aktivni in motivirani ter sodelujejo pri vzpostavitvi novih, 
še boljših vsebin in javnih storitev. »In to je tudi ena od možnih 
rešitev enega najmočnejših izzivov v Posavju, saj smo v vseh ob-
činah slišali, da smo ljudje postali apatični, odtujeni in da se zelo 
težko pride do nas,« ugotavljajo v Zavodu Dobra družba.  P. P.

13 uspešnih v šoli za župane 

Udeleženke in udeleženci prve posavske šole za župane

NOVO MESTO –  Slovenska ljudska stranka (SLS) je na izrednem 
volilnem in programskem kongresu v Novem mestu dobila novo 
vodstvo. Za predsednika stranke je bil izvoljen Marjan Podobnik, 
ki je SLS vodil že v času, ko je stranka dosegla najboljši rezultat v 
svoji zgodovini, za enega treh podpredsednikov stranke pa je bil 
ob Modestu Motalnu in Suzani Lari Krause izvoljen tudi evrop-
ski poslanec Franc Bogovič, ki je stranko vodil v obdobju 2013–
2014. Bogovič je bil izvoljen tudi za enega desetih članov izvršil-
nega odbora stranke. »Zelo sem vesel, da smo v Slovenski ljudski 
stranki od junijskega bolečega poraza na državnozborskih voli-
tvah do septembra uspeli strniti vrste in poenotiti stranko. Vzeli 
smo si čas za veliko iskrenih pogovorov čez vse poletje, presegli 
smo marsikatero tudi osebno zamero iz preteklosti in se družno 
usmerili v krepitev naše strankarske družine in za boljšo priho-
dnost naše Slovenije. Dobra volja in pozitivna energija, ki smo jo 
ljudje izžarevali na kongresu v Novem mestu, je bila zelo pristna 
in iskrena. V novem vodstvu sva sedaj z Marjanom Podobnikom 
dva, ki imava že veliko politične kilometrine, in dva predstavni-
ka mlajše generacije politikov SLS, ki dodajata mladostno zagna-
nost, to sta prvi podpredsednik Modest Motaln in Suzana Lara 
Krause. Verjamem, da po tem spravnem kongresu čaka SLS bolj-
ša prihodnost tudi na državni ravni,« je za naš časopis po kon-
gresu izjavil Bogovič. Dodal je še, da imajo »v SLS že sedaj dobre 
zgodbe«, kot primera pa navedel posavski občini Sevnica in Kr-
ško, ki ju že zadnjih 20 let vodijo župani iz vrst SLS. »Prepričan 
sem, da se bodo te naše dobre zgodbe odvijale tudi v prihodnje, 
ne le v Posavju, temveč še v več občinah po vsej Sloveniji,« je zak-
ljučil Bogovič. P. P.

Bogovič podpredsednik SLS

Bogovič (desno) je na kongresu zasedel eno od treh podpred-
sedniških mest v stranki (foto: SLS).

KRŠKO – Aktualni župan mag. Miran Stanko se kot kandidat 
stranke SLS podaja v boj za še en županski mandat. Šestletno 
vodenje občine ocenjuje kot uspešno, saj je bilo realizira-
nih za okoli 106 mio evrov investicij, slednjim pa namerava 
tudi v prihodnje nameniti polovico proračunskih sredstev.

Kot je dejal mag. Miran Stanko, 
si želi z ekipo dokončati že za-
čete in načrtovane projekte na 
različnih področjih, ki bodo pri-
spevali k dvigu kakovosti življe-
nja občanov in urejeni podobi 
občine. Med drugim je izposta-
vil dokončanje krške obvoznice 
z mostom, ureditev cestne infra-
strukture proti zalednim nase-
ljem in javnih poti. Na področju 
izgradnje kanalizacijskih in vo-
dovodnih sistemov želi doseči 
cilj, da bi do konca novega man-
data imela večina naselij v obči-

ni urejeno kanalizacijo in vodovod, prednostno pa nadaljevati iz-
gradnjo sistema Jelše–Gorica in na Raki. Izgradnja HE Brežice je 
omogočila črpanje vode tudi iz reke Save. Za namakanje je pred-
videnih okoli 100 ha kmetijskih površin, krajši cevni sistem pa 
naj bi bil zgrajen že v prihodnjem letu.
Na področju šolstva in predšolske vzgoje je med glavnimi projek-
ti izpostavil novogradnjo OŠ dr. Mihajla Rostoharja s telovadni-
co in podzemnimi garažami, izgradnjo podružnične šole in vrtca 
v Velikem Podlogu ter prav tako novogradnji vrtcev na Seno-
vem in v sklopu večnamenskega doma na Zdolah, na področju 
kulture pa bo v ospredju obnova in širitev Valvasorjeve knjižni-
ce. Za starejšo populacijo občanov prednostno načrtuje uredi-
tev dnevnega centra za starejše občane v Podmornici na Vidmu 
ter izgradnjo objekta varovanih stanovanj v neposredni bližini 
že obstoječih na Sp. Griču, za mlajše generacije pa ureditev več 
stanovanjskih enot v Krškem.  
Med drugim je mag. Miran Stanko izpostavil tudi prizadevanja 
za zakonsko ureditev pridobivanja sredstev iz naslova omeje-
ne rabe prostore: »Naš cilj je, da to razmerje zakonsko uredimo, 
da imamo sistemski vir, ki bi bil dolgoročno stabilen in znan.« 
Na predstavitvi je mag. Miran Stanko predstavil tudi nosilce list 
stranke SLS po volilnih enotah za izvolitev v občinski svet. Po-
leg njega bodo to še Vlado Grahovac, Jani Barbič, Jože Slivšek 
in Franc Lekše. B. Mavsar, foto: B. C.

Zaključiti že načrtovane projekte

Mag. Miran Stanko

Veliko polemike je sprožilo 
sprejemanje sklepa o potrditvi 
programa investicije v OŠ Ar-
tiče. Načrtovano je, da se pro-
jekt izvede v petih fazah, za-
čenši z dograditvijo prostorov 
za vrtce z igralnicami v pritlič-
ju. Kot je poudarila vodja ob-
činskega oddelka za investi-
cije, občinsko premoženje in 
javna naročila Suzana Ogo-
revc, so v času od zadnje seje 
občinskega sveta v maju, ko je 
bila potrjena predinvesticijska 
zasnova za ta projekt, oddali 
vlogo za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja, imajo izdelano 
dokumentacijo za pridobitev 
le-tega, konec septembra pa 
so od projektanta prejeli tudi 
natančnejše vrednosti grad-
beno-obrtniških in instalacij-
skih del. Ocena vrednosti pro-
jekta je temeljila na povprečni 
ceni kvadratnega metra, de-
janski popisi del in projektant-

Investicija v OŠ Artiče se draži
BREŽICE – 8. oktobra je brežiški občinski svet opravil 25. sejo, ki je bila tudi zadnja v tem mandatu. Izpo-
staviti velja predvsem dve točki dnevnega reda – investicijski program projekta Rekonstrukcija in dogradi-
tev OŠ Artiče ter potrditev letošnjih občinskih nagrajencev.

ske cene, ki temeljijo na pov-
prečnih cenah na enoto na že 
izvedenih investicijah, pa so 
prinesli vidne spremembe, in 
sicer se je za več kot 300 kva-
dratnih metrov povečala kva-
dratura, s tem, ko se je stanje 
na gospodarskem trgu izbolj-
šalo, pa je cena celotne inve-
sticije s približno 9,2 milijona 
narasla na kar 11,8 milijona 
evrov. Poleg tega se je zara-
di zamika pri izdelavi projek-
tne dokumentacije, pridobi-
vanja gradbenega dovoljenja 
in neugodnega začetka del v 
jesensko-zimskem času zav-
lekla tudi terminska izvedba 
investicije, tako da bi names-
to letos z izvedbo prve faze 
– gradnjo vrtca – pričeli pri-
hodnje leto in ga končali leta 
2020, gradbena dela na šoli 
bi se pričela čez tri leta in za-
ključila leta 2023, preostale tri 
faze projekta pa so predvidene 

od leta 2024 dalje. Župan Ivan 
Molan je ob tem dodal, da je 
bil kar šokiran, ko je videl, 
kakšne so projektantske cene, 
ki so za približno 20 % višje od 
prvotnih. »Slabo bi bilo, da bi 
si zdaj zatiskali oči in govorili, 
kako je vse super in poceni, saj 
bi s tem zavajali,« je pripomnil. 
Po njegovem je trenutno veli-
ko bolj nujen vrtec, šola malo 
manj. »Če hočemo zgraditi ar-
tiško šolo, ki predstavlja prak-
tično cel letni proračun, na-
menjen investicijam, nam ne 
bo ostalo niti evra več za os-
tale investicije,« je povedal in 
še omenil, da so na nedavnem 
srečanju Skupnosti občin Slo-
venije s predsednikom vlade 
Marjanom Šarcem z njegove 
strani dobili obljubo, da bo dr-
žava spet začela s sofinancira-
njem investicij v šolstvu, zato 
je po Molanovem mnenju prav, 
da se investicija potrdi, saj je 
to osnova za začetek prve faze 
projekta. »Najprej bomo šli 
v razpis za gradnjo vrtca, ko 
pa bomo imeli zagotovljena 
sredstva, pa bomo nadaljevali 
z ostalimi fazami,« je pristavil. 

Dr. Stanka Preskar je v teku 
razprave v imenu odbora za 
družbene dejavnosti kot v svo-
jem imenu izrazila pomisleke, 

kako bo z ostalimi investicija-
mi v šole, ki sledijo za artiško 
(prva na seznamu sta OŠ in vr-
tec Globoko). »Vemo, da poka 
po šivih dobovski vrtec, tudi 
brežiški nima dovolj prostora 
za vse otroke, zato se sprašu-
jem, kako naprej, kako urediti 
vse to, da bo zadoščalo mini-
malnim standardom in ena-
kosti pred priložnostmi, ki jih 
morajo imeti vsi otroci v obči-
ni Brežice,« je izjavila. Tudi ne-
kateri drugi svetniki so dejali, 
da sicer podpirajo samo inve-
sticijo, a so proti tako visokim 
cenam. Mag. Andrej Vizjak je 
kot največjo neznanko izposta-
vil vire financiranja, Ferdo 
Pinterič je menil, da so vred-
nosti precenjene, mag. Jožef 
Piltaver pa je dejal, da inve-
sticija glede na trenutno stanje 
na trgu sploh ni ocenjena pre-
visoko, saj so cene drugje viš-
je celo za 30 %, in vprašal, ali 
je zagotovljena dobra revizija 
projekta, »da potem ne meče-
mo stvari skozi okno«. »Ko vi-
dim ravno streho na šoli, mi 
postane kar slabo. Še nobena 
ravna streha ni zdržala, pa naj 
bo iz še kako dobrega materia-
la,« je dodal. Sklep o investicij-
skem programu je bil na koncu 
skoraj soglasno potrjen.
 Rok Retelj

Svetniki so potrdili letošnje nagrajence ob prazniku občine Bre-
žice. Naziv častnega občana prejme dolgoletni brežiški zdrav-
nik Franc Kocjan, prejemniki oktobrske nagrade so Emilija 
Držanič, Davor Lipej in Darko Bukovinski, priznanje pa do-
bijo Športno društvo Krka Krška vas, podjetje Ključavničarstvo, 
krovstvo, kleparstvo, kritje s slamo, Kovačič Ivan s.p. iz Gabrja 
pri Dobovi ter KOOP trgovina, trgovina in posredništvo d.o.o., iz 
Brežic. Občinske nagrajence bodo razglasili na svečani seji Ob-
činskega sveta občine Brežice, ki bo 27. oktobra v Viteški dvo-
rani Posavskega muzeja Brežice.

BISTRICA OB SOTLI – Po poletnem predahu je 28. septembra 
znova zasedal Občinski svet občine Bistrica ob Sotli. Na 26. 
redni seji so obravnavali polletno poročilo o realizaciji občin-
skega proračuna in se seznanili z delovnim gradivom idejne 
zasnove za izgradnjo telovadnice in razširitve vrtca. 

V Bistrici ob Sotli že več let razmišljajo, kako bi rešili problem 
prostorske stiske pri izvajanju športnih aktivnosti za šolarje in 
rekreativce, saj obstoječa šolska telovadnica od prezasedenosti, 
zlasti v zimskih mesecih, poka po šivih, prav tako imajo prostor-
ske težave z vrtcem, ki za štiri vrtčevske skupine zdaj deluje na 
kar treh lokacijah. Na občini so se zato podali v izdelavo idejne 
zasnove preureditve telovadnice in dograditve vrtca, ki jo prip-
ravlja arhitektka Daniela Dobrina. Končni načrt, ali se bo šlo v 
razširitev telovadnice ali v gradnjo novega samostojnega objek-
ta, bodo dorekli potem, ko bodo opravili s poizvedbo o možnos-
ti nakupa sosednjega zemljišča. Časovni rok za izvedbo več mili-
jonov evrov vrednega projekta izgradnje telovadnice in vrtca so 
ocenili na petletno obdobje, do junija prihodnje leto bodo prido-
bili gradbeno dovoljenje ter nato poiskali razpisna sredstva za 
sofinanciranje naložbe. 
Pri obravnavi polletnega finančnega poročila občine je bilo sve-
tnikom pojasnjeno, da je občina v prvem polletju na odhodkovni 
ravni realizirala dobrih 30 odstotkov od načrtovanih 2,22 mili-
jona evrov, kar znaša 683.000 evrov. Na prihodkovni ravni bele-
žijo približno 50-odstotno realizacijo oziroma 786.000 evrov od 
predvidenih 1,6 milijona evrov. 
Župan Franjo Debelak je občinskemu svetu predstavil tudi aktu-
alne naložbe občine. Povedal je, da so sredstva v višini 1,4 milijo-
na evrov za izvedbo hidravličnih izboljšav vodovoda, ki jo mora-
jo zaključiti do leta 2022, s strani države že odobrena. Med letos 
izvedenimi rednimi vzdrževalnimi deli in obnovami lokalnih cest 
je omenil sanacijo in asfaltiranje cestnih odsekov na Trebčah, za-
selku Čret v Hrastju in cestni odsek v Dekmanci. V načrtu imajo 
še obnovo lokalne ceste v Zagaju (odsek Ulčnik). V poletnih me-
secih so obnovili plazova v Metliju (odsek Kunšperk–Škrabar) in 
Dekmanci (odsek Hercelj–Kostanjšek). V občinskem svetu so po-
trdili sofinanciranje sanacije plazu v Hrastju pri družini Tkalčič 
– Pongračič v višini 35.000 evrov. Župan je poročal, da občina iz-
vaja dogovore o gospodarski oživitvi tovarne Biterm, ki je s seli-
tvijo proizvodnje Gorenja izgubila večji del delovnih mest. Si pa 
na občini želijo doseči, da bi svojo proizvodnjo v obstoječe pro-
store širilo katero izmed drugih podjetij, s čimer bi zagotovili ne-
kaj novih delovnih mest. 
 E. Šterlek 

V znamenju prihajajočih projektov

KRŠKO, ZDOLE – Občina Krško bo v sodelovanju s KS Zdole in 
Župnijo Videm ob Savi še ta mesec začela z izgradnjo novega 
večnamenskega doma na Zdolah, v katerem bodo imeli prosto-
re tudi krajevna skupnost, vrtec in župnija. V ponedeljek, 15. ok-
tobra, bodo na Občini Krško podpisali dogovor o sofinanciranju 
izgradnje doma.

Dogovor za dom na Zdolah
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V KRŠKEM 
NI PRETIRANE GNEČE

V občini Krško je že dve de-
setletji vladajoča SLS dolgo 
iskala primernega nasledni-
ka za mag. Mirana Stanka, ki 
ni kazal pretirane želje po po-
novni kandidaturi in je še v 
junijskem pogovoru za naš ča-
sopis dejal, da se »bolj nagiba k 
temu, da ne bi kandidiral«, a da 
hkrati »pušča še priprta vra-
ta«. Na koncu se je očitno ven-
darle »vdal« in po opravljenem 

mandatu in 
pol na župan-
skem mestu 
najavil vno-
vično kandi-
daturo. Kot 
kaže, bo nje-
gov najhujši 

nasprotnik njegov someščan, 
občinski svetnik iz vrst SMC, 
odvetnik Dušan Dornik ml., ki 
je za naš časopis potrdil kan-
didaturo s pomočjo političnih 

strank, a še 
ni mogel do-
končno po-
vedati, kate-
rih, saj glede 
tega še teče-
jo pogajanja. 
Čeprav tega 
niso potrdi-

li, naj bi bila v igri celo podpo-
ra stranke SDS. Kandidaturo s 
podporo stranke Dobra drža-
va, za katero je junija kandi-
diral že za poslanca v Državni 
zbor, je napovedal tudi nekda-
nji direktor Kostaka Božidar 
Resnik. O ostalih kandidatih 
zaenkrat ni glasu.

V BREŽICAH 
(VSAJ) PET KANDIDATOV

Bolj številčna konkurenca se 
očitno obeta brežiškemu župa-
nu Ivanu Molanu, ki je na čelu 
občine že od leta 2005, v tem 
času pa vedno glasni opozici-
ji še ni uspelo najti kandida-
ta, ki bi mu izmaknil županski 
stolček. Molan se sicer s kandi-
daturo s podporo občank in ob-
čanov poskuša znebiti (zgolj) 
strankarskega predznaka SDS. 
Praktično v zadnjem hipu in 
očitno pod pritiskom stranke 

je kandida-
turo napove-
dal poslanec 
v Državnem 
zboru, si-
cer tako kot 
krški kandi-
dat Dornik 

tudi on iz odvetniških vrst, 
Igor Zorčič (SMC), ki bo na ta 
način v boju »mož na moža« 

preveril svo-
jo realno 
moč na lo-
kalnem poli-
tičnem par-
ketu. »Z leve« 
bodo župan-
sko funkcijo 

napadli še mladi up SD Matija 
Kolarič, znova Peter Dirnbek 
iz Levice in izkušeni, a širše 
manj znani Artičan Andrej 
Gerjevič z Liste Sonce. Edvard 
Štraus, ki je že cel mandat na 
družbenem omrežju javno na-
povedoval kandidaturo (in 
zmago) na volitvah 2018, je v 
zadnjih dneh poniknil …

OCVIRK IN REŽUN 
(ZAENKRAT) BREZ 
KONKURENCE

V Sevnici se Srečku Ocvirku, 
ki občino vodi že deset let, oči-
tno ne obeta veliko konkuren-
ce. Iz drugih strank je sliša-
ti, »da Ocvirk ni naredil neke 
večje in vidne napake, da mu ni 
česa očitati, da je uspel naredi-
ti nekaj dobrih in vidnih stva-
ri«, zato ne bodo imeli svoje-
ga kandidata. Sicer si je težko 
predstavljati, da tako velika 
občina, kot je sevniška, ne bi 
imela več kot enega kandidata 
za župana, a očitno bo treba na 

njihova imena počakati še ne-
kaj dni. Da bo na severu občine 
res »dolgčas«, kaže tudi v Ra-
dečah, kjer prav tako ni gneče 
v kandidatni vrsti za župana. 
Tomaž Režun iz vrst SD, edi-
ni posavski župan z levega po-
litičnega pola, bo najbrž z lah-
koto osvojil svoj drugi mandat, 
zaenkrat ni še nihče oznanil, 
da bi se mu postavil po robu.

NAD PETRETIČA 
KAR TRIJE ANDREJI?

Dokaj hud spopad za župansko 
mesto se obeta v Kostanjevici 
na Krki, kjer so bila politična 
razmerja že cel mandat tako 

in tako zelo 
razgreta. Žu-
panu Ladku 
Petretiču naj 
bi se postavi-
li po robu kar 
trije Andreji: 
občinski sve-

tnik Kerin, ki ga je Petretič za 
las premagal pred štirimi leti 

in je potrdil 
kandidaturo, 
njegov kolega 
iz svetniških 
vrst Rajar, ki 
že dva man-
data velja za 
vodjo kosta-

njeviške opo-
zicije, a se 
glede kan-
didature še 
ni dokonč-
no odločil, in 
Božič, nekda-
nji krški pod-

župan, ki se je ponovno poli-
tično aktiviral. Samostojno 
župansko kandidaturo je po-
trdila tudi direktorica Zavoda 
Otok Vesna Hrovat. Kot po-
tencialna kandidata se ome-
njata še Žan Colarič in Davor 
Kuhar.

DEBELAKA IZZIVA MISJA 
ZORKOVA

Bistriški župan Franjo Debe-

lak, ki je svojo vnovično kan-
didaturo za županski mandat 
pogojeval predvsem z za obči-
no ugodnim razpletom v tož-
bi glede ceste Sv. Križ, je potr-
dil, da se bo s podporo volivcev 
potegoval za svoj tretji župan-
ski mandat. Kandidaturo je po-
trdila tudi Petra Misja Zorko, 
zaposlena na Ministrstvu za iz-
obraževanje, znanost in šport 
v Ljubljani, ki bo prav tako 
kandidirala s podporo voliv-
cev, o morebitni podpori po-
litičnih strank pa še ni želela 
govoriti. Kot morebitno kan-
didatko se je omenjalo tudi 
predlansko vinsko kraljico Slo-
venije Saro Stadler.

 Peter Pavlovič

DEČNO SELO – Svojo predstavitveno novinarsko konferen-
co pred lokalnimi volitvami je 8. oktobra v prostorih Bubka 
bara imela tudi neodvisna lista Sonce, tretja največja svetni-
ška skupina v Občinskem svetu občine Brežice. Predstavili 
so svojega kandidata za župana Andreja Gerjeviča.

Županski kandidat neodvisne 
liste Sonce je Andrej Gerjevič 
iz Artič. Kot se je predstavil, ima 
30-letne izkušnje v gospodar-
stvu. Bil je zaposlen v Tovarni 
papirja in celuloze v Krškem, v 
Petrolu, direktor Lokalne ener-
getske agencije (LEAD), trenu-
tno pa je zaposlen v podjetju 
Vipap Videm, kjer je zadolžen 
predvsem za madžarski in ro-
munski trg. Kot je izpostavil, je 
glavni problem v občini Brežice 
premalo delovnih mest z visoko 
dodano vrednostjo na zaposle-

nega. »V zadnjih 20 letih ne vidim primera, da bi kak tuji inve-
stitor investiral v občini Brežice,« je dejal Gerjevič in omenil, da 
je v Brežicah veliko zapuščenih objektov, kar ni v redu. Po njego-
vem mora biti temeljna naloga občine, da privablja investitorje. 
»Upam, da bomo dobili priložnost, da v občini nastopi novo pog-
lavje in bomo prekinili z obdobjem 20-letne stagnacije ter priče-
li z razvojem,« je poudaril in dodal, da ga moti predvsem to, da 
se v občini ne dela po prioriteti. Med svojimi glavnimi nalogami 
je naštel še ureditev vsaj enega izven nivojskega križanja v Bre-
žicah, razširitev ceste ob Krki od gostilne Budič do avtocestnega 
nadvoza, znižanje porabe električne energije za javno razsvetlja-
vo in zagotovitev dostopa do optičnega omrežja vsem občanom.
Po besedah vodje svetniške skupine in podžupana občine Breži-
ce Jureta Pezdirca je njihov cilj, da z zelo konkretnimi predlogi 
pridejo do rezultatov, zato tudi slogan ’konkretno’. Med sedmimi 
programskimi izhodišči je med drugim navedel, da bi na obmo-
čju Tovarne pohištva Brežice zgradili 50 novih stanovanj, zgradi-
li nov most za pešce in kolesarje pri Lidlu v Brežicah, ustanovili 
podjetniški inkubator ter finančno in infrastrukturno podpirali 
inovativne projekte in mlade, zgradili nogometni in atletski park, 
ustanovili izobraževalno-turistično-podjetniški center z name-
nom izobraževanja in usposabljanja kadrov po konceptu javno-
-zasebnega partnerstva ter vzpostavili turistični grozd Brežice 
z namenom skupne promocije.  R. Retelj

Nastopi naj novo poglavje

Andrej Gerjevič

BREŽICE – Kandidaturo za župana občine Brežice je najavil 
tudi poslanec v Državnem zboru in brežiški občinski sve-
tnik Igor Zorčič iz vrst Stranke modernega centra (SMC). V 
ospredju njegovega programa je razvoj gospodarstva.

»Namen moje kandidature je 
ponuditi občanom in občan-
kam boljšo prihodnost, v kateri 
bodo lahko uživali svoje življe-
nje v svojem kraju,« pravi 40-le-
tni pravnik Igor Zorčič. Statisti-
ka kaže, da se kar 4000 občanov 
vsak dan vozi na delo v druge ob-
čine, ostali pa so v večini zapos-
leni v državnih ustanovah, za ka-
tere vedno obstaja strah, da jih 
bo država ukinila. Ocenjuje, da 
je takšna situacija posledica vo-
denja občine brez posebne vizije 
oz. stihijskega vodenja, na pod-

lagi katerega je vodstvo občine izkoriščalo, kar sta mu ponudi-
li Evropa in država, po drugi strani pa ni bilo vizije, kako naredi-
ti nek preboj, da bi se prebivalstvo občine povečevalo in življenje 
bogatilo. »Moj program je alternativen program, ki ima vizijo, da 
bodo Brežice dobile kakšno novo delovno mesto,« je dodal. 
Med programskimi poudarki je izpostavil razvoj gospodarstva in 
pridobivanje investicij v nova delovna mesta. »Konkretno se bom 
zelo zavzel za razvoj poslovne cone Skopice, torej Feniksa, kjer bo 
potrebno tudi sodelovanje države,« je poudaril. Izseljevanje mla-
dih bi zaustavil s spodbujanjem start-upov in razvojem novih po-
slovnih con. Turistična statistika občine, ki je vezana na kvečje-
mu dve podjetji, je po njegovem mnenju posledica nekoordinirane 
politike na tem področju, zato si bo prizadeval za povezovanje tu-
rističnih deležnikov: »Skratka, da Brežice na področju turizma do-
živijo nekakšen razcvet, podoben kot v Podčetrtku.« Na področju 
stanovanjske problematike je treba poskrbeti, da bodo imeli mla-
di možnost pridobitve novih stanovanj, rešitve za problematiko 
starejših pa bi lahko našli znotraj starega doma upokojencev, je 
dejal. Na področju infrastrukture se bo zavzel za obnovo mostov 
čez reko Krko v Cerkljah ob Krki in Borštu, razvoj kolesarske in-
frastrukture, izgradnjo novega mostu čez Savo ter seveda izgra-
dnjo HE Mokrice s sočasno nadgradnjo lokalne infrastrukture.
Zorčičev osnovni cilj je uvrstitev v drugi krog, v tem primeru pa 
se dogovarja za podporo tudi nekaterih drugih političnih strank.
 P. Pavlovič

Ponuja vodenje občine z vizijo

Igor Zorčič

BREŽICE – 8. oktobra se je v Mestni hiši Brežice predstavi-
la neodvisna skupina občanov »Ljudje za ljudi«, ki se na lo-
kalne volitve v občini Brežice podaja s sloganom »Skupaj za 
boljši danes«. Do zdaj so se ji, kot pravijo, pridružili že šte-
vilni uspešni občani in gospodarstveniki.

Kot je povedala ena od predstavnikov skupine Petra Grajžl, so 
se odločili, da kot navadni ljudje, ki živijo, ustvarjajo in delajo v 
občini, prevzamejo odgovornost, se povežejo in nekaj naredijo. 
»Poskrbeli bomo, da bodo v občinski svet prišle prave vsebine 
in bo občina rasla v vseh pogledih. Zanimajo nas rešitve, razvoj 
in nova delovna mesta. Samo z razvojem turizma in podpornih 
vsebin obstoječemu gospodarstvu lahko zagotovimo vsaj 100 no-
vih delovnih mest,« je navedla. V nadaljevanju so nekateri ostali 
predstavniki skupine predstavili prioritetne naloge in cilje. V ob-
čino bodo privabili kapital, oživili gospodarstvo in s tem omogo-
čili dodatne zaposlitve za občane ter organizirali celostno mrežo 
zanimive lokalne turistične ponudbe. Izkoristiti želijo vsak kva-
dratni centimeter rodovitne zemlje v občini, pospeševali bodo 
razvoj neposrednega trženja pridelkov kmetij ter namesto klori-
ranja uvedli sodobnejše in zdravju prijaznejše metode obdelave 
pitne vode. Na področju delovanja društev bodo zmanjšali biro-
kracijo, uredili športne, skate in koloparke, pohodne in kolesar-
ske poti ter jim dali vsebino. Zavzemajo se za ohranitev krajevnih 
skupnosti. Veliko pozornosti bodo namenjali mladim, starejšim, 
šolam in vrtcem. »Mi ne rabimo obljubljati boljši jutri, ker zna-
mo narediti že danes,« je na koncu še dejala Grajžlova. Želijo si, 
da bi v naslednjem mandatu v občinskih klopeh sedelo pet sve-
tnikov iz njihovih vrst, bodo pa zadovoljni že z dvema.
 R. Retelj

»Znamo narediti že danes«

Sodelujoči na predstavitvi

Na jugu bo bolj zanimivo kot na severu
POSAVJE – Politične stranke in skupine volivcev imajo še do 18. oktobra do 19. ure čas, da pri občinskih volilnih komisijah vložijo kandidature za župane in člane 
občinskega sveta, naslednjega dne pa se bo uradno začela volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo 18. novembra. Potem ko se je poletno politično za-
tišje precej zavleklo v september, se je v zadnjih tednih in dneh le nekoliko zbistrila slika županskih kandidatov Posavju.

Dušan Dornik

Igor Zorčič

Peter Dirnbek

Božidar 
Resnik

Andrej Kerin

Andrej Božič

Vesna Hrovat

VABLJENI K OGLAŠEVANJU
V času predvolilne kampanje za lokalne volitve 2018 bosta iz-
šli dve številki Posavskega obzornika, in sicer 25. oktobra in 
8. novembra. Politične stranke, liste in kandidate, ki bi želeli v 
tem času objaviti volilni oglas v našem časopisu, vabimo, naj 
nas kontaktirajo na marketing@posavje.info oz. 07 49 05 780. 
Pravila za spremljanje volitev pa so objavljena na spletni strani 
PosavskiObzornik.si pod zavihkom VOLITVE 2018.
 Ur.

www.PosavskiObzornik.si
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RDEČI PETELIN ZAKIKIRIKAL V DOLENJEM LESKOVCU – 4. 
10. je nekaj pred 19. uro izbruhnil požar v leseno-zidanem sta-
novanjskem objektu v Dolenjem Leskovcu. Požaru naj bi botro-
valo pregretje dimniške tuljave, na srečo pa v času izbruha po-
žara v hiši ni bilo lastnice, saj se je ogenj zelo hitro razširil ter 
zajel celotno bivalno etažo in ostrešje stanovanjske hiše. Spri-
čo tega je gasilcem PGE Krško, PGD Veliki Kamen, Brestanica 
in Rožno uspelo pred ognjem obvarovati le kletne prostore in 
manjši del hiše, ki pa za bivanje ni več primerna. 

MOTORIST PREGLOBOKO POGLEDAL V KOZAREC – V ve-
černih urah 30. 9. je na lokalni cesti v Žurkovem Dolu padel 
25-letni voznik kros motorja. Kot so ugotovili policisti, je mo-
torist izgubil oblast nad motorjem zaradi neprilagojene hitro-
sti, zapeljal s ceste in padel. Motoristu, ki je imel v litru izdi-
hanega zraka 1,16 mg alkohola, so lažje poškodbe oskrbeli v 
brežiški bolnišnici.

TATVINA NA SENOVEM – Na parkirnem prostoru na Senovem 
si je med 5. in 8. 10. neznani storilec z delovnega stroja prisvo-
jil dva priključka – zajemalno žlico in udarno kladivo. Lastnika 
je oškodoval kar za 3000 evrov. V Sevnici je 2. 10. nepridiprav 
skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in iz nje izmak-
nil neznano vsoto denarja. 

NA OBREŽJU PRESTREGLI UKRADENI VOZILI – Na mej-
nem prehodu za mednarodni cestni promet Obrežje so poli-
cisti prestregli ukradeni vozili. 28. 9. so zaradi suma, da je vo-
zilo ukradeno, pri italijanskih varnostnih organih preverjali 
lastništvo vozila Renault, registrirano v Italiji. Zanimivo je, da 
so italijanski policisti poklicali lastnika vozila, ta pa je šele po 
njihovem preverjanju ugotovil, da mu je nekdo ukradel avto-
mobil. Policisti so 34-letnega voznika in 33-letnega sopotnika 
pridržali. 7. 10. so na istem mejnem prehodu zasegli še vozilo 
Range rover, ki je bilo ukradeno v Bosni in Hercegovini.

PORAST ILEGALNIH PREHODOV – Dobovski policisti so 5. 
10. med kontrolo tovornega vlaka v njegovem podvozju našli 
skrita državljana Pakistana, 2. 10. pa med tovorom na tovor-
nem vlaku skritega Turka. Istega dne so po dva državljana Pa-
kistana in Afganistana odkrili na prehodu na Obrežju med to-
vorom v tovornem vozilu iz Makedonije.   Zbrala: B. M.

Marija Vučajnk, Loče: Številke 112 mi na sre-
čo še ni bilo treba poklicati, zagotovo pa vem, v 
katerih primerih se jo upravičeno zavrti in kaj 
je treba povedati. Zavedam se, da je ta številka 
izrednega pomena za naše življenje in bi jo mo-
ral imeti vsak doma na vidnem mestu, saj je v 
primeru nesreče, ko je nekdo potreben nujne 

pomoči, klic v sili zagotovo najpomembnejša stvar.

Viviana Klinc, Sevnica: Številko 112 poznam, 
vendar mi je doslej še ni bilo treba uporabiti. To 
je številka, na kateri najdemo hitro pomoč v pri-
meru požara, prometne nesreče, naravnih ne-
sreč itd. Vem, da je treba ob klicu povedati, kdo 
smo, od kod in zakaj kličemo. Dobro je, da smo 
dovolj zbrani, da pojasnimo, kaj se je zgodilo, da 

lahko pomoč pride čim hitreje. 

Jože Šoln, Senovo: Na lastni koži sem izkusil, 
kako pomembna je številka 112, saj so mi trije 
klici nanjo zaradi infarktov, ki sem jih doživel, 
seveda v nadaljevanju pa zdravstvenega osebja, 
rešili življenje. Zato zelo dobro vem, kaj je pot-
rebno na najbolj jedrnat način povedati ob kli-
cu. Ob tem sem najmanj dvakrat poklical 112 

tudi zaradi drugih posredovanj, vselej upravičeno.

Ljiljana Čuček, Krško: Mislim, da ni človeka, ki 
te številke ne bi poznal. Izpiše se tudi na mobil-
niku, možno jo je poklicati kadar koli. Sama sem 
klicala ob vlomu v hišo in pri prometni nesre-
či. Odzvali so se ažurno, bili so prijazni. Obču-
tek je prijeten, kajti v takšnih trenutkih je priso-
tna vznemirjenost. Na pomoč pa radi priskočijo 

tudi prostovoljci humanitarnih organizacij.

Letošnji mesec varstva pred požari je tematsko posvečen 
številki za klic v sili 112. Spraševali smo, ali veste, v kate-
rih primerih jo je treba oz. jo je upravičeno poklicati, kaj 
morate povedati v primeru klica, ste jo že kdaj uporabili 
in za kakšen primer je šlo.

anketa

Kdaj in kako poklicati 112?

Kateri so najpomembnej-
ši dosežki v iztekajočem se 
štiriletnem mandatnem ob-
dobju vašega županovanja?
Težko je izpostaviti samo ne-
kaj ključnih projektov, saj so 
zelo raznoliki in odgovarjajo 
na raznolike potrebe. Pa ven-
dar menim, da so iztekajoči se 
mandat najbolj zaznamovale in 
bile finančno najbolj zahtevne 
investicije na področju šolstva. 
V Tržišču je bila zgrajena nova 
šola, v Šentjanžu nova telovad-
nica, podružnična šola na Stu-
dencu je dobila prizidek za pot-
rebe vrtca. Energetsko so bile 
v zadnjih letih sanirane osnov-
ne šole v Sevnici, Krmelju, Šen-
tjanžu, Boštanju, Loki pri Zida-
nem Mostu in Studencu. Šoli 
v Šentjanžu in Krmelju imata 
novi kotlovnici, konec oktobra 
bo v Šentjanžu namenu preda-
na še nova šolska kuhinja z je-
dilnico. To je velik sklop poso-
dobitev na šolskem področju in 
z njimi zaokrožujemo zelo in-
tenzivno investiranje v pred-
šolsko in šolsko vzgojo. 
Seveda pa se je investiralo 
tudi v izboljšanje cestne infra-
strukture in povečanje prome-
tne varnosti, izvajalo se je po-
vezovanje manjših vodovodnih 
sistemov v večje sklope in pri-
ključevanja na javni vodovodni 
sistem. Za javno komunalno in-
frastrukturo, za program vodo-
oskrbe in kanalizacije, imamo 
pripravljene nove projekte, 
ki so pomembni za naš pros-
tor. Pri tem računamo tudi na 
evropska sredstva, ki jih v iz-
tekajočem se mandatnem ob-
dobju za omenjeno področje ni 
bilo ravno veliko. V začetni fazi 
izgradnje je mestni stadion, za 
katerega menim, da je projekt 
desetletja. Naj še dodam, da je 
zaključena druga sprememba 
občinskega prostorskega na-
črta, sprejeti so številni občin-
ski podrobni prostorski načr-
ti. Občinski prostorski načrt je 
ponovno v spremembi zaradi 
novih razvojnih potreb gospo-
darstva in investitorjev, ki bi 
želeli graditi stanovanjske hiše.
Projekte je težko vezati na 
mandat; določeni se lahko 
začnejo v enem in nadaljuje-
jo v prihodnjem, a vse to je del 
kakovostno pripravljenih načr-
tov. Poleg večjih projektov so 
vedno v izvajanju tudi manj-
ši, ki prav tako vplivajo na ka-
kovost bivanja. Veliki projekti 
odgovarjajo na strateške izzi-
ve, manjši pa tekoče sledijo di-
namiki življenja.

Gradnja mestnega stadiona 
naj bi potekala v več fazah, 
a v kamnitem opornem zidu 
nastajajo kot pest velike raz-
poke, kaj to pomeni za nada-
ljevanje del?
Vsi, ki poznamo to območje, 
vemo, da gre za zelo zahte-
ven poseg v prostor. Prostor, 
na katerem poteka gradnja, je 
bil pred več kot desetletjem iz-
bran zaradi odlične lokacije, 

kljub svoji zahtevnosti. V le-
tošnjem letu je bila izvedena 
stabilizacija terena z ureditvi-
jo stadionske ploščadi, ravni-
ne, na kateri bo v prihodnjem 
letu potekala ureditev 400-me-
trske atletske steze in nogome-
tnega igrišča v sredini ter osta-
lih športnih objektov, ki sodijo 
v tak športni kompleks. Res 
pa je, da del brežine še nekoli-
ko plazi in pritiska na obodno 
steno, saj je v zaledju še ved-
no določena količina vode, ki 

povzroča plazenje. Zato bo tre-
ba to brežino stabilizirati z do-
datnimi ukrepi. Pri tem imajo 
glavno besedo strokovnjaki, a 
kljub temu bi želeli ohraniti vi-
dez amfiteatra, ki smo ga do-
segli z naravnimi terasami. Te 
bodo uporabljene kot tribu-
ne, čeprav je bila na tem mes-
tu prvotno predvidena pilotna 
stena. Sámo drsenje ne ovira 
projektiranja in nadaljevanja 
postopkov urejanja športnih 
površin na pripravljeni povr-
šini, v nadaljevanju pa se bodo 
umeščala tudi pomožna igrišča 
in športni objekti. 

Ostaniva še malce pri špor-
tni infrastrukturi, v Krmelju 
že dalj časa tli želja po so-
dobnem športnem parku …
Športna igrišča so v vsakem 
kraju dobrodošla kot večna-
menska infrastruktura, ki jo 
uporabljajo tako šole kot kra-
jani, pa ne samo za športno 
udejstvovanje, ampak tudi za 
druženje. V naši občini je več 
kot 50 večjih in manjših špor-
tnih površin in Krmelj je eden 
tistih krajev, v katerem bomo 
nadaljevali z novimi ureditva-
mi športnih površin primer-
nega obsega. V bodočem špor-
tnem parku sta že urejena 
košarkarsko in rokometno igri-
šče, pa prostor za tenis in igra-
nje odbojke na mivki. Z uredi-
tvijo manjše atletske steze in 
manjšega nogometnega igri-
šča bi bila ta ponudba še do-
polnjena in trudili se bomo, da 

jo izpeljemo. Za izvedbo uredi-
tve so v sodelovanju občine in 
krajevne skupnosti že izdelane 
idejne podlage. 

Tema, ki je vedno aktualna, 
je cestno omrežje in naveza-
va na avtocesto, kaj se doga-
ja na tem področju?
Hitra cesta ali avtocesta med 
Celjem in Novim mestom je 
strateški projekt. Ta projekt 
vodi ministrstvo za infrastruk-
turo, Občina Sevnica pa je seve-

da zelo zainteresirana za čim-
prejšnjo izvedbo. Trenutno za 
srednji del načrtovane trase 3. 
razvojne osi potekajo postop-
ki državnega prostorskega na-
črta umeščanja. Pogoj in temelj 
razvoja je čimprejšnje izboljša-
nje državne cestne mreže, zato 
na tem območju tečejo še ne-
katere druge, za nas prav tako 
pomembne ureditve, med nji-
mi je ureditev državne ceste 
Sevnica–Planina, ki povezuje 
Posavje s Kozjanskim in Šta-
jersko. Dela so v teku, zaradi 
zahtevnosti naj bi bila zaklju-
čena v prihodnjem letu. Ure-
ditev te cestne povezave bo 
omogočila urejanje ceste v Zi-
danem Mostu, kjer Direkcija 
RS za infrastrukturo načrtu-
je prometne ureditve, ki bodo 
bistveno izboljšale pretočnost 
prometa proti Celju in Hrastni-
ku. Izboljšanje cestne poveza-
ve se napoveduje tudi v smeri 
Trebnjega in tamkajšnjega pri-
ključka na avtocesto, saj Obči-
na Mirna pripravlja projektno 
dokumentacijo za obvoznico 
mimo kraja Mirna. Aktivno-
sti potekajo tudi na ureditvah 
državne cestne mreže znotraj 
sevniške občine: direkcija je 
pristopila k nadaljevanju po-
stopkov za ureditev podvoza v 
Boštanju, v izvajanju je projek-
tiranje za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja za gradnjo mostu 
na Logu, v pripravi je projekt 
prenove mostu med Sevnico in 
Boštanjem. To so veliki projek-
ti, ki bodo izboljšali prometno 

sliko celotne občine in mesta 
Sevnica oziroma tudi Boštanja 
in Loga.

Načrtovana obvoznica na 
Blanci še ni urejena, kra-
jani in krajanke pa si želi-
jo tudi boljši dostop z vozili 
do osnovne šole, so morda v 
teku kakšni pogovori? 
Obvoznica na Blanci je bila del 
projekta ureditev ob gradnji 
hidroelektrarne Arto–Blanca. 
V prvotnem projektu je bilo 
načrtovano nivojsko križanje 
ceste in železnice, a tako kri-
žanje ni bilo sprejemljivo niti 
za železnice niti za Direkci-
jo za infrastrukturo, občino 
in tamkajšnjo krajevno skup-
nost. To ni bila optimalna re-
šitev, zato je prišlo do odločit-
ve, da se izvede izven nivojsko 
križanje z gradnjo nadvoza na 
Blanci. Ta nadvoz je sedaj uvr-
ščen v državni načrt razvojnih 
programov za izgradnjo. Vzpo-
redno z realizacijo tega pro-
jekta bo urejen tudi nov dovoz 
do osnovne šole. V tem pre-
hodnem obdobju bo občina 
investirala v izgradnjo obra-
čališča za avtobuse z razširje-
nim dostopom – skladno s pri-
čakovanim novim dostopom 
po izgradnji nadvoza. Projekt 
je tako kot most Log pomem-
ben za izboljšanje varnosti in 
pretočnosti cestnega in žele-
zniškega prometa.

Ob obnovljenem nadvozu v 
Šmarju so ostali temelji za-
časnega mostu, obstaja mož-
nost izgradnje dodatnega 
objekta?
Nadvoz v Šmarju je preno-
vljen, s čimer se je prometna 
varnost bistveno zvišala. Pešci 
lahko varno uporabljajo ploč-
nik, omejitve za tovorni promet 
glede nosilnosti ni več. Vendar 
je želja večja, zato smo z direk-
cijo za infrastrukturo podpisali 
sporazum, da Občina Sevnica v 
uporabo prevzame ohranjene 
temelje nadomestnega mostu. 
Cilj tega je, da na območju od 
rondoja pri trgovini Lidl preko 
nadvoza do rondoja v Šmarju 
vzpostavimo tudi kolesarsko 
pot. Na tem delu se namreč po-
večuje tako število pešcev kot 
kolesarjev, saj se Sevnica in Bo-
štanj z dnevnim prometom vse 
bolj povezujeta. Pripravili smo 
idejne zasnove za ureditev no-
vega objekta čez železniško 
progo, pri čemer pa računamo 
na evropska sredstva za ure-
janje kolesarskih stez. Projekt 
usklajujemo s projektom ure-
ditve širšega območja Železni-
ške postaje Sevnica, ki obsega 
območje od nadvoza v Šmarju 
do gasilskega doma v Sevnici z 
vsemi spremljajočimi uredit-
vami, tudi podhodi in podvozi 
na območju železniške postaje. 

Bi se morda s to novo prido-
bitvijo izboljšal tudi dostop v 
industrijsko cono na Savski 
cesti v Sevnici?

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica in državni svetnik:

Naše okolje je prijetno in varno
SEVNICA – Srečko Ocvirk opravlja funkcijo župana že deset let in realizirani projekti so izziv za nove. Med 
njimi je tudi nadaljnje urejanje cestne in športne infrastrukture ter primarne vodookrbne mreže. Mnogi 
projekti se prepletajo z državnimi investicijskimi načrti in s črpanjem evropskih sredstev.  

Srečko Ocvirk
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Na tem območju načrtujemo 
še en velik projekt, ki je uskla-
jen v okviru dogovora za razvoj 
regij. To je nadvoz preko žele-
zniške proge Sevnica–Trebnje, 
ki bo izboljšal dostop do nove 
poslovne cone Šmarje in do 
poslovne cone na Savski ces-
ti brez nivojskega križanja z 
železnico. Ta ureditev bi pri-
nesla pozitivne spremembe in 
je trenutno v fazi projektira-
nja za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ter prijave na raz-
pis za razvoj regije za pridobi-
tev sredstev. Projekt je predvi-
den za realizacijo v letih 2019, 
2020 in 2021. 

Spremembe naj bi se zgodi-
le tudi v vaškem jedru Bošta-
nja, kakšne? 
Starejši deli krajev ali mest so 
pogosto izpostavljeni manj-
ši naseljenosti in odselit-
vam, objekti v teh delih niso 
več tako atraktivni za bivanje 
in ostajajo prazni. To se zgo-
di, kadar infrastrukturne ure-
ditve ne sledijo potrebam so-
dobnega bivanja. V Boštanju 
sicer to ni tako izrazito, a kljub 
temu je treba izvesti posodo-
bitve. V pripravi je načrt za ce-
lovito ureditev starega vaške-
ga jedra na območju od TVD 
Partizana Boštanj in gasilske-
ga doma do stare pošte in far-
ne cerkve ter do pokopališča. 
Glavni namen ureditve je pri-
dobitev in ureditev dodatnih 
parkirnih prostorov in zuna-
njega igrišča pri TVD Partiza-
nu ter pokritje prostora za ba-
linanje. V načrtu je tudi rušitev 
enega stanovanjskega objekta. 

Gre za manjše ukrepe, ki mora-
jo biti povezani v smiselno ce-
loto, če želimo doseči zanimi-
vo in privlačno urejenost kraja. 

Pomemben del infra
strukturne ureditve so tudi 
vodovodni sistemi, nekate-
ri so že dotrajani in potreb-
ni obnove, ponekod si želijo 
priključitve na javni vodovo-
dni sistem.
Na območju občine Sevnica je 
evidentiranih več kot 210 vo-
dovodnih sistemov, od tega je 
54 javnih vodovodov, ki s pi-
tno vodo oskrbujejo tri če-
trtine prebivalstva. Z njimi 
upravlja Komunala Sevnica. 
Nekateri sistemi so še vedno v 
prehodnem obdobju upravlja-
nja. Nekateri vodovodni siste-
mi niso del javne vodovodne 
mrežo in so namenjeni vodo-
oskrbi manjših zaselkov s pi-
tno vodo. 

Pred leti je bila pripravljena 
strategija vodooskrbe za ce-
lotno občino in v skladu s to 
strategijo je bilo izvedenih več 
projektov ureditve primarne 
mreže vodooskrbnih sistemov 
na levem in desnem bregu reke 
Save. Za prihodnje obdobje je 
v pripravi projekt ureditve pri-
marne mreže na tistem delu, 
kjer ta mreža še ni bila zgraje-
na ali pa je neprimerna in pot-
rebna obnove, nove ureditve in 
povezave. S tem celovitim pro-
jektom, ki ima vir financira-
nja v regionalnem razvojnem 
programu in dogovoru za ra-
zvoj regij, želimo vzpostaviti 
nove vodne vire in primarno 

vodooskrbno mrežo. Ko bodo 
vzpostavljeni novi vodni viri 
in primarna mreža, bomo lah-
ko pričeli s posodobitvijo osta-
lih delov vodovodnega omrež-
ja. V tem projektu je ključno, da 
posodobimo največje kraje, ka-
mor sodita tudi Loka in Račica, 
kjer je vodooskrbna mreža pot-
rebna prenove in posodobitve 
dotrajanega dela in vzpostavi-
tve hidrantne mreže, ki ta tre-
nutek ne izpolnjuje povsod 
potrebnih kriterijev. V tem in 
preteklem letu smo delno zgra-
dili tudi nov vodovni sistem v 
vasi Radež, odprto je še vpra-
šanje vodooskrbe na Jelši. Cilj 
je vzpostaviti močno primar-
no mreže vodooskrbe po ce-
lotnem območju občine, kaj-
ti voda je ključen vir življenja.

Infrastrukturna in ostala 
urejenost vpliva tudi na ra-
zvoj turizma.
Turizem je kompleksna gospo-
darska dejavnost, v njej ima 
vsak od akterjev svojo nalogo 
in zadolžitve. Svetovni turizem 
se ne razvija več zgolj v sme-
ri množičnega turizma in veli-
kih turističnih destinacij, pač 
pa v smeri sonaravnega, traj-
nostnega, razpršenega turiz-
ma, kamor sodi sevniška turi-
stična ponudba z gradom, reko 
Savo, pohodništvom po ureje-
nih poteh, vinskim in kulinarič-
nim turizmom ter še marsičim. 
Pri tem je ključna povezava 
vseh turističnih ponudnikov, 
kar želimo pospešiti z izdelavo 
strategije razvoja turizma sev-
niške občine, v kateri je grad 
zagotovo osrednja turistič-

na točka, vendar to ni dovolj. 
Turist si želi zgodbe, dogod-
kov, dogodivščin, atraktivno 
preživljanje prostega časa. Pri 
tem je pomembna tako gostin-
ska kot ostala ponudba. Trend 
razvoja turizma v zadnjih le-
tih je zelo dober in zelo hitro 
so se tudi sevniški turistični 
ponudniki prilagodili spreme-
njenim potrebam in željam na 
trgu, tako da imajo turisti, ki 
prihajajo v Sevnico, na voljo 
zanimive točke za oglede in bi-
vanje. Ena izmed teh je tudi Li-
sca, kjer imamo v načrtu še kar 
nekaj ureditev in posodobitev. 
Zelo dober odziv opažamo pri 
ureditvi postajališč za avtodo-
me. Cilj je, da se turist z avto-
domom na parkirišču ne zadrži 
zgolj nekaj ur, ampak da osta-
ne dan, dva ali več, kar že do-
segamo. Turizem je dejavnost, 
ki bo v prihodnosti nudila tudi 
več delovnih mest. 

Kako ocenjujete sodelovanje 
s posavskimi župani in ob-
činskimi upravami ter glede 
na ponovno vprašanje deli-
tve na regije?
Sodelovanje šestih občin, šes-
tih občinskih uprav in šestih 
županov je odlično in prina-
ša rezultate. V okviru razvoj-
nih projektov se redno uskla-
jujemo, da dosegamo razvojne 
cilje. Vsaka politična skupnost, 
pa naj bo to krajevna skupnost, 
občina, regija ali država, mora 
biti oblikovana tako, da jo čla-
ni te skupnosti čutijo kot svo-
jo. To je bistveno. Posavje je 
postala urejena razvojna regi-
ja in kot taka lahko deluje kot 

samostojna regija. V prime-
ru kakršnega koli drugačnega 
oblikovanja regij ne verjamem, 
da bi bilo sodelovanje tako ka-
kovostno, kakršnega imamo ta 
trenutek v Posavju. Verjamem, 
da bo pri bodoči regionalizaci-
ji Posavje ena od bodočih regij, 
v kateri se bomo še naprej zna-
li povezovati in delovati v skup-
no dobro.

Na letošnjih jesenskih lo-
kalnih volitvah boste po-
novno kandidirali za župa-
na, a v lanskem novembru 
ste postali tudi državni sve-
tnik, kako bi opisali to svo-
jo vlogo?
Državni svet je drugi dom slo-
venskega parlamenta, v ka-
terem so potrebe lokalne 
skupnosti močno zastopane. 
Pomembno je, da lahko kot dr-
žavni svetnik zelo kompeten-
tno zagovarjam interese ce-
lotnega Posavja. V obdobju 
svojega županovanja sem op-
ravljal tudi funkcijo predsedni-
ka Sveta regije Posavje in zato 
dobro poznam delovanje celot-
ne regije in tako lahko sprem-
ljam projekte, ki so primerni 
za celotno območje. Lahko re-
čem, da sem povezava med dr-
žavnim svetom in Posavjem, 
sem glas ljudstva in glas regi-
je Posavje.

V stranki, katere član ste, 
je prišlo do spremembe v 
vodstvu, menite, da je to dob-
ro za naslednje parlamen-
tarne volitve?
Član Slovenske ljudske stran-
ke sem skorajda vse od njene 

ustanovitve. Stranka se od nek-
daj zavzema za sorazmeren in 
uravnotežen razvoj vseh ob-
močij in krajev. Zavzema se za 
vključevanje vseh, za pravič-
nost in delo na temeljih zaupa-
nja. Na jesenske lokalne volitve 
odhajam predvsem iz zaupanja 
v ljudi in verjamem, da tudi ob-
čanke in občani zaupajo meni 
kot osebi. Menim, da sem dose-
danje zaupanje s predanim de-
lom upravičil kot župan in kot 
član stranke. Četudi stranka ni 
uvrščena v parlament, veliko 
županov te stranke uspešno 
vodi občine, če izpostavim dve 
bližnji, Krško in Laško. Verja-
mem, da je zaupanje na lokalni 
ravni drugačno kot na državni, 
zato se v tem času osredoto-
čam na zaupanje v ekipo, s ka-
tero vodimo delo na lokalni 
ravni. Način dela, ki temelji na 
ambicioznosti, sorazmernosti 
in uravnoteženosti, želimo oh-
raniti tudi vnaprej.

Zakaj je lepo živeti v sevniški 
občini in v Posavju?
Iz vsakodnevnega utripa živ-
ljenja je čutiti, da so to ljudje, 
ki čutijo pripadnost domačim 
krajem, občini in regiji. Tu je 
naš dom, tukaj imamo druži-
no, prijatelje, vpeti smo v druž-
beno povezovanje na najrazlič-
nejših področjih. To je okolje, ki 
je ustvarjalno in razvojno na-
ravnano. Je prijetno in varno. 
Pred nami je še veliko izzivov 
in priložnosti, za katere verja-
mem, da jih bomo v sodelova-
nju uspeli udejanjiti v dobro-
bit vseh. 
 Smilja Radi

(Posavski obzornik št. 20, 27. septembra 2018)

Župan Ivan Molan v članku izjavlja, da ne držijo kritike občanov, 
da gre veliko več denarja za investicije na štajersko stran občine 
kot pa na kranjsko, da so investicije na obeh straneh Save dokaj 
enakomerno porazdeljene in da je pri tem treba upoštevati, koli-
ko prebivalcev ima kraj in je težko primerjati Brežice in Krško vas 
ali drugo vas ter da bi glede na število prebivalcev npr. KS Dobo-
va morala dobiti več sredstev.

Kot občan in v zadnjem mandatu član občinskega sveta take raz-
lage ne morem sprejeti, ker je najmanj zavajajoča.

Proračun občine Brežice je v glavnem odvisen od povprečnine (518 
evrov/občana), tako se povsem strinjam z županom, da je potrebno 
pri odločanju o investicijah upoštevati tudi število prebivalcev, kar 
pa se v proračunu ne odraža. V obdobju, o katerem govori župan, je 
bilo malo manj kot 134 milijonov namenjenih investicijam, od tega 
na kranjski strani občine malo manj kot 26 milijonov (20,87 %), 
v KS Dobova pa malo manj kot 27 milijonov (21,73 %). Na kranj-
ski strani občine živi 6328 prebivalcev (25,85 %), v KS Dobova pa 
2798 (11,43 %). Menim, da v tem delu komentar ni potreben. Tudi 
ni primerna primerjava Brežic ali Dobove s Krško vasjo. Krška vas 
je s 530 prebivalci (vir: https://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Sa-
veshow.asp, vpogled 29. 9. 2018 ob 20. uri) peto naselje po številu 
prebivalcev v občini Brežice, v obravnavanem obdobju pa je bilo v 
kraj namenjenih 306.600,00 (0,25 %), kar znaša 680 evrov/prebi-
valca, medtem ko to za občino Brežice znaša 5.062,00 evra/prebi-
valca, za KS Dobova pa 9.621,08 evra/prebivalca.

Kot član občinskega sveta tudi ne morem sprejeti županove oce-
ne, da svetniki hodimo na seje zaradi sejnin in kritiziramo zade-
ve in da občina dobi zelo malo predlogov izven sej, ker to vsaj v 
mojem primeru kot tudi v primeru članov občinskega sveta z lis-
te Sonce zagotovo ni res.

 Jože Piltaver, Krška vas

prejeli smo

Odgovor na »Veliko sredstev in 
truda smo vložili v razvoj 
podjetništva«

V skupni vrednosti 204.000 
evrov projekt sofinancirata 
Evropski sklad za regionalni 
razvoj in Republika Slovenija, 
njegov namen pa je ozelenitev 
posameznih območjih po ob-
činah. Vodilni partner projek-
ta je Občina Krško, vanj pa so 
kot partnerji vključeni še Ob-
čini Radeče in Bistrica ob Sotli, 
Zavod KŠTM Sevnica, Galerija 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki ter Center za podjetništvo 
in turizem Krško. Projekt, ki bo 
potekal do konca oktobra pri-
hodnje leto, bo na območju 
vseh navedenih občin v urba-
nih središčih prispeval k doda-
tnim ozelenitvam ali vzposta-
vitvi določenih infrastruktur 
in objektov, kar bo prispevalo 
k višji kakovosti bivanja tako 
domačega prebivalstva kot 
bolj urejeni in za obiskovalce 
atraktivnejši podobi. Uredi-
tve se bodo od občine do ob-
čine razlikovale, a bodo, kot je 
dejala Ksenja Kragl iz Centra 
za podjetništvo in turizem Kr-
ško, občanom in obiskovalcem 
ponudile različna doživetja in 
interpretacijo narave, naj si 
gre pri tem za ogled posebnih 
mest in točk, na katere bodo 
pozornost usmerili predmeti, 
table ali turistični vodniki, ali 
prek t. i. igrifikacije s sodob-
nimi načini, kot so sobe pobe-

Za še bolj zelena doživetja
POSAVJE, KRŠKO – Z mesecem novembrom lani je v petih posavskih občinah stekel dveletni projekt Zelena 
doživetja Posavja – ReviZen. Predstavniki občin in ustanov so ga predstavili 27. septembra, ki je potekal v 
znamenju svetovnega dneva turizma.

ga, geolokacijske igre, iskanje 
določenega zaklada ali reši-
tev ugank s pomočjo mobilnih 
aplikacij ipd.

Občina Krško, kot je povedal 
župan mag. Miran Stanko, 
se bo osredotočila na revitali-
zacijo  starega mestnega sre-
dišča, v katerem bodo uredi-
li park pri občini, območje pri 
igrišču Šajspoh, zasadili obmo-
čje vzdolž slaščičarne Jagoda 
in uredili majhen ali t. i. žepni 
park pri Hiši narave, v sklopu 
projekta pa nameravajo ure-
diti tudi rastlinjak. Z ureditvi-
jo skritih kotičkov, je še dejal, 
bo možno ta predel mesta pri-
kazati v novi luči, pri čemer bo 
treba motivirati tudi tamkaj-
šnje stanovalce, da bodo z no-

vourejenimi površinami ustre-
zno ravnali oz. jih uporabljali. 
Radeški župan Tomaž Režun 
je izpostavil ozelenitev treh 
predelov Radeč, in sicer pre-
dela pri tamkajšnjem Domu 
kulture, radeški tržnici in šir-
še poznanega železnega mo-
sta preko Save, ki je drugi naj-
daljši kovičen most v Evropi, ki  
ga bodo okitili z lepimi kotič-
ki rož, napeljati pa namerava-
jo tudi namakalni sistem. 

Mojca Pernovšek, direktori-
ca KŠTM Sevnica, je izposta-
vila, da so se osredotočili na 
tamkajšnji grad oz. predel 
gozda na severnem pobočju 
gradu in na grajski park, kjer 
nameravajo urediti učno pot 
Gozd je kultura. Stoletna par-

kovna drevesa, pot in grajsko 
območje nameravajo naveza-
ti na bogato lesno-predeloval-
no tradicijo v kraju, v ta namen 
pa bodo območje opremili z 
didaktičnimi igrali, tematski-
mi tablami ipd. Prvo fazo pro-
jekta so že izvedli, v prihod-
njem letu pa se bodo lotili še 
druge izvedbene faze. Direk-
tor kostanjeviške Galerije Bo-
židar Jakac Goran Milovano-
vić je povedal, da so v prvi fazi 
že izvedli zasaditve pri galeriji, 
predvsem pa se bodo osredo-
točili na ureditev Forme vive 
kot najbolj prepoznavnega in 
s strani obiskovalcev obiska-
nega območja, kjer že poteka 
označevanje skulptur, urediti 
pa nameravajo tudi interpre-
tacijske poti, ki bodo povezo-
vale skulpture Forme vive z 
ostalimi turističnimi točkami 
v Kostanjevici. Župan občine 
Ladko Petretič je k temu do-
dal, da projekt predvideva tudi 
postavitev klopi, košev in  igral 
v parku na otoku, ki so ga pred 
kratkim dobili v last od Škofije 
Novo mesto. V Bistrici ob Sotli 
so v sklopu projekta že začeli 
s sistematičnim odstranjeva-
njem in zatiranjem invazivne 
ambrozije, urediti pa namera-
vajo igrišče in dati poudarek 
dodatnim ozelenitvam naselja.
 Bojana Mavsar

Na predstavitvi projekta, z leve: mag. Miran Stanko, Tomaž 
Režun, Mojca Pernovšek in Goran Milovanović
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Uvodoma je navzoče na prire-
ditvi – tako srčne bolnike kot 
tiste, ki nimajo težav s srcem, 
pa tudi predstavnike zdra-
vstvenih ustanov in druge po-
vabljene – pozdravil predse-
dnik društva Franc Černelič. 
Besedo je predal direktori-
ci Posavskega muzeja Alenki 
Černelič Krošelj, ki je predsta-
vila pestro dogajanje v muze-
ju ob Evropskem letu kulturne 
dediščine in povabila na priha-
jajoče dogodke. Sledil je nago-
vor ob svetovnem dnevu srca, 
katerega tema je bila »Moje 
srce ... in tvoje srce?«. Slav-
nostna govornica dr. Tatjana 
Mlakar, direktorica ZZZS OE 
Novo mesto in Krško, je pouda-
rila, da kljub temu da se umr-
ljivost zaradi bolezni obtočil 
v zadnjih desetletjih postopo-
ma zmanjšuje, še vedno osta-
ja najpogostejši vzrok smrti. V 
Sloveniji bolnišnično zdravijo 
približno 350 tisoč zavarova-
nih oseb letno, od katerih je kar 
12 % takšnih, ki ima kardiova-
skularne težave, je navedla in 
dodala, da samo za bolnišnič-
no zdravljenje, brez speciali-
stično-ambulantnega in osnov-
nega zdravljenja, namenijo 
kar 130 milijonov evrov, tudi 
v Splošno bolnišnico Brežice. 
Po njenih besedah so zdravila 
za bolezni srca in ožilja najpo-

Živimo zdravo in se objemajmo
BREŽICE – Ob svetovnem dnevu srca (29. september) je Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, podru-
žnica Posavje, večer prej v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice s prireditvijo počastilo dan, name-
njen naši glavni mišici, ki poganja kri po telesu. 

gosteje predpisana zdravila v 
Sloveniji – letno namreč izda-
jo 4,5 milijona tovrstnih recep-
tov v vrednosti več kot 75 mi-
lijonov evrov. V povprečju več 
kot 24 % prebivalcev Sloveni-
je prejema katero od zdravil za 
bolezni srca in ožilja, pri čemer 
posavska regija s 27 % celo ne-
koliko odstopa. 

Na nastanek kardiovaskular-
nih bolezni vplivajo zunanji de-
javniki tveganja, pri čemer, kot 
je izpostavila, v Posavju bele-
žijo najbolj zaskrbljujoče de-
javnike tveganja, ki so vezani 
na neugodne indekse teles-
ne mase in celokupnega krv-
nega holesterola, najugodnej-
še pa na pojav kajenja. Prvi 

korak, ki ga lahko storimo, je 
preventivni pregled pri oseb-
nem zdravniku in v njegovi re-
ferenčni ambulanti. Mlakarjeva 
je še dejala, da ko govorimo o 
preventivnih programih, s ka-
terimi želimo odpraviti ali vsaj 
pravočasno zaznati negativne 
dejavnike tveganja za nastanek 
bolezni srca in ožilja, običajno 
naletimo na pojem skrbi in zav-
zetosti za naše lastno zdravlje-
nje. Na tem področju smo po 
njenem v Sloveniji zelo šibki in 
nedosledni, »in tu se ponovno 
vračamo pod okrilje društev za 
zdravje srca in ožilja, tudi po-
savskega, ki s svojimi aktiv-
nostmi lahko bistveno dvigne-
jo raven odgovornosti vsakega 
posameznika. Pri tem so v veli-

ko pomoč nacionalni programi 
za preventivo.« Zaključila je s 
priporočilom, naj se udeležuje-
mo preventivnih zdravstveno-
-vzgojnih delavnic, sami poskr-
bimo za zdrav način življenja 
ter se čim več objemajmo, saj 
»objemi in pogovori odrivajo 
bolezen in stres«.

Prireditve sta se udeležila tudi 
brežiška podžupanja Katja 
Čanžar in poslanec Igor Zor-
čič, ki sta pohvalila delovanje 
društva in se zahvalila, da le-to 
s svojim opominjanjem, da mo-
ramo za svoje zdravje najprej 
poskrbeti sami, največjo vlo-
go odigra ravno takrat, ko člo-
vek zaradi prehitrega tempa 
življenja kar malo pozabi na 
svoje zdravje. Černelič se je 
na koncu zahvalil zdravstve-
nim ustanovam za njihovo us-
pešno sodelovanje in zaključil 
z besedami: »Imejte lep jut-
rišnji dan. Za moje in za tvoje 
srce.« Zbrani so lahko prisluh-
nili kulturnemu programu v iz-
vedbi vokalne skupine Solzice 
pod vodstvom prof. Marjetke 
Podgoršek Horžen. Po kon-
cu programa je na grajskem 
dvorišču sledila še pogostitev 
z druženjem, ki so jo pripravi-
li v kuhinji brežiške bolnišnice.

 Rok Retelj

Černeličeva zahvala slavnostni govornici Mlakarjevi

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 26. septembra je v hotelu Kunst v 
Leskovcu potekal prvi celodnevni posvet o t. i. paliativni os-
krbi v Posavju, ki so ga organizatorji – Slovensko združenje 
paliativne in hospic oskrbe, Koordinacija Paliativne oskrbe 
Slovenije in Splošna bolnišnica Brežice – poimenovali »Gra-
dimo mostove k ljudem«.

Pri paliativni oskrbi gre za podporno oskrbo bolnikov, ki so v 
zadnjem letu svojega življenja zaradi napredovane neozdravljive 
bolezni. Ne gre le za onkološke bolnike, temveč za celo vrsto dru-
gih bolnikov – srčne, dementne, revmatološke, ledvične, nevro-
loške ... V paliativno oskrbo se vključuje cela paleta služb, poleg 
zdravstvene (osebni zdravniki, patronažna služba) predvsem so-
cialni delavci, negovalci, fizioterapevti, kineziologi, psihologi, du-
hovniki … Na uvodu posveta je nastopila skupina šestošolcev iz 
OŠ Leskovec pri Krškem. Posvet sta vodili državna koordinator-
ka paliativne oskrbe v Sloveniji mag. Mateja Lopuh in predse-
dnica Slovenskega združenja paliativne in hospic oskrbe Maja 
Ebert Moltara. Prva je orisala načrt paliativne oskrbe v Slove-
niji s poudarkom na vzpostavitvi 20 mobilnih paliativnih timov, 
druga je spregovorila o sedmih letih delovanja in dosežkih Zdru-
ženja paliativne in hospic oskrbe. Rezultat diskusije je bil, da pa-
liativno oskrbo že do neke mere izvajajo z razpoložljivimi člo-
veškimi viri in finančnimi sredstvi, a potrebujejo pri tem veliko 
večjo podporo predvsem lokalne skupnosti, da tovrstna oskrba 
zaživi v celoti – v 24/7 strokovni podpori zlasti na domu bolni-
kov. Končni efekt koncepta paliativne oskrbe ni le boljše življe-
nje bolnikov in njihovih svojcev, ampak tudi ekonomski plus, kar 
dokazuje nekajdesetletna praksa iz tujih držav. Zato jih je prese-
netilo, da se posveta ni udeležil nihče od vabljenih predstavni-
kov posavskih občin iz Krškega, Brežic, Sevnice in Kostanjevice 
na Krki niti iz RRA Posavje. Toliko bolj pa so bili veseli predsta-
vitve projekta Most, najnovejše pridobitve CSD Krško, o katerem 
je spregovorila Carmen Rajer. Proti koncu posveta so imeli še 
zanimivo predavanje Nejca Pozveka iz brežiške Fakultete za tu-
rizem o Posavju in njegovih turističnih možnostih. Za zaključek 
so udeležence posveta povabili na jesenski 60-urni tečaj iz pali-
ativne oskrbe v SB Brežice.  R. R./H. Škaler

Prvi posvet o paliativni oskrbi

Kljub rednemu čiščenju 
in odvozu odpadkov z ne-
kaj več kot 300 ekoloških 
otokov se na približno tri-
desetih otokih pojavljajo 
enake težave. Predvsem 
otoki, ki se nahajajo ob pro-
metnih cestah, večstano-
vanjskih objektih in poko-
pališčih, so tarča tistih, ki 
večjih količin odpadkov 
ne odpeljejo na Center za 
ravnanje z odpadki Spodnji 
Stari Grad niti ne naroči-
jo  kosovnega odvoza. Po 
navadi ob koncu tedna 
na prvo lokacijo, ki je pri 
roki, pripeljejo vzmetnice, 

omare, gradbene in druge 
odpadke. Dogaja se tudi, 
da nekateri polne vreče 
mešanih odpadkov tlačijo v 
zabojnike za ločeno zbrane 
frakcije, na ekološke otoke 
pa pogosto vozijo odpad-
ke, ki nastajajo v različnih 
dejavnostih. Vzrokov, da 
so ekološki otoki preobre-
menjeni in onesnaženi, 
je torej več. Taki otoki pa 
potem privabljajo tiste, ki 
brskajo po smeteh, kar še 
poslabša videz otokov in 
samega kraja. 

Ustrezno odlaganje odpad-
kov je odraz okoljske os-
veščenosti, ki je najprej 
vidna prav v naši najbližji 
okolici. K bolj urejenemu 
zgledu naselja in okolja 
lahko veliko prispeva vsak 

posameznik, s tem ko dos-
ledno ločuje odpadke ter 
upošteva osnovna pravi-
la o ravnanju z različnimi 
odpadki, tudi kosovnimi in 
nevarnimi.  

Na ekoloških otokih veliko nepravilno 
odloženih odpadkov
Na nekaterih ekoloških otokih v občinah Krško in Kostanjevica na Krki se še vedno pojavljajo odpad-
ki, ki tja ne spadajo. To izničuje prizadevanja občanov, ki z odpadki ravnajo odgovorno, poleg tega 
pa je nepravilno odlaganje kaznivo.

Višek odpadkov iz gospodinjstev v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki (kosovne in nevarne odpadke, 
zeleni odrez, odpadno elektronsko opremo, pohištvo, 
gradbene odpadke, iztrošene gume, ipd.) lahko občani 
brezplačno pripeljete v Center za ravnanje z odpadki 
Spodnji Stari Grad ali enkrat letno naročite brezplačni 
odvoz kosovnih odpadkov na 07 48 17 278 ali 07 48 
17 276. Vse občane prosimo, da odpadke pravilno 
razvrščate in oddajate. Če opazite nepravilno odložene 
odpadke, nam to sporočite na zgornji telefonski 
številki ali Medobčinskemu prekrškovnemu organu na  
07 49 81 380.

Ekološki otok na Kolodvorski ulici v Krškem

Na ekološki otok na Papirniški ulici v Krškem so številni vozili odpadke 
tudi od drugod, zato je sedaj zaprt in namenjen le odlaganju odpadkov 
iz okolice.

LOČE – V Ločah pri Dobovi so 7. oktobra s krajšo prireditvi-
jo uradno odprli nove pridobitve, ki jih je bil ta kraj v bre-
žiški občini deležen v zadnjem času, prav tako pa so obno-
vili vaški križ. 

Po besedah predsednika vaške skupnosti Loče Ivana Kovačiča 
se vaščani veselijo več novih pridobitev – kanalizacije, kabelske 
kanalizacije za optično omrežje, vodovodnega omrežja, asfaltira-
ne ceste skozi vas in javne razsvetljave, v občinskem proračunu 
za prihodnje leto pa pričakujejo še sredstva za kandelabre. Do-
bovski župnik Matej Užmah, ki je obnovljen vaški križ odkril in 
tudi blagoslovil, je dejal, da v župnijski kroniki ni našel kakšne-
ga posebnega zapisa o križu v Ločah, tako da bo moral iti v ško-
fijski arhiv v Mariboru. »Prav je, da stvari obnavljamo, saj s tem 
ohranjamo svojo narodno identiteto kot tudi versko pripadnost. 
Smisel obnove je ravno ta, da za naše zanamce ostane spomin, 
da so bili tukaj doma verni ljudje,« je povedal. Povezovalka pri-
reditve Sanja Stajnko je omenila, da je odločitev o obnovi dotra-
janega vaškega križa padla na letošnjem kresovanju. Obnovo so 
omogočili predvsem vaščani sami, križ iz granita je oblikova-
lo Kamnoseštvo Bizeljsko, odlitek Jezusa iz aluminija je naredil 
kovinolivar Josip Geršak s Hrvaške, obnovljenega starega Je-
zusa pa bodo postavili v vaško kapelico. Ločani verjamejo, da je 
križ zelo lepa pridobitev in bo še dolgo krasil njihovo vas. Brež-
iški župan Ivan Molan, ki se je skupaj z dobovskim župnikom v 
Loče pripeljal s kočijo, je pohvalil številčno udeležbo na dogod-
ku, kar po njegovem priča o tem, da nove pridobitve vaščanom 
zelo veliko pomenijo. Dodal je, da je šlo v Ločah za izjemno zah-
teven projekt gradnje kanalizacije, zaradi česar je tudi trajal dve 
leti. Kulturni program prireditve so oblikovali Gasilski pihalni 
orkester Loče pod taktirko Anite Kiralj in Vokalna skupina Aria.
  R. R.

Križ spomin za zanamce

Ivan Kovačič (levo) in Josip Geršak



Posavski obzornik - leto XXII, številka 21, četrtek, 11. 10. 2018 7IZ NAŠIH KRAJEV

Kamnoseštvo Jakša Granitika d.o.o.
CKŽ 65, 8270 Krško, tel.: 07/ 490 59 00

BOLJŠI MOJSTER
police od 12 € dalje
spomeniki od 550 € dalje
kuhinjski in kopalniški pulti

HITRO! KAKOVOSTNO! 
UGODNO! 

www.kamnosestvo.com

BREŽICE – 27. septembra je bilo v Brežicah po dobrih dveh le-
tih delovanja brežiškega Društva Šola zdravja prvo srečanje po-
savskih skupin tega društva, katerega namen je bilo medseboj-
no spoznavanje in druženje. Okoli 90 udeležencev srečanja je 
tudi ta dan, tako ko vse ostale, začelo z vadbo, z njimi je telova-
dil tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki je pozdravil vse te-
lovadke in telovadke. Direktor Zavoda za šport Ferdo Pinterič 
je obljubil, da bodo še naprej nudili gostoljubje ob deževnem in 
mrzlem vremenu. Predsednica društva, ki ima sedež v Domžalah, 
Zdenka Katkič je pohvalila Posavje, kjer deluje že sedem vad-
benih skupin, v nastajanju je tudi že osma. Telovadijo pretežno 
starejši od 60 let, najstarejša člana sta 88-letni gospod iz Brežic 
in še leto starejša gospa s Senovega. Vsako jutro telovadi okrog 
200 Posavcev. Prva skupina je nastala v Brežicah junija 2016 ter 
je s 60 članicami in člani ena večjih skupin v Sloveniji. Nasled-
nje leto so začeli telovaditi v Sevnici, Dobovi in Brestanici, letos 
pa so nastale še tri skupine v krški občini – na Senovem, Vidmu 
in v starem mestnem jedru Krškega. Oblikuje se tudi skupina v 
Leskovcu pri Krškem. Osnovna dejavnost Društva Šola zdrav-
ja je vsakodnevna jutranja skupinska vadba na prostem, na jav-
nih površinah, ki jo vodijo usposobljeni vaditelji prostovoljci. Na 
prvem srečanju niso ostali le na ploščadi pred brežiško športno 
dvorano, ampak so se glede na svoje gibalne sposobnosti razde-
lili v tri skupine – ena se je povzpela na Šentvid, druga se je spre-
hodila po nasipu ob »brežiškem morju«, tretja pa je spoznava-
la znamenitosti Brežic in zbirke Posavskega muzeja. Srečanje so 
zaključili z bogračem v Restavraciji Štefanič, ob zvokih harmoni-
ke zapeli nekaj slovenskih narodnih in se dogovorili, da se kma-
lu spet srečajo.  R. R./A. Kupina

Ob jutrih telovadi 200 Posavcev

Med jutranjo vadbo na ploščadi pred športno dvorano v Bre-
žicah (foto: Z. Katkič)

ČD Dobova-Kapele, v katerega 
je včlanjenih 35 čebelarjev, je 
bilo pod nazivom Čebelarska 
družina Dobova ustanovljeno 
leta 1918, čebelarstvo kot do-
polnilna dejavnost marsikate-
re kmetije pa se je pojavilo že 
mnogo let prej. Dobovski če-
belarji so si po vrnitvi iz iz-
gnanstva pomagali in priza-
devali za vrnitev življenja v 
čebelnjake, s tem pa je društvo 
začelo žeti nove uspehe. Dru-
štvu so po vrsti predsedovali: 
Franc Vadnal, Ivan Jurkas, An-
drej Bortič, Jože Stanič, Jože 
Žmavc, Jože Volčanjk in od 
januarja 2016 aktualni pred-
sednik Rafko Ogorevc. Sle-
dnji je v nagovoru poudaril, 
da so lahko zadovoljni nad dej-
stvom, da jim uspeva ohranja-
ti društvo in čebelarstvo v teh 
krajih. »Delovati moramo kot 
čebele – marljivo, medseboj-
no, delavno, plemenito, in to 
nam bo prineslo zagotovljen 
obstoj, napredek in nadaljnji 
uspeh. S tem bomo doprinesli 
k boljši kvaliteti dela, boljšim 
pogojem za delovanje društva 
in boljšemu okolju za naše če-
bele, ker brez njih tudi nas ni,« 
je povedal. 

Zbrane, med katerimi so 
bili poleg članov domačega 
društva tudi nekateri pred-
stavniki ostalih dveh ČD v bre-

Ob jubileju razvili prvi prapor
DOBOVA – V restavraciji Term Paradiso v Dobovi je prvo oktobrsko sredo Čebelarsko društvo DobovaKa-
pele obeležilo častitljivih sto let organiziranega čebelarstva v Dobovi. Ob tem visokem jubileju so razvili 
svoj prvi društveni prapor.

žiški občini, ČD Brežice in ČD 
Krška vas, pa tudi predsednik 
ČD Sevnica Marko Metelko, 
je nagovoril tudi podpredse-
dnik Čebelarske zveze Slove-
nije (ČZS) Marko Alauf, ki je 
povedal: »Čebele so naše pri-
jateljice, naši družinski čla-
ni, zato nam je toliko do nji-
hovega zdravja, seveda pa se 
moramo zavedati, da je tre-
ba imeti tudi zdrav med, če-
belje pridelke dajemo tudi na 
trg. Zato posvečajmo skrb na-
šemu slovenskemu medu, ki 
je kakovosten, in si ne pokva-
rimo svojega dobrega ime-
na s kakšno neumnostjo, saj 
se danes marsikaj pojavlja na 
trgu,« je še dejal in dodal, da 
če bi čebela kdaj izumrla, bi se 
Zemlja zelo spremenila – bila 

bi pusta, grda 
in brez rastlin. 
Predsednik Ob-
činske čebelar-
ske zveze Breži-
ce Ignac Sotlar 
je omenil, da so 
prvotni člani ČD 
Dobova-Kape -
le kasneje usta-
navljali tudi še 
okoliška čebelar-
ska društva, Kr-
ška vas, Velika 
Dolina in Breži-
ce. Dobovsko-ka-
pelsko društvo je 

bilo leta 1976 tudi ustanovni 
član Občinske čebelarske zve-
ze Brežice. Spregovoril je tudi 
brežiški župan Ivan Molan in 
izpostavil, da je čebelarstvo 
veliko bolj pomembna pano-
ga, kot kaže na prvi pogled, 
saj gre pri njem poleg pride-
lave medu in medenih izdel-
kov tudi za izjemno naravo-
varstveno funkcijo. 

ČD Dobova-Kapele je ob jubi-
leju prejelo zahvalo ČZS, odli-
kovanje Antona Janše II. stop-
nje in plaketo Občine Brežice. 
Slavnostni trenutek je nasto-
pil, ko je predsednik Ogorevc 
skupaj z županom razvil prvi 
društveni prapor in ga predal 
praporščaku Dominiku Kosi-
ju. Kot je omenila povezovalka 

dogodka Martina Cizel, ni na-
ključje, da so se ob stoletnici 
društva dobili v Termah Para-
diso – letos tu namreč odpira-
jo t. i. Honey paradise glamping 
resort. Jubilantu sta čestitala še 
ravnateljica OŠ dr. Jožeta Topo-
rišiča Dobova Ivana Baškovič 
in predsednik sveta KS Dobova 
Mihael Boranič. V kulturnem 
programu so sodelovali Gasil-
ski pihalni orkester Loče pod 
taktirko Anite Kiralj in učen-
ci dobovske šole.
 Rok Retelj

Med razvitjem društvenega praporja

Letošnji dobitnik plakete KS 
Cerklje je Franc Pavlovič. Že 
celo življenje je aktiven v okvi-
ru vaške skupnosti Gorenja Pi-
rošica, saj je veliko truda vlo-
žil v modernizacijo javne poti, 
izgradnjo telefonskega omrež-
ja in javne razsvetljave v vasi. 
Bil je član gradbenega odbo-
ra za gradnjo mrliške vežice v 
Bušeči vasi. Večkrat je bil tudi 
član sveta KS. 30 let je bil član 
KD Planina ter dolgoletni član 
in predsednik KD Koledniki 
iz Bušeče vasi, še vedno poje 
v cerkvenem zboru v Bušeči 
vasi. Član PGD Pirošica, v ka-
terem je predsednik nadzor-
nega odbora, je več kot 40 let. 
Je tudi član ŠD Sušica, KO DIS 
Cerklje ob Krki in DU Kosta-
njevica na Krki. Letošnja do-
bitnika priznanja KS Cerklje 
sta Karolina (Dragica) Bevc 
in Andrej Franko ml. (slednji 
je bil zaradi drugih obveznosti 
odsoten in mu bo priznanje iz-
ročeno naknadno). Bevčeva je 
bila več let blagajničarka KO 
DIS Cerklje ob Krki, katerega 
članica je vse od ustanovitve 
leta 1991. Franko je član PGD 
Cerklje ob Krki od leta 2000, od 
2008 je član upravnega odbo-
ra društva in trenutno name-

Spet več vlaganj v ceste
CERKLJE OB KRKI – Z osrednjo prireditvijo je KS Cerklje ob Krki 6. oktobra obeležila svoj praznik, ki je vsa-
ko leto 8. oktobra v spomin na odprtje lesenega mostu čez reko Krko, od katerega letos mineva že 96 let. 
Ob tej priložnosti so s plaketo in priznanjema za njihovo požrtvovalno delo v domači krajevni skupnosti 
nagradili tudi tri krajane.

stnik poveljnika. Bil je men-
tor na taboru mladih gasilcev 
ter inštruktor in vodja tečaja 
za nove pripravnike v društvu.

Ob krajevnem prazniku je nav-
zoče v dvorani gasilskega doma 
v Cerkljah še zadnjič v tej funk-
ciji nagovorila predsednica 
sveta KS Cerklje Jelena Iliše-
vić Gramc. Po njenih besedah 
je bilo tudi v zadnjem letu man-
data nekaj investicij, ki so jih 
glede na razpoložljiva sredstva 
naredili sami ali s pomočjo Ob-
čine Brežice. Naštela je asfalti-
ranje javne poti mimo zdra-
vstvenega doma v Župeči vasi 
in javne poti v Bušeči vasi kot 
tudi nabavo materiala za og-

rajo okoli kapelice na Gazicah, 
kar mora biti še izvedeno, od-
vodnjavanje na Gorenji in Dole-
nji Pirošici, nameščen je bil nov 
pult v mrliški vežici v Bušeči 
vasi. V imenu Občine Brežice 
je krajanom spregovorila di-
rektorica občinske uprave Ire-
na Rudman, ki je osvežila spo-
min na realizirane investicije in 
projekte na območju KS Cerklje 
v zadnjem mandatu. Poudari-
la je, da je zadnje štiriletno ob-
dobje najbolj zaznamovala iz-
gradnja osnovne šole in vrtca, 
pri čemer »so učenci in delav-
ci šole končno dobili primerne 
pogoje za delo, kot primer dob-
re in lepe arhitekturne rešitve 
pa si šolo radi ogledajo tudi od 

drugod«. V naslednjem man-
datnem obdobju na območju 
cerkljanske KS občina načrtu-
je spet večji obseg investicij na 
cestnem in komunalnem po-
dročju. Dodala je, da pričaku-
jejo realizacijo vseh obljublje-
nih infrastrukturnih ureditev 
na območju KS Cerklje, ki izha-
jajo iz DPN za letališče Cerklje 
ob Krki. Intenzivno si bodo pri-
zadevali tudi za ponovno akti-
viranje dogovora o sofinanci-
ranju lokalne infrastrukture, 
podpisanega z MORS v letu 
2007. Že letos se bodo lotili 
priprave idejne zasnove za vo-
dovod Piroški vrh–Stankovo. V 
obdobju 2018–2022 bodo mo-
rali sprejeti tudi odločitev gle-
de projekta kanalizacije na ob-
močju KS.

V kulturnem programu na pri-
reditvi, ki jo je povezovala Ana 
Marija Žerjav, so sodelovali 
Ljudske pevke Cerklje, učen-
ka OŠ Cerklje Hajdi Haler, an-
sambel Nebo in Vokalna sku-
pina Aria. Že nekaj ur pred 
prireditvijo pa se je na stoj-
nici pred gasilskim domom 
predstavil Moto klub Škorpi-
jon.
 Rok Retelj

Nagrajenca Pavlovič in Bevčeva z Ilišević Gramčevo
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Dogodek smo organizirale čla-
nice PGD Radeče. Vse ekipe so 
ob istem času pričele z luplje-
njem kuhanega krompirja in 
praženjem, vse do serviranja. 
Pri dodatkih, ki glede na pra-
vila razpisa niso bili omejeni, 
smo gasilke lonce, polne krom-
pirja, začinile z marsičim: sme-
tano, drobnjakom, ocvirki, sla-
nino, čilijem, peteršiljem, 
česnom, mesnim sokom svinj-
ske pečenke, zakuho iz goveje 
juhe … Ocenjevalna komisija v 
sestavi Brigita Stopar (direk-
torica občinske uprave Občine 
Radeče), Rado Mrežar (pred-
sednik Gasilske zveze Radeče) 
in Drago Klanšek (predse-
dnik sveta KS Vrhovo) je nato 
predse dobila štiri male kro-
žnike in se lotila pomembne 

Prva krompirjada radeških gasilk
MOČILNO – Na zadnjo septembrsko soboto je okrog lovskega doma na Močilnem, nekaj kilometrov od Ra-
deč, prijetno dišalo. Gasilke smo namreč na štirih delovnih točkah pripravljale pražen krompir, ki ga je 
nato ocenila izbrana komisija, druženje pa se je nadaljevalo ob malici in v sproščenem vzdušju. 

naloge – podeljevali so na-
mreč točke ekipam glede na 
vonj, izgled in okus praženega 
krompirja. Na prvi krompirja-
di gasilk GZ Radeče je zmagala 
8-članska ekipa PGD Jagnjeni-
ca, 2. mesto je zasedla 6-član-
ska ekipa iz PGD Radeče, 3. 

mesto sta si z enakim števi-
lom dodeljenih točk delili PGD 
Svibno in PGD Vrhovo, obe v 
3-članski sestavi. Prvi kulina-
rično-družabni dogodek, ki ga 
je Komisija za članice pri Ga-
silski zvezi Radeče zastavi-
la v letnem programu dela, je 

zasnovan po podobnem kon-
ceptu kot že uveljavljena go-
lažijada radeške gasilske zve-
ze. Ob razglasitvi rezultatov 
je vsaka ekipa prejela prizna-
nje za sodelovanje in skupno 
darilo, sledil je še srečelov in 
nato pogostitev udeleženk in 
gostov, kjer na krožnikih se-
veda ni manjkalo praženega 
krompirja, klobas in prilog. 
Druženje se je nato nadaljeva-
lo v duhu glasbe, plesa in dob-
re volje. Z vpeljavo družabnih, 
kulinaričnih in strokovnih ak-
tivnosti v naše skupne progra-
me dela se želimo bolj medse-
bojno povezati in se družiti ob 
kakšni dodatni priložnosti več, 
kot le enkrat letno ob tekmo-
vanju Gasilske zveze Radeče. 
 Doroteja Jazbec

Udeleženke kulinarično-družabnega dogodka

NEBEŠKA GORA – Na Nebeš-
ki gori, z 958 metri nadmorske 
višine najvišji točki v radeški 
občini, je bil 13. septembra 
2009 na pobudo in s sodelova-
njem domačinov ter s pomoč-
jo Občine Radeče in Planinske-
ga društva Radeče postavljen 
zvon. Navada je, da se tako 
znamenje tudi blagoslovi. Ker 
to do sedaj še ni bilo opravlje-
no, je nekaj članov planinske-
ga društva podalo takšen pred-
log in tako je bilo dogovorjeno, 
da se blagoslov opravi ob leto-

Blagoslov zvona na Nebeški gori

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radeče je 
4. oktobra organiziral predavanje o varnosti v cestnem prometu. 
Ob prihodu v Dom kulture so slušatelji prejeli preventivna gradiva 
ter odsevne trakove in kresničke. Kot je povedala napovedovalka 
Dubravka Kalin, v tem času ravno poteka preventivna akcija PEŠEC 
s sloganom »Bodi viden, bodi previden«; z odsevnimi trakovi smo 
kot pešci, kolesarji ali motoristi v prometu bolj vidni, predvsem pa 
bolj varni. To je le ena izmed mnogih aktivnosti Agencije RS za var-
nost prometa, ki jih na lokalni ravni aktivno preko SPV Občine Rade-
če, ZŠAM Radeče, AMD Radeče in drugih institucij izvajamo v občini. 

Namen predavanja je bil ravno v ozaveščanju najranljivejših sku-
pin v prometu. Po raziskavah so to pešci, kolesarji in motoristi, več 
pozornosti pa je potrebno nameniti predvsem starejšim od 65 let. 
Prisotne sta uvodoma pozdravila predsednik Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Radeče Rado Ribič in župan ob-
čine Radeče Tomaž Režun. Za lahkoten uvod v dogodek so nastopi-
li trobilci in harmonikar, učenci Glasbene šole Laško–Radeče. Pre-
davanja so se udeležili tudi devetošolci OŠ Marjana Nemca Radeče 
v spremstvu učitelja Jožeta Hiršlja, tudi člana SPV Občine Radeče. 
Mladi so bili povabljeni z namenom, saj smo jim kot popotnico za 
samostojno pot v prometu želeli predstaviti življenjsko zgodbo inva-
lida, poškodovanega v prometni nesreči. Zavod Vozim iz Celja izvaja 
interaktivne delavnice z nazivom »Še vedno vozim – vendar ne ho-
dim«. Delavnice izvaja predavatelj, ki je doživel prometno nesrečo 
in je posledice neodgovornega ravnanja v cestnem prometu – svo-

jega ali drugih – izkusil na lastni koži. Skozi njegovo zgodbo, njego-
vo življenje pred in po prometni nesreči, ki ga je prikovala na inva-
lidski voziček, smo želeli prisotne seznaniti o pomenu varnosti v 
cestnem prometu. Svojo življenjsko zgodbo je predstavil Janez Hu-
dej, ki je postal invalid pri rosnih 18-ih letih po nesreči z motorjem. 
Svojo pripoved je zaključil z mislijo, da on svoje usode ne more več 
spremeniti, ostali pa še lahko poskrbimo, da se nam kaj takega ne 
bi zgodilo. Predstavil se je tudi domačin Zoran Štruclin, ki je bil rav-
no tako kot mlad fant hudo poškodovan v nesreči z motorjem, ki ga 
je prikovala na invalidski voziček. Sledilo je predavanje policista PP 
Laško Branka Borinca, ki je v uvodu razkril, da se je po pripovedo-
vanju Zorana spomnil, da je takrat po službeni dolžnosti obravna-
val nesrečo. Mladim je dal nekaj praktičnih napotkov in nasvetov za 
varnost v prometu. Povedal je tudi, da je statistika prometne var-
nosti na območju občine Radeče relativno dobra in da se z izboljša-
njem infrastrukture pričakuje še boljše stanje.

Vsi smo vsakodnevno na nek način udeleženci v prometu in takšni 
dogodki so namenjeni prav vsakemu, zato bi organizatorji radi spo-
ročili, da se tovrstnih dogodkov udeležite v čim večjem številu. Nič 
vas ne stane, le vzemite si malo časa. 

Predavanje o varnosti v cestnem prometu 

»Ko smo pred nekaj leti odpi-
rali prenovljeno nogometno 
igrišče za mali nogomet na 
Jagnjenici, sem obljubil, da se 
kmalu vrnemo in res smo se, 
najprej s projekti, nato z iz-
vajalcem, danes pa slovesno 
predajamo namenu moderni-
ziran odsek regionalne ceste, 
na kar ste krajanke in kraja-
ni dolgo in potrpežljivo čaka-
li,« je nagovoril navzoče ra-
deški župan Tomaž Režun. 
Svoje misli je z zbranimi delila 
tudi ministrica za infrastruktu-
ro mag. Alenka Bratušek, za 
katero je bil to prvi uradni de-
lovni obisk po junijski izvolit-
vi v Državni zbor RS. »Več kot 
očitno je, da z obnovo te lepe 
ceste prav veliko sama oseb-
no nisem imela, so pa ime-
li moji sodelavci in sodelavke, 
zato se njim in vsem, ki ste so-
delovali pri izpeljavi tega pro-
jekta, iskreno zahvaljujem,« je 
dejala v uvodu in dodala, da 
se bo obnova ter gradnja pro-
metne infrastrukture, tako ce-
stne kot železniške, po celotni 
državi nadaljevala tudi v pri-
hodnje. »Dobra infrastruktu-

Za večjo prometno varnost 
JAGNJENICA – 26. septembra so v omenjenem naselju v občini Radeče namenu uradno predali obnovljen 
cestni odsek v dolžini 1,2 kilometra. V okviru obnove je bil zgrajen tudi nov pločnik, urejeni sta bili dve av-
tobusni postajališči, odvodnjavanje in fekalna kanalizacija ter javna razsvetljava. 

ra je prvi pogoj, da bo varnost 
na naših cestah boljša, seveda 
ob upoštevanju cestnoprome-
tnih predpisov,« je še pouda-
rila. Vrednost celotne investi-
cije na Jagnjenici je okoli 700 
tisoč evrov, od tega znaša delež 
Direkcije RS za infrastruktu-
ro okoli 460 tisoč evrov, okoli 
240 tisoč evrov pa je financi-
rala Občina Radeče. Obnovljen 

odsek ceste je sicer le ena iz-
med investicij Direkcije RS za 
infrastrukturo, saj je načrto-
vana tudi širitev glavne ceste 
Radeče–Zidani Most. Objek-
ti, namenjeni za rušenje, so že 
odkupljeni in bodo predvido-
ma porušeni še letos, v začetku 
prihodnjega leta pa je predvi-
dena objava javnega razpisa za 
izbiro izvajalca gradbenih del.

Svečano odprtje obnovljenega 
cestna odseka je potekalo pri 
gasilskem domu na Jagnjenici, 
ki v teh dneh prav tako doži-
vlja prenovo. Prereza traku sta 
se poleg obeh slavnostnih go-
vornikov udeležili še domačin 
Rudi Špringer, ki je vsak dan 
preverjal potek obnove, pred-
sednik KS Jagnjenica Rado 
Mrežar, poslanec Matjaž Han 
in direktor Direkcije RS za in-
frastrukturo Damir Topolko.

Dogodek, ki ga je povezova-
la Duška Kalin, sta z zvenom 
harmonike obogatila učitelj 
diatonične harmonike in vod-
ja ansambla Vžig Žan Bregar 
ter učenec GŠ Laško-Radeče 
Matija Lazar. Slednjemu sta 
se pridružila še sestrica Petra 
in bratec Matevž, ki sta ob zvo-
ku harmonike zapela besedilo 
pesmi, ki jo je posebej za to po-
sebno priložnost napisala nji-
hova mami Mojca. Sproščeno 
druženje se je nato nadaljeva-
lo ob pogostitvi, ki jo je pripra-
vila Gostilna Jež z Jagnjenice. 

 Smilja Radi

Slavnostnega prereza traku dober kilometer obnovljenega ce-
stnega odseka na Jagnjenici so se udeležili direktor Direkci-
je RS za infrastrukturo Damir Topolko, poslanec Matjaž Han, 
župan Tomaž Režun, ministrica za infrastrukturo mag. Alen-
ka Bratušek, domačin Rudi Špringer in predsednik KS Jagnje-
nica Rado Mrežar.

šnjem občinskem prazniku. 
Ob njem vsako leto poteka po-
hod na Nebeško goro in tako 
je bilo tudi letos 8. septembra. 
Na vrhu se nas je zbralo res 
veliko pohodnikov. Poln avto-
bus pohodnikov je opravil pot 
od Zagrada do vrha, še oko-
li 20 drugih udeležencev pa 
je prišlo do Čimernega z avti 
in nato opravilo zadnji del 
poti peš. Tako je bila na vrhu 
70-glava množica, med njimi 
tudi precej mladih in otrok. 
Na vrhu jim je pozdravne be-

sede namenil predsednik Pla-
ninskega društva Radeče Jože 
Šušteršič. Nato je sledil bla-
goslov zvona, ki ga je opravil 
svibenski župnik Janez Jasenc 
(na fotografiji). Ob blagoslovu 
je zaželel, da bi nas taka točka, 
kot je Nebeška gora z zvonom, 
povezovala in bi v skupnem 
druženju bogatili drug druge-
ga. Med povratkom proti domu 
smo bili vsi udeleženci poho-
da pod kozolcem pri cerkvi na 
Čimernem deležni še golaža in 
pijače. Miran Prnaver
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TEDEN 
BREZPLAČNEGA
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SVETOVANJA
Posvetujte se z neodvisnimi nergetskimi 
strokovnjaki mreže ENSVET in Eko 
sklada, ki vam bodo pomagali pri 
načrtovanju ter uresničevanju toplega 
in varčnega doma.
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VSE ZA 1. NOVEMBER

delamo tudi 31. 10. od 8. do 12. ure

NOVEMBER

 1

Kostanjeviška občina je mar-
ca letos objavila javni razpis 
za omenjeno investicijo, po-
stopek pa se je julija končal 
z izborom ponudnika Petrol 
d.o.o., ki je na razpisu nasto-
pil skupaj s pogodbenim par-
tnerjem Plistor d.o.o. Občina 
se je prijavila tudi na razpis 
za kohezijska sredstva in prav 
tako julija prejela sklep Mi-
nistrstva za infrastrukturo o 
odobritvi. Projekt, s katerim 
bodo celovito energetsko sa-
nirali šolsko stavbo, tako sta-
ri in novi del kot telovadnico, 
v energetsko upravljanje pa 
bodo vključili tudi štiri leta 
star vrtec Plavček, bo po be-
sedah župana Ladka Petre-
tiča stal približno 1,5 milijo-
na evrov oz. 1.260.000 evrov 
+ DDV, pri čemer bo polovico 
zneska in DDV prispeval za-
sebni partner, 540 tisoč evrov 
bo kohezijskih sredstev, razli-
ko bo krila občina. 

V okviru sanacije bodo obno-
vili fasado na novem delu šole 
in telovadnici, toplotno izoli-
rali podstrešje in streho, za-
menjali stavbno pohištvo in 
vgradili zunanja senčila. Kot 

Zdaj pogodba, dela spomladi
KOSTANJEVICA NA KRKI – Župan Ladko Petretič ter direktor energetike in okolja v Petrolu Janez Grošelj 
sta 5. oktobra v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki podpisala koncesijsko pogodbo za izvedbo projek-
ta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije osnovne šole.

ogrevalni vir bodo vgradili to-
plotne črpalke voda/voda, kot 
vršni vir je predviden manj-
ši plinski kotel. Uredili bodo 
tudi prezračevanje v jedilnici 
in telovadnici, ker bodo vgra-
dili tudi prezračevalni nap-
ravi z rekuperacijo toplote, 
razsvetljavo bodo obnovili z 
vgradnjo energetsko učinko-
vitih LED svetlobnih izvorov. 
Vzpostavili bodo tudi energet-
sko upravljanje, preko katere-
ga bo zagotovljeno doseganje 
želenih prihrankov energi-
je. »Moram pa povedati, da v 
to ni všteta sanacija starega 

dela šole, ki je za nas zelo po-
membna. Ker je ta stavba spo-
meniško zaščitena, bo njena 
obnova precej draga, tako da 
računamo, da bo s tem še ok-
rog 500 tisoč evrov dodatnih 
stroškov za občino,« je do-
dal župan. Dela se bodo zače-
la spomladi, ko so vremenske 
razmere bolj ugodne. »Želim, 
da se dela naredijo korektno 
in kvalitetno, zato bom, če 
bom še naprej župan, to obno-
vo budno spremljal,« je še de-
jal župan. Projekt je trenutno v 
fazi projektiranja in izbora iz-
vajalcev, zaključek izvedbe pa 

je predviden do ogrevalne se-
zone 2019/20.

Petrol bo v zameno za vlo-
žek pri investiciji dobil 15-le-
tno koncesijo za energetsko 
upravljanje objekta. Janez 
Grošelj je ob podpisu povedal, 
da bodo po energetski prenovi 
prihranili 25 % obstoječe rabe 
toplote in kar 75 % elektrike, 
kar je cca. 75 tisoč evrov letno. 
»S tem bomo naravi prihranili 
135 ton CO2, kar je toliko, kot 
ga na leto vsrka 6000 dreves. S 
to naložbo ne samo saniramo 
ta objekt za naslednjih 30 let, 
ampak tudi podarjamo okolju 
6000 dreves,« je poudaril.

Ravnateljica kostanjeviške 
šole Melita Skušek je pred 
podpisom pogodbe dejala, 
da je to velik dan za kosta-
njeviško šolo, kot že nekateri 
pred tem, pa je tudi ta v zna-
menju petice, saj so 5. okto-
bra 2012 odprli športno-re-
kreacijski center, 5. septembra 
2014 nov vrtec. Podpis pogod-
be so s krajšim programom 
popestrili kostanjeviški šo-
larji in šolarke.
 Peter Pavlovič

Ob podpisu pogodbe ni manjkalo optimizma, da bo dolgo pri-
čakovan projekt kvalitetno in pravočasno izveden.

Letošnjo temo, ki je nadalje-
vanje lanskoletne, so naslovili 
Prosti čas, v sklopu tega pa se 
bodo mladi po šolah, društvih 
prijateljev mladine in Zvezi 
prijateljev mladine kot krovni 
organizaciji, ki izvaja navede-
ni projekt, osredotočili na po-
men kvalitetnega preživljanja 
prostega časa, katerega ima-
jo, kakor opozarjajo mladi, za-
radi šolskih in obšolskih de-
javnosti na voljo vse manj. Na 
uvodnem srečanju so govo-
rili o šolstvu in šolskem sis-
temu, učenci in mentorji pa 
so v svojo sredo povabili tudi 
oba župana občin, mag. Mira-
na Stanka in Ladka Petreti-
ča, ki sta odgovarjala tudi na 
vprašanja mladih udeležencev 
o pristojnostih in obveznostih 
občin pri (so)financiranju pro-
gramov, učil, prevozov, šolskih 
in obšolskih dejavnosti ipd. V 
nadaljevanju se bodo na temo 

V znamenju prostega časa
KRŠKO – Z uvodnim srečanjem učencev in mentorjev otroških parlamentov osnovnih šol občin Krško 
in Kostanjevica na Krki v krški Dvorani v parku so 1. oktobra stekle aktivnosti ob Tednu otroka, pa tudi 
priprave na zasedanje občinskega otroškega parlamenta. 

prostega časa najprej po od-
delčnih skupnostih in nato v 
šolah zvrstili šolski parlamen-
ti, nakar bodo predstavniki šol 
svoja razmišljanja tradicional-
no predstavili v mesecu marcu 
na občinskem otroškem par-
lamentu, med njimi izvoljeni 
predstavnik pa bo mesec dni 
kasneje njihova stališča pre-
stavil še na nacionalnem otro-
škem parlamentu.

BABICA, SPLETI MI JOPICO ...

Sicer je med 1. in 7. oktobrom 
v organizaciji ZPM Krško in 
društev prijateljev mladine v 
sodelovanju s šolami in osta-
limi društvi na območju obeh 
občin potekalo skupno kar 14 
delavnic, ustvarjalnic, športnih 
in zabavnih prireditev. Eno iz-
med večjih in za širšo javnost 
odprtih prireditev so 3. okto-
bra izvedli na Senovem v or-

ganizaciji DPM Senovo, OŠ XIV. 
divizije ter v sodelovanju s tu-
rističnim društvom, društvom 
upokojencev in člani DKD Svo-
boda Senovo. Tončka Kovačič, 
scenaristka prireditve, ki je po-
tekala pod naslovom »Babica, 
spleti mi jopico …«, je na do-
miseln in prisrčen način s kul-
turnim programom poudarila 
pomen kar dveh sovpadajočih 
dogodkov, tako Tedna otroka 
kot Dnevov evropske kulturne 
dediščine. Sporočilo slednjih je 
bilo, da je tako krajevna kot šir-
ša ohranitev dediščine nujna, 
saj ta predstavlja pomemben 
del tudi današnjega in prihod-
njega družbenega in gospodar-
skega razvoja. Hkrati je Kovači-
čeva s prireditvijo izpostavila 
tudi pomen in nujnost medge-
neracijskega sodelovanja, dru-
ženja, učenja in sožitja. Ta spo-
ročila so s pesmimi ponazorili 
šolski zbor domače šole, MePZ 

Društva upokojencev Senovo, 
mala otroška folklorna skupi-
na tamkajšnjega vrtca in šole 
ter folkloristi in člani gledali-
ške sekcije DKD Svoboda, člani 
društva upokojencev, medičar 
in zeliščar s predstavitvijo de-
javnosti ter spremljajoča raz-
stava starih predmetov v avli 
Doma XIV. divizije. V imenu 
ZPM Krško je lepo število obi-
skovalcev prireditve ob tej pri-
ložnosti pozdravil predsednik 
ZPM in ravnatelj šole Vinko 
Hostar.

 Bojana Mavsar 

Nastopajoči so prireditev Babica, spleti mi jopico … zaključili s skupno pesmijo in poklonom 
občinstvu.

SEVNICA – 29. septembra se je odvijal spominski pohod ob 
130letnici rojstva Ernesta Kruleja, ki je močno vplival na 
razvoj Sevnice, a s svojim delovanjem je posegel tudi v širši 
slovenski in evropski prostor.

Pohod se je pričel v starem delu Sevnice, kjer je imel nekoč ugle-
den sevniški meščan Ernest Krulej lastno gostilno in pekarno. 
Pot je nato vodila po sprehajalni poti ob Savi do Šmarja in skozi 
naselje Ribniki do vrha Zajčje gore – do hiše, v kateri je bila vča-
sih Krulejeva gostoljubna zidanica, danes pa je objekt spreme-
njen v stanovanjsko hišo in je v lasti družine Lisec. Podnice in 
pohodniki so med samo potjo doživeli marsikaj zanimivega, Ro-
bert Kaše pa je tudi oživel lik nekdanjega uglednega sevniške-
ga meščana, ki je s svojimi ravnanji vplival med drugim tudi na 
gospodarski razvoj Sevnice. S spominskim pohodom, ki so se ga 
udeležile vse štiri pranečakinje Ernesta Kruleja (1888 – 1957), 
se v Sevnici zaključuje letošnje Krulejevo leto, v katerem je ves-
ten raziskovalec sevniške preteklosti Oskar Zoran Zelič izdal 
tudi monografijo, ki v sliki in besedi opisuje življenjsko pot tega 
pomembnega moža.  S. R., foto: L. Motore

Pohod v Krulejev spomin

Pohodnice in pohodniki pri nekdanji Krulejevi zidanici na 
Zajčji gori
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VRBINA – Fakulteto za energetiko Univerze v Mariboru je 28. 
septembra obiskal rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdrav-
ko Kačič, na obisku pa so ga spremljali tudi prof. dr. Zoran Ren, 
prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost, izr. prof. dr. Ur-
ban Bren, prorektor za prenos znanja, prof. dr. Miralem Hadži-
selimović, prorektor za infrastrukturo, ter Anton Habjanič, di-
rektor Tehnocentra UM. Predstavniki Fakultete za energetiko so 
gostom podrobneje predstavili izveden projekt 2. faze Inštituta 
za energetiko FE UM, v katerega sta bila tesno vpeta tudi lokal-
na skupnost in lokalno gospodarstvo. Na predstavitvi sta sode-
lovala tudi župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktor 
razvojnega centra ZEL-EN d.o.o. Domen Zorko. Sodelujoči so si 
ogledali dejavnosti in opremo laboratorijev, ki delujejo v okviru 
Inštituta za energetiko, prav tako je svojo dejavnost in prosto-
re predstavil razvojni center ZEL-EN. Gosti so se v nadaljevanju 
udeležili ogleda Nuklearne elektrarne Krško, obisk pa zaključi-
li v GEN energiji s sestankom z direktorjem družbe Martinom 
Novšakom ter ogledom centra vodenja GEN ter Sveta energije. 
Fakulteta za energetiko se je ponovno predstavila na sejmu MOS, 
ki je potekal od 11. do 16. septembra v Celju. Tudi letos so obi-
skovalcem predstavili študijske programe fakultete in dejavno-
sti laboratorijev, ki delujejo v okviru Inštituta za energetiko. Na 
predstavitvenem prostoru so kot pretekla leta predstavljali učni 
model diesel motorja, 3D tiskalnik, kvadrokopter z opremo za iz-
vajanje energetskih pregledov ter letos po novem tudi motor, s 
katerim je Simon Marčič, asistent na fakulteti, sodeloval na re-
liju Dakar. Seveda so se lahko tudi letos obiskovalci preizkusili v 
kvizu »Kaj veš o energetiki«.
 Vir: FE Krško

Fakulteto obiskal rektor

Gostje na ogledu laboratorijev Inštituta za energetiko

VRBINA – V GEN energiji so se s Svetom energije 28. sep-
tembra pridružili »Evropski noči raziskovalcev«, ki je po-
tekala pod geslom »Noč ima svojo moč«. Svet energije v Kr-
škem in stojnico v Ljubljani je skupaj obiskalo več kot 400 
radovednežev, ki so preko pestrega programa pobližje spoz-
nali svet energetike. 

Svet energije se je s simulacijo zagona NEK in simulacijo delova-
nja hidroelektrarn predstavil na ulicah Ljubljane, kjer je poteka-
la Evropska noč raziskovalcev. Pestro pa je bilo tudi na lokaciji 
interaktivnega multimedijskega centra Svet energije v Krškem, 
kjer so obiskovalcem omogočili voden ogled centra, na ogled je 
bil film o reaktorju TRIGA, v katerem se že več kot 50 let izobra-
žujejo raziskovalci in bodoči jedrski strokovnjaki. S tekmova-
njem v simulaciji Energetska mešanica so iskali tudi najboljše-
ga mladega operaterja elektrarn. Mladi so tako lahko skozi igro 
spoznali številne izzive, ki jih prinaša dnevna oskrba Slovenije 
z električno energijo. 
V Krškem so nato za mlade nočne raziskovalce pripravili še pre-
davanje Elektrikologija, ki so ga izvedli predavatelji iz Hiše ek-
sperimentov. Skozi eksperimente so spoznavali različne oblike 
energije in preverjali, ali svinčnik prevaja elektriko in kako se na-
redi baterija. Predstavljene vsebine so udeležencem odprle nov 
pogled v znanost in energetiko. Večer so zaključili z lovom na ža-
reči zaklad, kjer so mlajši obiskovalci v temi iskali žareče nami-
ge, s katerimi so lahko odprli skrinjo z zakladom. Udeleženci so 
si lahko izdelali tudi svoje žareče majčke. 
V noči raziskovalcev je sodelovalo 28 raziskovalnih institucij iz 
vse Slovenije z namenom osveščanja o raziskovanju in inovaci-
jah, povezanih družbenih in gospodarskih koristih ter kariernih 
možnostih.  Vir: GEN energija

Noč je imela svojo moč

Mladi so spoznavali različne oblike energije.

RADEČE – V Turistično rekreacijskem centru Savus v Rade-
čah je 25. septembra potekalo še zadnje, četrto srečanje kre-
atorjev turističnih zgodb Posavja, na katerem so udeleženci 
iz celotnega Posavja sooblikovali integralne turistične pro-
dukte s področja zelenega, ribiškega in kolesarskega turiz-
ma ter digitalne promocije. 

Srečanje je potekalo v sklopu projekta Razvoj in promocija tu-
ristične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, ki ga iz-
vaja Regionalna razvojna agencija Posavje. Po pozdravu župana 
občine Radeče Tomaža Režuna so udeleženci poslušali preda-
vanje gostujoče strokovnjakinje Mance Korelc, ki je predstavi-
la projekt Moja jezera. Do sedaj je obiskala že 709 jezer, svoje 
izkušnje pa deli na spletni strani ter preko družbenih medijev. 
Martina  Cizel jim je nato predstavila produkt Honey Paradise 
– glamping resort oziroma eko vasico treh čebelnjakov, ki nasta-
ja v Termah Paradiso v Dobovi. 
Drugi del srečanja se je nadaljeval na največji radeški turistični 
znamenitosti – splavu na reki Savi. Gostilna Strnad je pripravi-
la okusno kosilo, v katerem so uživali ob počasni vožnji po Savi, 
vodni žili, ki združuje regijo Posavje. Srečanje so nadaljevali v 
Turistično rekreacijskem centru Savus, kjer so skupaj z mode-
ratorjem dogodka mag. Nikom Slavničem in udeleženci nada-
ljevali razvoj integralnega turističnega produkta (ITP) na temo 
energije, razprava pa je potekala tudi o možnostih oblikovanja 
ITP na temo vode, gastronomije ter zelenega, ribiškega in kole-
sarskega turizma. Ob zaključku vseh delavnic bodo predstavili 
šest novih ITP produktov ter oblikovali 5-zvezdično doživetje v 
destinaciji Čatež in Posavje. Naslednje srečanje bo potekalo 16. 
oktobra v Bistrici ob Sotli. P. P./vir: RRA Posavje

O vodi in zelenem turizmu

Udeleženci srečanja so kosili na radeškem splavu.

NA VELIKIH MALENCAH POLOVIČNA ZAPORA
V okviru ureditev v povezavi s HE Brežice se nadaljuje gradnja pro-
tipoplavne zaščite Krške vasi in Velikih Malenc, pojasnjuje vodja 
projekta gradnje infrastrukturnih ureditev pri HE Brežice Anton 
Vetrih. Medtem ko dela v Krški vasi trenutno stojijo in se bodo 
kmalu nadaljevala, na Velikih Malencah poleg del pri Prahu pote-
ka tudi regulacija Globoškega potoka, začenja se gradnja prvega 
od dveh novih mostov, pri čemer trenutno poteka arheološko do-
kumentiranje obstoječega starega rimskega mosta, ki se bo pre-
stavil oz. dvignil, s čimer bo omogočeno normalno odvodnjavanje 
Globoškega potoka. V času same izgradnje mostov bo postavljena 
polovična zapora cestišča, ki bo urejena s semaforji – v tem tednu 

so tako že polovično zaprli cestišče. Predviden rok za gradnjo obeh 
mostov je 60 dni, toliko časa bo predvidoma trajala tudi zapora. 
Vse okoliške prebivalce zato v podjetju Infra prosijo za potrplje-
nje in razumevanje.

HE KRŠKO: INFRASTRUKTURA TIK PRED ZAKLJUČKOM
Po besedah vodje tehničnega sektorja Aljoše Preskarja na ob-
močju akumulacijskega bazena HE Krško poteka gradnja ploč-
nika ob cesti R3-679 Sevnica–Brestanica (območje pod gradom 
Rajhenburg), na drugem bregu Save pa je v gradnji kanalizacijski 
sistem s čistilno napravo Pijavško. Obe investiciji se bosta predvido-
ma zaključili še v tem letu, s tem pa se bodo tudi zaključile vse In-

frine obveznosti gradnje v sklopu HE Krško. Kot še pravi Preskar, je 
na območju akumulacijskega bazena HE Arto-Blanca predviden pri-
četek gradnje športno-rekreativnih površin na Gornjem Brezovem 
in na Blanci. Gradnja bo potekala skladno z vremenskimi razmera-
mi, dokončanje pa načrtujejo spomladi 2019. Sicer pa na vseh aku-
mulacijskih bazenih HE v Posavju potekajo redna vzdrževalna dela.

Kot je povedal direktor Infre mag. Vojko Sotošek, se bodo v okviru 
projekta izgradnje HE Mokrice začeli odvijati predhodni postopki za 
poznejši odkup zemljišč (cenilci, geodeti), kjer bodo nato vzposta-
vili gradbišče. Poleg tega so tudi v zaključni fazi razpisnega postop-
ka za izbor projektanta za HE Mokrice.

Na Gornjem Brezovem in Blanci 
športno-rekreativne površine

V sklopu del, za katera je pristojno javno podjetje Infra d.o.o., trenutno potekajo ureditve na Velikih Malencah in na območju gradu Rajhenburg, stroji bodo kmalu zabrneli na 
območju HE Arto-Blanca, dogajajo pa se tudi aktivnosti na področju projekta HE Mokrice.

V okviru protipoplavnih ureditev na Velikih Malencah trenutno poteka regulacija Globoškega potoka. 
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Rezultat nacionalnega finala, v 
katerem je na regionalni ravni 
sodelovalo 197 inovacij in 772 
inovatorjev, je deset zlatih, eno 
posebno priznanje, 28 srebr-
nih priznanj in tri posebna pri-
znanja za potencialno inovacijo 
krožnega gospodarstva. Za pri-
znanja na nacionalni ravni se je 
potegovalo 42 najboljših inova-
cij iz vse Slovenije. GZS je nag-
radila tudi najboljšo inovacijo 
leta po izboru javnosti – v letu 
2018 je to inovacija podjetja 
TPV d.o.o. – Integriran zvezni 
zadrževalnik vrat, delujoč v ši-
rokem temperaturnem obmo-
čju, ki je prejela tudi zlato pri-
znanje.. 

Posavje ima med nagrajenci 
tri prejemnike priznanj. Ra-
deče papir nova d. o. o. (ino-
vatorja Marko Novak in Du-
šan Kolman) je prejelo zlato 
priznanje za inovacijo Razto-
pina za obdelavo papirja in 
postopek površinske obdela-
ve papirja za izboljšanje jako-
sti in odpornosti papirja. Gre 
za postopek priprave raztopi-
ne in obdelave papirja za ban-
kovce, s katerim se bankov-
cem poveča odpornost proti 
maščobam, vodoodpornost in 
tudi izboljša mehanske last-
nosti papirja. Srebrno prizna-
nje sta prejeli podjetji Kovis 

Tri priznanja tudi v Posavje
LJUBLJANA, POSAVJE – Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je 26. septembra v okviru Dneva inovativno-
sti že 16. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem ter inovatorjem v podjetjih in javno 
raziskovalnih zavodih. Tri priznanja so prejela tudi posavska podjetja.

d. o. o. za inovacijo Osni delje-
ni zavorni disk za železniški 
tovorni promet in Willy Stad-
ler d. o. o. za inovacijo Odstra-
njevalec etiket s PET plastenk. 
Kovisova inovacija (inovatorji 
Ivan Smolej, David Deržič in 
Uroš Grivc) rešuje izziv ener-
getske učinkovitosti zavorne-
ga diska za železniška vozila, 
saj je bila z njo znižana masa 

izdelka, s čimer se je zmanj-
šala potrebna moč lokomoti-
ve oziroma povečala možnost 
prevoza večje količine tovora, 
hkrati se je zmanjšala energi-
ja, potrebna za proizvodnjo sa-
mega izdelka. Stadlerjeva ino-
vacija (inovator Rok Mežič) 
je komponenta znotraj linije 
za mehansko ločevanje PET 
embalaže, katerega naloga je 

odstranjevanje etiket s PET 
plastenk, glede na konkuren-
co pa jo odlikuje večja zmo-
gljivost, manj zastojev ter laž-
je vzdrževanje in čiščenje.

Predsednik GZS Boštjan Gor-
jup je na slavnostni podelitvi 
poudaril, da so inovatorji ljud-
je, ki skrbijo za našo skupno 
prihodnost. Politike je pozval, 
da naj kot ustvarjalci gospo-
darskega okolja poskrbijo, da 
bodo inovatorji lahko uspešno 

inovirali tudi vnaprej. »Poskr-
bimo zanje, da bodo oni skrbe-
li za nas,« je bil jasen. Sloveni-
ja sicer na lestvici Innovation 
Union Scoreboard 2018 zase-
da mesto v drugi skupini tako 
imenovanih »močnih inovator-
jev«, kjer so tudi bolj razvite 
države, kot je denimo Nemčija. 

 P. P./vir: GZS

Zlato priznanje sta inovatorjema iz Radeč podelila premier 
Marjan Šarec in predsednik GZS Boštjan Gorjup.

Srebrni priznanji je podjetjema Kovis in Willy Stadler podelil gospodarski minister Zdrav-
ko Počivalšek.

TRG PODSREDA

13. - 14. 
OKTOBER 2018

SEJEM DOMAČIH DOBROT IN IZDELKOV

*Cena velja za model Renault Kadjar Life TCe 140 FAP in že vsebuje redni popust v višini 1.500 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 1000 €. Ob nakupu prek Renault financiranja in 
sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.500 €. ** Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.  ***Ob nakupu modela 
Renault Kadjar prek Renault Financiranja kupec brezplačno prejme komplet Elan smuči, palice in vrečo za smuči. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
Poraba pri mešanem ciklu 4,3 – 6 l/100 km. Emisije CO2 113 – 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,02 – 0,0294 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016 – 0,00291 g/km. Število delcev (x1011):  
0,01 – 1,29. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault KADJAR
Izberi drugačno pot.

 že od

16.790 €*

Paket zimskih 
pnevmatik**

Komplet Elan smuči*** C
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Renault priporoča renault.si

07 391 81 14

PODSREDA, KOZJANSKO – Letošnji Praznik kozjanskega jabolka 
se je 7. oktobra pričel z 10. pohodom po kozjanskih sadovnjakih, 
ki so ga izvedli v Kozjanskem parku v sodelovanju s Planinskim 
društvom Atomske toplice iz Podčetrtka. Okoli 60 pohodnikov 
je prehodilo pot od cerkve sv. Mihaela, po sadovnjakih, mimo 
Pleteršnikove domačije in gradu Pišece vse do cerkve sv. Jedrti, 
od koder so se po vinogradniško-sadjarskih gričih skozi Pavlo-
vo vas in Blatno vrnili v Pišece, kjer je pod prireditvenim kozol-
cem potekalo še prijetno druženje.
Osrednje prireditve ob 19. Prazniku kozjanskega praznika se 
bodo zvrstile prihajajoči vikend, in sicer bo sobota med 10. in 
18. uro potekala v znamenju sejemskega dne, predstavitev dru-
štev in bogatega spremljajočega programa, osrednji dogodek pa 
bo ob 10. uri, ko bodo podelili naziv Carjevič 2018 in blagovno 
znamko Sožitje-Kozjanski park. Tudi nedelja bo potekala v zna-
menju sejma regionalnih produktov, športnih prireditev ter ob 
12. uri tekmovanja v peki »štrudla« za naziv Štrudlmojstr-ca.
 B. M./vir: Kozjanski park 

19. Praznik kozjanskega jabolka

www.PosavskiObzornik.si
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PROIZVODNJA – september 2018

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 4 ZP 0 - 81 300 25 100 - -

PB 5 KOEL 8 - 115 400 30 100 0 2

PB 5 ZP 0 - 116 300 29 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinska bloka 
PB4 in PB5 518.359 9 12

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP  - zemeljski plin
KOEL - ekstra lahko kurilno olje

AKCIJA ZBIRANJA 
NEVARNIH ODPADKOV 

V BREŽICAH
bo v soboto, 20. oktobra 2018, od 9. do 12. ure,

na parkirišču Športne dvorane v Brežicah 
(v okviru sejma POK)

Oddaja nevarnih odpadkov je za gospodinjstva brezplačna! 

Med nevarne odpadke odlagamo:
Odslužene akumulatorje, baterije, barve in topila, kemikalije, 
olja in masti, pesticide, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebu-
jejo nevarne snovi, zdravila, neonske cevi oz. vse, kar je opre-
mljeno s simboli za nevarne snovi, vključno z embalažo.

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje (v 
nadaljevanju LAS Posavje), CKŽ 2, 8270 Krško, ki zastopa LAS Posavje v upravnih in finančnih zadevah 
na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–
2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/2017 in 23/2018), Strategije lokalnega razvoja za 
LAS Posavje 2014–2020, Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-
9/2015/31, z dne 13. 9. 2016 o potrditvi SLR in LAS, Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov 
pri LAS Posavje, Pravilnika o delu ocenjevalne komisije LAS Posavje in metodologije za ocenjevanje 
operacij, sklepa Upravnega odbora LAS Posavje, z dne 9. 8. 2018, je dne, 8. 10. 2018 objavila

JAVNI POZIV
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju

LAS Posavje v letu 2018

EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 350.406,70 EUR, od tega 50.406,70 EUR za 

problemsko območje občine Radeče.

Rok za prijavo na javni poziv je 13. 12. 2018.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.las-posavje.si.

Vse zainteresirane vljudno vabimo na predstavitve javnih pozivov, ki bodo v:

Bistrica ob Sotli ponedeljek, 15. 10. 2018, ob 11. uri Predavalnica obnovljene 
sušilnice v Bistrici ob Sotli

Sevnica torek, 16. 10. 2018, ob 12. uri Trški dvorec v Sevnici

Kostanjevica na Krki četrtek, 18. 10. 2018, ob 11.30 uri Sejna soba 
Občine Kostanjevica na Krki

Radeče ponedeljek, 22. april 2018, ob 11.30 uri Sejna soba Občine Radeče
Krško torek, 23. 10. 2018, ob 11. uri Sejna soba D Občine Krško

Brežice četrtek, 25. 10. 2018, ob 11.30 uri Multimedijska soba 
Mestne hiše Brežice

Dodatne informacije o javnih pozivih LAS daje vodilni partner LAS, in sicer:
• po telefonu: na številki 07 488 10 43 vsak delovnik med 9. in 14. uro
• po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si 
• osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 Krško.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino 
je odgovoren LAS Posavje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS 
za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Čestitamo ob občinskem prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje.

Bralka iz Velikega Podloga nas 
je sredi septembra obvestila, 
da »okoliški kmetje brezob-
zirno zlivajo gnojnico na trav-
nike in njive ob naših hišah in 
to v dneh, ko ni bilo na vidi-
ku nobenega dežja. Taka de-
janja bi morala biti nedopust-
na in sankcionirana, saj s tem 
početjem nekateri kmetje ne 
le znižujejo kakovost bivanja v 
sicer prijetni in lepi vasi sredi 
Krškega polja, ampak vplivajo 
tudi na zdravje nas in naših po-
tomcev.« Po njenih informaci-
jah gre za obdelovalne površi-
ne v lasti Župnije Kostanjevica 
na Krki na lokaciji med Prista-
vo in Velikim Podlogom, blizu 
tamkajšnje prašičje farme, zato 
je predpostavljala, da so gno-
jevko vozili od tam. Najprej se 
je obrnila na občinski prekr-
škovni inšpektorat, od koder 
pa so jo z odgovorom, da za 
navedeno področje niso pri-
stojni, napotili na kmetijski in-
špektorat. Z Inšpektorata RS 
za kmetijstvo, gozdarstvo, lo-
vstvo in ribištvo na Ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano so ji poslali obse-
žen odgovor. V njem so zapi-
sali, da je zakonska podlaga 
z določili za ukrepe v prime-
rih uporabe organskih gnojil 
na kmetijskih zemljiščih Ured-
ba o varstvu voda pred one-
snaževanjem z nitrati iz kme-

Gnojenje je (pre)malo omejeno
VELIKI PODLOG – Življenje na podeželju, kjer je kmetijstvo še vedno pomembna gospodarska panoga, nei-
zogibno pomeni tudi sobivanje s hrupom kmetijskih strojev in občasno tudi s smradom, ki je posledica ži-
vinoreje in gnojenja kmetijskih površin. A tudi glede tega so oz. bi morala biti neka pravila.

tijskih virov. Slednja določa 
časovne omejitve gnojenja z 
organskimi gnojili; za gnoje-
nje s tekočimi organskimi gno-
jili (gnojevko) je na kmetijskih 
zemljiščih prepovedano od 15. 
novembra do 1. marca (nave-
dene so še tri izjeme, ko je ob-
dobje prepovedi krajše), gno-
jenje s hlevskim gnojem pa je 
na kmetijskih zemljiščih pre-
povedano od 1. decembra do 
15. februarja. Uredba dolo-
ča še nekaj splošnih omejitev, 
povezanih npr. z objekti za za-
jem pitne vode, vendar, kot so 
na inšpektoratu zaključili od-
govor bralki, »Uredba ne dolo-
ča, kdaj se ne sme gnojiti gle-

de na zunanjo temperaturo, čas 
(zjutraj, zvečer, ponoči) in tudi 
ni določb o odmiku gnojenja od 
sosednjih parcel. Prav tako ne 
določa omejitev gnojenja gle-
de odmika od stanovanjskih 
naselij. Smrad pa ni oprede-
ljen v nobeni zakonodaji, zato 
se ne nadzira.«

Začudeni nad tako »pilato-
vskim« odgovorom smo tudi 
sami naslovili vprašanje na in-
špektorat, ali glede gnojenja 
v bližini stanovanjskih nase-
lij res ni nobenih omejitev in 
ali so zadevo sploh preverili 
na terenu. Izvedeli nismo ni-
česar novega, ponovili so nam 

le že našteta določila iz ured-
be. Ugotovitev, da bi bilo treba 
uredbo v tem delu vsaj nekoli-
ko dopolniti oz. uvesti vsaj mi-
nimalne omejitve glede gno-
jenja tik ob naseljih, najbrž ni 
pretirana. Glede konkretnega 
primera pa so nam pojasnili, 
da inšpektorat na podlagi vsa-
koletnih prijav opravlja nadzor 
nad uporabo organskih gnojil 
na površinah v upravljanju far-
me Pristava. »Zadnji postopek, 
ki je v teku, se je začel v mese-
cu avgustu, in sicer po obvesti-
lu inšpektorja za okolje, da so 
krajani našli mrtvo ribo v poto-
ku, kamor se izlivajo tudi meli-
oracijski jarki s površin farme. 
Ker se je v istem času začelo je-
sensko razvažanje gnojevke s 
farme, smo preverili, ali bi lah-
ko bil dogodek povezan z raz-
važanjem gnojevke. Pri nad-
zoru se ni ugotovila povezava 
med uporabo gnojevke in po-
ginjeno ribo v potoku. V teh 
vsakoletnih postopkih ved-
no znova preverjamo količine 
gnojevke, ki so bile razvože-
ne po površinah v upravljanju 
farme, in količine oddane gno-
jevke drugim prejemnikom,« 
so zapisali v Službi za odnose 
z javnostmi in promocijo na 
kmetijskem ministrstvu.
 Peter Pavlovič

V Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 
kmetijskih virov ni določb o odmiku gnojenja od sosednjih 
parcel ali glede odmika od stanovanjskih naselij, smradu pa 
se sploh ne nadzira.

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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Gasilske zveze Krško, Brežice 
in Sevnica združujejo kar 74 
prostovoljnih gasilskih dru-
štev (31 v občini Brežice, 23 v 
občini Krško, 15 v občini Sev-
nica, dve v občini Kostanjevi-
ca na Krki in tri industrijska 
društva – TEB, NEK in SŽ CD 
Dobova), ki so glede na po-
žarno obremenitev kategori-
zirana od I. do IV. kategorije. 
V najvišjo kategorijo na pod-
lagi organiziranosti, članstva, 
opremljenosti in usposoblje-
nosti sodijo le štiri društva: 
PGD Krško, PGD Brežice, PGD 
Obrežje in PGD Sevnica. V dru-
štvih je kar 1800 operativnih 
gasilcev (870 v GZ Krško, 556 
v GZ Brežice in 376 v GZ Sevni-
ca), kar je vsekakor upošteva-
nja in pozornosti vredna pro-
stovoljna »armada«, katere 
pripadniki so stari predvsem 
nekje med 25 in 45 leti, torej 
v najbolj aktivnih letih.

OPREMLJENOST 
NI NIKOLI POPOLNA

Osnovni pogoj za delovanje 
prostovoljnih gasilcev je – po-
leg seveda pripravljenosti za 
tovrstno angažiranje – ustre-
zna oprema. Poveljnik GZ Kr-
ško Borut Arh meni, da je 
opremljenost s težkimi vozi-

li trenutno najbolj pereč pro-
blem v zvezi, saj so obstoječa 
vozila, s katerimi razpolaga-
jo društva, zelo stara. »Od 20 
cistern bi jih morali zamenja-
ti kar 15, saj so te že presegle 
starost 25 let. Glede na to, da 
nakup nove GVC cisterne tre-
nutno znaša 250.000 evrov 
ali GVV-1 115.000 evrov, cene 
nakupa kombija GVM-1 pa 
35.000 evrov, krška zveza v 
primerjavi z drugimi zveza-
mi, ki se odločajo predvsem 
za nakup novih težkih vozil, fi-
nančno ni sposobna realizirati 
nakupa ene cisterne na leto,« 
pravi. Sicer Gasilska zveza Slo-
venije dovoljuje tudi uvoz vo-
zil do 20 let starosti, vendar pa 
je ponudba teh omejena, pra-

vi Arh, nakup pa je odvisen 
tudi od sposobnosti sofinan-
ciranja posameznega društva. 
GZ Krško sicer zagotavlja 
70 % sofinanciranja vrednos-
ti opreme in vozil, medtem ko 
morajo 30 % zagotoviti sama 
društva. Sredstva za vzdrževa-
nje delovnih vozil, njihovo re-
gistracijo in popravila zagota-
vlja društvom gasilska zveza, 
ki je plačnik zavarovanja za 
vse operativne gasilce po dru-
štvih ter v primeru njihovega 
izostanka zaradi intervencije z 
delovnih mest tudi denarnega 
nadomestila. GZ Krško na le-
tnem nivoju za nakup opre-
me in vozil nameni skupno 
100.000 evrov. V primerjavi z 
voznim delovnim parkom so z 
ostalo opremo društva glede 
na kategorizacijo zadovolju-
joče opremljena. V nobenem 
društvu, na srečo, še dodaja 
Arh, do sedaj operativni gasilci 
na intervencijah, razen posa-
meznih manjših odrgnin, niso 
utrpeli težjih poškodb. 

GZ Brežice ima, kot nam je po-
vedal poveljnik Darko Lesko-
vec, skupno 52 gasilskih vozil: 
vozilo gasilske zveze, tri po-
veljniška vozila, devet vozil za 
prevoz moštva, 13 gasilskih vo-
zil, osem gasilskih vozil z vodo, 
16 gasilskih vozil s cisterno in 
eno gasilsko avtolestev s ko-
šaro. Vsa vozila so opremlje-
na skladno s kategorizacijo in 
tipizacijo gasilskih vozil. Ima-
jo 28 motornih brizgaln, 26 
potopnih črpalk in 27 elektro 
agregatov. Za opremljenost GZ 
Brežice letno vloži približno 
175.000 evrov, posodabljanje 
opreme je skladno z dolgoroč-
nim planom opremljanja ga-
silskih enot GZ Brežice, ki se 
bo izvajal nekje do leta 2024 
in do takrat bodo imeli v skla-
du s tipizacijo in kategorizaci-
jo vse tudi opremljeno, neka-
tere gasilske enote namreč še 
niso prišle na vrsto za opre-
mo. »Trenutno nimamo pro-
blemov, da bi bila katera koli 
gasilska enota zaradi gasilske 
tehnike neoperativna,« je po-
udaril in dodal, da je gasilska 
zveza že v tem trenutku dob-
ro opremljena, saj ima sodob-
no gasilsko tehniko in opremo, 
predvsem po zaslugi odličnega 
sodelovanja z županom in ob-
činskim svetom. 

V GZ Sevnica imajo 35 različnih 
gasilskih vozil, od tega sedem 
večjih vozil s cisterno, eno hitro 
tehnično reševalno vozilo, os-
talo so poveljniška vozila in vo-

zila za prevoz moštva in opre-
me. Vsako gasilsko društvo ima 
tudi motorno brizgalno. »V le-
tošnjem letu smo društvom 
skupaj z Občino Sevnica ter z 
donatorji nabavili 15 potopnih 
črpalk za umazano vodo in šti-
ri agregate,« pravi poveljnik GZ 
Sevnica Gašper Janežič, saj v 
zadnjem času pogosto priha-
ja do poplav manjših, hudour-
niških vodotokov v hribovitem 
območju. Letno za opremo, od 
vozil do zaščitne in special-

ne opreme, namenijo okoli 
70.000 evrov in vsa društva 
so opremljena z osebno za-
ščitno opremo v skladu z ti-
pizacijo GZ Slovenije. Njihova 
največja želja pa je nakup av-
tolestve oz. specialnega vozila, 
za kar so že stekli dogovori in 
naj bi jo dobili v roku treh let. 
Sevnica je namreč v nekakšni 
»luknji« med Krškim, Celjem, 
Novim mestom in Trebnjem, 
kjer so na voljo avtolestve, 
vendar cilj prihoda najbližje 
enote do objekta za reševanje 
z višin, ki znaša 20 minut, zato 
ne more biti dosežen. »To vo-
zilo bo namenjeno reševanju 
tako z višin kot iz globin, hkra-
ti bo lahko pripeljalo 1800 li-
trov vode, torej je specialno 
vozilo, kakršnega v Posavju še 
ni in si ga zelo želimo, da bomo 
lahko ukrepali takoj,« se nove 
pridobitve veseli Janežič in pri 
tem poudarja, da imajo v sev-
niški občini območja kar treh 
hidroelektrarn oz. akumulacij-
skih bazenov, ob Savi pa teče 
tudi 22 km železnice, zaradi 
česar je dostop do reke mar-
sikje omejen.

USPOSOBLJENI ZA VSE 
PRIMERE NESREČ …

Seveda sama opremljenost 
kaj malo koristi, če prostovolj-
ni gasilci niso usposobljeni za 
primerno ravnanje z njo. Te-
meljna usposabljanja poteka-
jo po matičnih prostovoljnih 
gasilskih društvih in na nivoju 
gasilskih zvez, dopolnilna spe-
cialna izobraževanja pa na ni-
voju GZS v izobraževalnih cen-
trih na Igu, Pekrah in Sežani. 
»Veliko damo na to, da se uspo-
sabljamo za različne vrste ne-
sreč, gasilci operativci morajo 
usvojiti vsa znanja, od gašenja 
požarov do reševanja na vodi, 
tehničnega reševanja, posre-
dovanja v prometnih nesre-
čah itd. Mislim, da imamo zelo 
dobro usposobljene prosto-
voljne gasilce operativce. Z 
URSZR imamo ekipo, ki dela z 
muljno črpalko, s katero smo 
pomagali tudi pri poplavah 
v Srbiji, sodelovali smo tudi 
pri odpravljanju posledic žle-
da, toče v Beli krajini …« pra-
vi Janežič. Podobnega mnenja 
je tudi Leskovec: »Lahko re-
čem, da imamo na vseh pod-
ročjih usposobljene ljudi, ki 
lahko usposobijo tudi druge 
člane gasilskih enot.« Arh do-
daja, da so prostovoljni gasil-
ci sicer usposobljeni za reše-
vanje na vseh področjih, razen 
za tehnično reševanje pri pro-
metnih nesrečah, reševanje iz 
vode ter pri nesrečah z nevar-
nimi snovmi, saj za slednja tri 
področja, četudi imajo usposo-
bljene tehnične reševalce, ni-
majo koncesije. Gasilci sicer 
čedalje manjkrat posredujejo 
v primeru požarov, čedalje več 
pa je t. i. tehničnih intervencij 
– odklepanje vrat avtomobi-
lov in stanovanj, pomoč zdra-
vstveni službi pri prenosu obo-
lelih oseb, reševanje v hribih z 
vrvno tehniko – in posredo-
vanj pri prometnih nesrečah. 

… GLEDE ODZIVNOSTI 
ŠE REZERVE

Kar se tiče odzivnosti, je ta od-
visna od ure vpoklica za posre-

dovanje. Najboljšo odzivnost 
dosegajo, pojasnjujejo povelj-
niki, v popoldanskem času, ko 
se operativni gasilci zberejo v 
petih do 15 minutah, saj je te-
daj dosegljiv pretežni del ope-
rativcev. »Problem se kaže v 
dopoldanskem času, kjer zlas-
ti na periferiji ostanejo doma 
le starejši, vsi gasilci so zapos-
leni,« pravi Janežič, zato je od-
zivni čas takrat daljši. V Sevnici 
imajo zato dogovor, da med 6. 
in 15. uro poklicno jedro PGD 
Sevnica izvaža na vse interven-
cije v vse kraje občine, saj je v 
tem času pričakovati manjši 
odziv lokalnih gasilcev. Lesko-
vec meni, da je na tem podro-
čju še veliko rezerv, predvsem 
glede osveščenosti delodajal-
cev, ki gasilcem omogočijo iz-
hod na intervencijo. Območje 
v brežiški občini, ki je nekoli-

ko odročno od drugih enot viš-
je kategorije, je Križe in Peči-
ce, pri čemer delajo na tem, da 
se tudi na tem območju izbolj-
ša požarna varnost. Arh doda-
ja, da je odzivnost po društvih 
pogojena tudi z njihovo lokaci-
jo, zato so v teku pogovori na 
medobčinskih nivojih o po pot-
rebi skupnem sodelovanju na 
intervencijah, to je o sodelova-
nju PGD Stranje in PGD Blanca, 
PGD Zdole in PGD Križe, PGD 
Veliki Kamen in PGD Podsreda 
ter PGD Podbočje in PGD Kr-
ška vas.

Sicer pa, kot nam je pojasnil 
Arh, pričakujejo, da bodo z no-
vim načinom alarmiranja še 
skrajšali čas odzivnosti v eno-
tah, saj bodo vsa društva v tem 

mesecu prešla na ASK sistem 
alarmiranja, ki bo nadomestil 
dosedanje tiho alarmiranje po 
telefonu in pozivnikih. Upora-
ba sistema ASK je namenjena 
zaprtim skupinam, kot so gasil-
ci, reševalci in druge interven-
cijske enote, in deluje na prin-
cipu, da oseba, ki je zadolžena 
za proženje alarma in sprejme 
zahtevo za alarmiranje, pokliče 
odhodno številko, pove sporo-
čilo in prekine. ASK sistem na 
podlagi vnaprej določenih ta-
bel samodejno hkrati kliče 
uporabnike in ko ti sprejmejo 
klic, se jim posneto sporočilo 
avtomatsko predvaja. 

STATUS GASILCA NI REŠEN

Vsi posavski poveljniki znova 
opozarjajo, da status prosto-
voljnega gasilca še vedno ni re-
šen, saj pogovori o tem trajajo 
že od osamosvojitve. »To so re-
šitve, ki so v okoliških državah 
že rešene. Gre za razne olajšave 
delodajalcu pri obdavčitvi dela 
prostovoljnega gasilca, pri za-
varovanju premoženja delo-
dajalca, če ima zaposlenega 
gasilca s statusom operativne-
ga gasilca,« pojasnjuje Lesko-
vec in dodaja, da bi to pome-
nilo tudi priznanje gasilskemu 
delu, na ta način bi se le-to tudi 
cenilo, delodajalci bi posledič-
no radi zaposlovali gasilce. Da 
so »delodajalci lahko veseli, če 
imajo gasilca v podjetju, saj jim 
lahko veliko pomaga, če pride 
do požara ali nesreče v podje-
tju«, je prepričan tudi Janežič 
in dodaja, da mora delodaja-
lec v skladu z zakonom spus-
titi gasilca na intervencijo, ra-
zen seveda, če je na delovnem 
mestu, ki ga ne sme zapustiti. 
Po njegovih izkušnjah je veči-
na delodajalcev glede tega pre-
cej razumevajočih. »Lahko smo 
ponosni, da imamo dobra vod-
stva gasilskih društev, s čimer 
gasilstvo obstaja in se razvija v 
pravo smer,« je še poudaril Le-
skovec.

 Peter Pavlovič, 
 Bojana Mavsar, 
 Rok Retelj

Tematske strani  Posavskega obzornika,  11.  oktober 2018

Prva oktobrska številka Posavskega obzornika že tradicionalno vsebuje te-
matske strani »Varnost na prvem mestu«, v ospredje katerih smo letos pos-
tavili prostovoljno gasilstvo v Posavju. Slednje ima, kot boste lahko preb-
rali v prispevku muzejske svetovalke v Posavskem muzeju Brežice Vlaste 
Dejak, dolgo in bogato tradicijo, na podlagi katere se je razvilo v najmoč-
nejšo prostovoljsko silo, v vsakem trenutku pripravljeno priskočiti na po-
moč v primeru nesreče. O stanju v prostovoljnem gasilstvu v Posavju smo 
se pogovarjali s poveljniki posavskih gasilskih zvez. Preberete lahko tudi, 
zakaj je v vsaki hiši in vozilu pametno imeti gasilni aparat. Pomemben vi-
dik varnosti je tudi prometni, zato smo pripravili nekaj nasvetov, kako vo-
zilo pravočasno in primerno »obuti«, da bo kos zimskim razmeram. Prijet-
no branje vam želimo!

07 488 23 70 
07 488 23 71 

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

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

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

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

Vse za vašo varnost!

Darko Leskovec

Gašper Janežič

Borut Arh

Prostovoljno gasilstvo v Posavju

1800-članska operativna »armada«
POSAVJE – Prostovoljno gasilstvo ima, kot lahko preberete v članku na naslednji strani, v naših krajih dolgo zgodovino, danes pa velja za najbolj razširjeno prosto-
voljsko dejavnost, ki je v številnih krajih tudi glavni »motor« družabnega utripa in napredka. O tem, kakšno je stanje v posavskem prostovoljnem gasilstvu, smo se 
pogovarjali s poveljniki gasilskih zvez Krško, Brežice in Sevnica, ki tvorijo gasilsko regijo Posavje, Borutom Arhom, Darkom Leskovcem in Gašperjem Janežičem.
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Krki, 1882 v Brežicah, 1883 v 
Loki pri Zidanem Mostu, 1888 
na Vidmu pri Krškem, 1893 
v Brestanici in na Bizeljskem, 
1894 v Leskovcu pri Krškem, 
1896 v Bistrici ob Sotli, 1901 
v Podbočju, 1903 v Cerkljah 
ob Krki, 1904 v Šentjanžu in 
na Velikem Obrežu, 1908 v Pi-
šecah in 1911 v Vrhovem. Med 
obema vojnama je bilo na novo 
ustanovljenih 31 prostovolj-
nih gasilskih društev, po dru-
gi svetovni vojni jih je nastalo 
še enkrat toliko.

Gasilska društva so že od nek-
daj povezovala ljudi vseh gene-
racij. Skozi gasilska društva so 
člani krepili narodno zavest in 
poudarjali slovenstvo. Gasilci 
so bili nosilci naprednih idej, 
skrbeli so za kulturno in dru-
žabno življenje. V okviru dru-
štev so delovale gasilske god-
be na pihala, dramske skupine 
in še kaj. Vse do druge svetov-
ne vojne so gasilci tradicional-
no praznovali zavetnika gasil-
cev sv. Florijana 4. maja, ko so 
se običajno udeležili verskega 
obreda. To tradicijo so znova 

obudili v samostojni Sloveniji. 
Delo društev je bilo že od nek-
daj povezano z velikimi finanč-
nimi stroški, ki so jih društva 
sprva krila s prostovoljnimi 
prispevki in sredstvi donator-

jev, z dohodki od veselic in ra-
znih prireditev, kasneje so jim 
na pomoč priskočile občin-
ske gasilske zveze, da so lah-
ko nabavili sodobno gasil-
sko opremo, orodje in vozila. 
V zadnjih desetletjih društva 
poleg osnovnega gasilskega 
poslanstva varovanja ljudi  in 
premoženja pred požari in v 
naravnih nesrečah veliko po-
zornost namenjajo izobraže-
vanju in strokovnemu usposa-
bljanju, vzgajanju mladine ter 

pridobivanju novih članov.  

V Posavju deluje 79 prostovolj-
nih gasilskih društev. S svojim 
številčnim članstvom so zdru-
žena v gasilskih zvezah Breži-
ce, Krško, Sevnica, Radeče in 
Šmarje pri Jelšah. Z Gasilsko 
zvezo Krško sodeluje tudi Po-
klicna gasilska enota Krško, ki 
je bila ustanovljena leta 1980.
 Vlasta Dejak, 
 muzejska svetovalka 
 v Posavskem muzeju Brežice

ČLANOM SINDIKATA in
ZAPOSLENIM V DEJAVNOSTI ZASEBNEGA VAROVANJA 

V A B I L O
na skupno srečanje, ki bo potekalo v

1. CELJU, GLEDALIŠKA 2, v prostorih Območne organizacije 
ZSSS Savinjska,  
torek, 16. 10. 2018, s pričetkom ob 18. uri in v

2. NOVEM MESTU, CVELBARJEVA 3, v prostorih Regijske 
organizacije ZSSS Zahodne Slovenije, Območje Dolenjske,  
Bele krajine in Posavja,  
v četrtek, 18. 10. 2018, od 17. do 19. ure. 

Na srečanju Vam želimo predstaviti naše aktivnosti in 
prizadevanja, da bi prišlo do sklenitve celovite kolektivne 
pogodbe tudi v dejavnosti za zasebno varovanje ter vas 
seznaniti s predlogom naših izhodišč za nadaljnja pogajanja. 

Srečanja bodo tudi priložnost, da vam predstavimo delovanje 
Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami 
Slovenije ter vas seznanimo z ugodnostmi,  ki so jih deležni 
člani. 

Predlagamo vam, da na posvete povabite tudi  svoje 
sodelavce, ki niso člani sindikata. Na sestanku pa bi radi slišali 
tudi vaše predloge in pobude. Vprašanja lahko predhodno 
posredujete tudi na skvns@sindikat-zsss.si.

Marolt Majda, univ.dipl.prav. Bernhard Mraz, l.r.  
Predsednica SKVNS Predsednik RO sindikata 
	 dejavnosti	zasebnega	varovanja	

1000 Ljubljana, Dalmatinova 4, 01/43 41 233, skvns@sindikat-zsss.si

Zgodovina gasilstva v Posavju 
Gasilstvo ima na Slovenskem, pa tudi v Posavju, dolgo in bogato tradicijo. Organizirana gasilska služba v 
naših krajih sega že v rimske čase. Prvi požarni in gasilski red, ki je urejal gašenje in protipožarno varstvo, 
smo dobili leta 1676, prvi požarni red v slovenščini pa je izšel leta 1825 z naslovom Ognj gasitni navod ali 
naredbanje ognj gasiti. 

PGD Kostanjevica 1927 – gasilsko društvo in godba

PGD Brestanica leta 1913

PGD Krško, blagoslovitev brizgalne leta 1931

RUDAR SENOVO d.o.o.
E: stg.rudar@siol.net

Cesta kozjanskega odreda 4
SI - 8281 Senovo

ki je ob ustanovitvi štela 16 
domačinov, pripravljenih po-
magati ljudem v stiski, je bil 
Viljem Pfeifer (1842–1917), 
poslanec pri vladi v Ljubljani 
in na Dunaju. Že naslednje leto 
1872 je bila požarna bramba 
ustanovljena tudi v Radečah. 
Ideja prostovoljnega gasilstva 
se je nato hitro širila in razvija-
la. Največkrat so društva nas-
tala po požarih, pri katerih so 
bili ljudje nemočni in nesreče 
niso mogli preprečiti niti ome-
jiti. Leta 1879 je bilo ustanov-
ljeno gasilsko društvo v Sev-
nici, 1881 v Kostanjevici na 

S požarnimi redi so začeli ure-
jati gasilsko službo. Izvajali so 
jo mestni obrtniki, ki so imeli 
opravka z ognjem – dimnikar-
ji, kovači in peki. V šestdesetih 
letih 19. stoletja so začeli us-
tanavljati gasilska društva ali 
požarne brambe za prepreče-
vanje in gašenje požarov, ki jih 
je bilo v tistem času kar pre-
cej. Prvo požarno brambo na 
Slovenskem so ustanovili leta 
1869 v Metliki, prvo požarno 
brambo v Posavju pa 17. janu-
arja 1871 v Krškem. Ustanovi-
telj in prvi načelnik Prostovolj-
ne požarne brambe v Krškem, 

Spedenaj si  
gud šiht in 
hudo nagrado.

SKLENI PA TUDI NAJUGODNEJŠE  
DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE IN PREJMI  
SUPER UGODNOSTI. 

080 20 60

Brežice, Černelčeva cesta 3a, 
T: 07 49 63 980

Črnomelj, Kolodvorska cesta 17, 
T: 07 30 63 990

Krško, Bohoričeva ulica 9, 
T: 07 48 80 580

Sevnica, Trg svobode 12, 
T: 07 81 62 650

Trebnje, Gubčeva cesta 6, 
T: 07 39 35 369

PE NOVO MESTO
NOVI TRG 7

T: 07 / 39 35 360
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Velike Malence 6, 8262 Krška vas

GUME & AKUMULATORJI -25 %

NAJVEČJA IZBIRA
RABLJENIH VOZIL V POSAVJU!

041 655 373

Vožnja z avtomobili nam poleg 
določenega ugodja nalaga tudi 
obveznosti. S slabo vzdrževa-
nim avtomobilom nismo ne-
varni samo sebi in našim naj-
bližjim, temveč ogrožamo vse 
ostale, ki bi se lahko znašli na 
naši poti, ko bi šlo kaj narobe. 
Za najbolj osnovno varnost je 
poskrbela država z zakonski-
mi predpisi, npr. z določitvi-
jo 15. novembra, ko je skrajni 
rok za menjavo letnih pnev-
matik z zimskimi, menjava pa 
je potrebna prej, v kolikor to 
terjajo cestne razmere.

Kako izbrati pravilne pnev-
matike?
Ko so se v preteklih dneh tem-
perature približale ledišču, 
ste lahko opazili, da so se naj-
vestnejši vozniki že odpravili k 
posavskim vulkanizerjem. Ali 
so se morda prenaglili? Eden 
izmed bralcev, ki smo ga ujeli 
v čakanju na menjavo, je odgo-
voril takole: »Poznam svoj av-
tomobil in način vožnje in ko 
sem se peljal po cesti pri dveh 
stopinjah nad ničlo, se mi le-
tne pnevmatike pač niso več 
zdele dovolj zanesljive. Po-
leg tega so že tudi obrabljene, 
zimske pa bom dal nove.«

Pravilna odločitev o času me-
njave naj bi bila dejansko gle-
de na zunanjo temperatu-
ro cestišča. Iz Vulkanizerstva 
Furlan so poudarili: »Če vemo, 
da so zimske gume izdelane za 
temperature do 17°C in manj 
nam je lahko zelo hitro jasno, 
da zimske pnevmatike lahko 
namestimo na vozilu bistveno 
prej kot je zakonski rok. Razu-
meti moramo tudi, da z name-
stitvijo zimskih pnevmatik po-
skrbimo predvsem za varnost, 
obenem pa tudi obvarujemo 
letne pnevmatike in prihrani-
mo čas pri čakanju na vrsto, ki 
jo lahko pričakujemo pred za-
konsko določenim datumom.«

Za varnost v prometu 
smo odgovorni sami

Pravilnost razmišljanja naše-
ga bralca so potrdili tudi v kr-
škem Avtolinu, saj so lastne 
vozne navade in število pre-
voženih kilometrov pomem-
ben dejavnik pri odločanju, 
katere pnevmatike konkre-
tno izbrati: »Kljub temu je 
prva stvar, ki jo morajo vozni-
ki narediti pred nakupom no-
vih gum, da v potrdilu o skla-
dnosti preverijo dimenzijo, 
indeks nosilnosti in hitrostni 
razred pnevmatike. Potem se 
lahko vozniki odločijo po svo-
je, izbirajo med različnimi pro-
izvajalci in cenovnimi razredi 
pnevmatik.« Vsako vozilo ima 
namreč natančno določen tip 
pnevmatike, ki ga določi proi-
zvajalec vozila in je zapisan v 
homologaciji. Ko boste gledali 
indeks nosilnosti, vulkanizer-
ji poudarjajo, da je pri zimskih 
pnevmatikah dovoljeno, da za 
indeks hitrosti izberete manjši 
indeks za dva razreda od pred-
pisanega. 

Razlogi za menjavo pnev-
matik
Najvidnejši razlog za menjavo 
pnevmatik je njihova obraba, 
za manj opazne pa v Avtolinu 
navajajo razloge, povezane 
s staranjem materialov, kar ni 
pomembno le pri pnevmati-
kah v uporabi, ampak tudi pri 
nakupu novih: »Starost pnev-
matik ni omejena, vendar je 
njihova priporočljiva življenj-
ska doba do 6 let, kar je lah-
ko že razlog za menjavo, pa 
čeprav imajo mogoče še 3 ali 
celo 4 mm v globini kanalov 
tekalne površine.« Pri Furla-
nu pojasnijo, da se pri menja-
vi dejansko zanesite bolj kot 
na starost na konkretne meri-
tve: »Strokovna določitev upo-
rabnosti pnevmatike je glede 
na globino profila (ki ga lahko 
in moramo izmeriti) in trdote 
tekalne plasti, ki jo prav tako 
lahko in moramo izmeriti. Šele 
takrat lahko strokovno in ne 

po občutku uporabimo ali za-
vržemo pnevmatiko za nadalj-
njo varno uporabo. Prav tako 
je pomembno, da po upora-
bi letnih oziroma po uporabi 
zimskih pnevmatik, pnevma-
tike očistimo in pravilno skla-
diščimo, kajti tako bodo doži-
vele daljšo življenjsko dobo.« 

Življenjska doba je torej tudi 
močno odvisna od skladišče-
nja izven sezone, klimatskih 
razmer, nihanj temperature, 
stikov z agresivnimi tekočina-
mi in podobnim. Tu še posebej 
opozarjajo na življenjsko dobo 
rezervnih pnevmatik, ki so si-
cer na prvi pogled kot nove, 
v resnici pa so v prostoru za 
rezervno kolo izpostavljene 
temperaturnim nihanjem, ki 
močno vplivajo na material in 
s tem na staranje.

Kaj pa celoletne pnevmati-
ke?
Ker je nakupu novih pnevma-
tik potrebno prišteti še stro-
šek storitve vulkanizerja, kot 
je strokovna menjava pnev-
matik in skladiščenja, se ne-
kateri odločajo za kompro-
mis, ki je še vedno v zakonskih 
mejah. Naš bralec nam je na to 
vprašanje odgovoril: »No, čis-
to laično, jaz sem se pri me-
njavi vprašal: ali lahko v po-
letnih sandalih zares varno in 
udobno hodimo po snegu in 
plundri?« Celoletne pnevma-

tike zakonsko sicer ustrezajo 
minimalni globini profila, ki 
mora biti vsaj 3 mm, vendar 
testi pri AMZS-ju kažejo, da so 
zgolj kompromis in ne zmore-
jo enakih lastnosti kot speci-
alizirane zimske pnevmatike. 
Razlika je namreč v sestavi, 
obrabi, zavorni poti, porabi 
goriva in še kje. 

Kdaj je čas za verige
Pri Vulkanizerstvu Furlan po-
kažejo, da je na trgu več raz-
ličnih snežnih verig v različnih 
oblikah, kot npr. običajne ko-
vinske snežne verige, plastič-
ne snežne verige (snow cat) in 
najnovejše snežne verige ime-
novane nogavica (Auto socks). 
Tako pri Avtoline Krško kot v 
Vulanizerstvu Furlan priporo-
čajo, da jih imate v prtljažniku. 
Pomembno je, da so preproste 
za namestitev in da se prilega-
jo platiščem. Iz prtljažnika jih 
boste potegnili, ko boste opa-
zili, da uporaba zimskih pnev-
matik ne zadostuje za var-
no udeležbo v prometu, ko se 
vozilo več ne odziva na naše 
»komande« ali pa vas bodo na 
zahtevo po uporabi verig opo-
zorili znaki na cesti. Zanimivo 
je, da je dejansko uporaba ve-
rig dovoljena le, če je na cesti 
dovolj snega, saj se v naspro-
tnem primeru lahko poškodu-
je cesta, za kar vas lahko poli-
cisti celo kaznujejo. 
 K. J.

Zaradi značilne razdrobljene poseljenosti Posavja ter vsakodnevnih poti v službo in po drugih opravkih 
smo Posavci lastniki vsaj dveh avtomobilov na gospodinjstvo. Ne glede na klimatske spremembe drži dej-
stvo, da zima zagotovo pride, vprašanje je le, kako huda. Nanjo moramo zato ustrezno pripraviti tudi naše 
avtomobile, v katerih pozimi zaradi mrzlega in vlažnega ozračja preživimo bistveno več časa kot poleti, ko 
del poti opravimo tudi peš ali s kolesom.

BREŽICE – Delovno soboto, 29. septembra, so na OŠ Brežice izko-
ristili za t. i. dan Civilne zaščite občine Brežice. Po jutranji požar-
ni vaji so se predstavila društva posebnega pomena v občinskem 
sistemu zaščite in reševanja ter druge organizacije s področja 
varnosti. Predstavitvene točke društev si je pod vodstvom uči-
teljic in učiteljev ogledalo približno 850 učencev iz 37 razredov 
razredne in predmetne stopnje. Učenke in učenci (iz vsakega ra-
zreda so sodelovali po trije predstavniki) so po ogledu predsta-
vitev tekmovali v spretnostih podiranja plastenk z vodnim cur-
kom iz brentač in v metanju vrvi, tekmovanje so pripravili gasilci 
iz vrst PGD Bukošek. Deset zmagovalnih ekip je za svoj trud pre-
jelo praktične nagrade.  R. R./vir: Občina Brežice

VELIKA DOLINA – Na OŠ Velika Dolina je bila sobota, 29. sep-
tembra, dan s posebno vsebino, ki je učence povezal s krovnim 
naslovom vseh izvedenih vsebin – Spoznavajmo tveganja in gra-
dimo svojo varnost. Program izpeljanih vsebin je koordinirala šol-
ska svetovalna delavka Biserka Čančer. Učenci so skupaj z uči-
telji razredniki in ostalimi pedagoškimi delavci odkrivali skrite 
'sladke pasti', ki se nahajajo v naši vsakodnevni prehrani, in po-
sledice, ki jih le-te povzročajo. Učenci od 1. do 5. razreda so ak-
tivno sodelovali v praktičnih delavnicah, v katerih so odkrili ne-
varne točke na poti v šolo in iz nje v šolskem okolišu, spoznavali 

so prometno disciplino in prepoznavali napačna ravnanja v pro-
metu tako pešcev kakor tudi voznikov. Šolska zobozdravstvena 
služba je učencem 2., 5. in 8. razreda predstavila zobozdravstve-
ne vsebine pod okriljem projekta Zobni alarm. Milka Kramar, 
koordinatorica za zdravstveno vzgojo iz ZD Brežice, je učencem 
predstavila teme zasvojenosti, pozitivne samopodobe v času od-
raščanja, medosebnih odnosov in vzgoje za zdravo spolnost. De-
lavnico z naslovom Varno na internetu je za učence 6. in 7. razre-
da izvedla Biserka Čančer. Zala Bricelj (Safe.si in Modro oko) je z 
osmo- in devetošolci spregovorila o varni rabi družbenih omrežij 
in mobilne telefonije. Za učence vseh razredov, zunanje sodelav-
ce in strokovne delavce na šoli je bila izvedena evakuacija. Pred-
vsem za mlajše učence je bil posebno doživetje ogled gasilskih in-
tervencijskih vozil in druženje z gasilci PGD Velika Dolina in PGD 
Obrežje (na fotografiji).   Tina Eremić/R. R.

Učenci spoznavali tveganja

Dan CZ na OŠ Brežice
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Konferenco je odprl gostitelj 
župan Ivan Molan, ki je de-
jal, da je organizacija tovrstne 
konference vsekakor dobro-
došla, saj je brežiška občina iz-
postavljena številnim nepred-
videnim dogodkom, npr. 
migrantska kriza pred tre-
mi leti, kot tudi naravnim uj-
mam. Uvodno predstavitev z 
naslovom »Obvladovanje iz-
rednega dogodka na območju 
Jedrske elektrarne Krško« je 
imel Bruno Glaser iz Nukle-
arne elektrarne Krško (NEK), 
ki je predstavil načrt ukrepov 
v primeru izrednega dogodka. 
V NEK z določenimi posodobit-
vami, kot so izgradnja pomo-
žne kontrolne sobe, nadgra-
dnja komunikacijskih sistemov 
in gradnja novega operativne-
ga podpornega centra, omenje-
ni načrt bistveno izboljšujejo. 
Direktor Agencije za radioak-
tivne odpadke (ARAO) mag. 
Sandi Viršek je kot nasled-
nji predstavil tveganje za ljudi 
in okolje ob predvideni izgra-
dnji odlagališča nizko- in sre-
dnjeradioaktivnih odpadkov 

Brez improvizacije ne bi šlo
BREŽICE – 27. septembra je v dvorani MC Brežice Občina Brežice v sodelovanju s Civilno zaščito občine 
Brežice organizirala 4. konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči. Rdeča nit tokratne konference so bili po-
stopki zaščite in reševanja v primeru jedrske nesreče.

(NSRAO) na lokaciji Vrbina, pri 
čemer je izpostavil varnost po 
zaprtju tega odlagališča. Scena-
rij normalnega razvoja dogod-
kov namreč predvideva, da se 
300 let po zaprtju izgubi vede-
nje o lokaciji, na kateri se na-
seli družina, ki uporablja vodo 
iz Save in uživa samo lokalno 
pridelano hrano. Preostali pre-
davatelji so bili še Franja Turk 
Stojanovič iz Uprave RS za zaš-
čito in reševanje (URSZR), ki je 
spregovorila o zaščitnih ukre-
pih iz Državnega načrta zaščite 
in reševanja ob jedrski ali radi-

ološki nesreči, Boštjan Opreš-
nik iz celjske izpostave URSZR, 
ki je predstavil nadzorno toč-
ko evakuiranih prebivalcev iz 
občine Brežice oz. Regijskega 
zbirališča Podčetrtek v skladu 
z Načrtom sprejema in nastani-
tve ogroženih oseb iz posavske 
regije, ter Klemen Gorše (UR-
SZR), ki je podrobneje predsta-
vil vajo »Evakuacija 2013« v 
Šentjerneju.

Kot je ob tem za naš časopis 
izjavil svetovalec za zaščito 
in reševanje na Občini Breži-

ce Roman Zakšek, se ukrepi 
v primeru jedrske nesreče na-
črtujejo na državni, regijski in 
občinski ravni. »Vse načrte smo 
že večkrat pregledali. Ti naj bi 
bili popolni in brez napak, a še 
vedno ugotovimo – vsaj tako 
pokaže tudi kakšna vaja –, da 
nekaj ni zajeto v načrtu, tako 
da z vajami popravljamo zašči-
tne načrte in ukrepe. V prime-
ru nesreče v NEK tako še ved-
no pričakujemo, da ne bi šlo 
vse po načrtih in bi bilo potreb-
ne tudi nekaj improvizacije,« je 
dejal in dodal, da ima CZ obči-
ne Brežice za nalogo osnovnim 
šolam znotraj 10-kilometrske-
ga pasu oddaljenosti od NEK 
razdeliti tablete kalijevega jo-
dida, svoje naloge pa ima tudi 
pri sami izvedbi evakuacije in 
zaklanjanju. Vse te ukrepe pa 
bi izvedli šele po ukazu povelj-
nika CZ RS. Omenil je še, da so 
pred štirimi leti na OŠ Brežice 
izvedli evakuacijsko vajo v pri-
meru jedrske nesreče, podob-
no vajo pa načrtujejo spet nas-
lednje leto.
 R. Retelj

Udeleženci konference, spredaj (z desne) Zakšek, poveljnik 
CZ občine Brežice Darko Ferlan, Turk Stojanovičeva in Viršek

Videmsko prostovoljno gasil-
sko društvo je bilo ustanovlje-
no leta 1888 kot Freiwilige Fe-
uerwehr Videm (Prostovoljna 
požarna bramba) in sodi med 
starejša gasilska društva na 
Slovenskem. Kot je povedal v 
predstavitvi društvene krono-
logije predsednik PGD Videm 
ob Savi Ivan Učanjšek, je za-
metek gasilskega društva omo-
gočil Karel Podjed s podarje-
nim zemljiščem, na katerem so 
člani z lastnimi sredstvi in pri-
spevki zgradili dom. V PGD Vi-
dem ob Savi so se preimenovali 
v letu 1919, ko so začeli upo-
rabljati tudi slovenska povelja. 
Po 2. sv. vojni so se člani lotili 
obnove v vojni porušenega ga-
silskega doma, a je bil leta kas-
neje tudi ta kot posledica urba-
nizacije mesta porušen, zaradi 
česar so delovali v gasilskih 
garažah in prostorih poklic-
ne gasilske enote, kjer imajo 
sedež še danes. Zato upajo, je 
dejal Učanjšek, da bodo uspe-
li pridobiti prostore za hrambo 
opreme in društveno delovanje 
v načrtovanem obnovljenem 
objektu PGE Krško, s čimer jim 
bo omogočeno delovanje tudi 
v prihodnje. Društvo je aktiv-
no na tekmovalnem področju 
in se po potrebi vključuje tudi 
v intervencije. Poleg tega, je še 
poudaril predsednik, si priza-
devajo vzgajati in usposablja-
ti mladino, z izobraževanjem 
gasilcev operativcev in prido-
bivanjem znanja pa prispeva-
jo k preventivni zaščiti v teh-
nološko razvitem domačem 

Društvo za bodoče rodove
KRŠKO – S slavnostno sejo, podelitvijo priznanj, odprtjem razstave in proslavo na ploščadi pred Kultur-
nim domom Krško je na zadnjo septembrsko soboto Prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi obeleži-
lo 130letnico delovanja. 

okolju: »Želimo in trudimo se, 
da ostanemo složni, si pomaga-
mo in gradimo društvo za nas-
lednje generacije, ki bodo oh-
ranile družbeno odgovorno 
pripadnost, svojo identiteto in 
tradicijo za rodove, ki bodo ži-
veli v teh krajih.«

Ob jubileju društva so članom 
društva podelili več gasilskih 
priznanj in odlikovanj. Gasilsko 
mladinsko priznanje je preje-
lo osem mladih gasilk in gasil-
cev, priznanje GZ III. stopnje so 
prejeli Franc Mernardič, Silva 
Bučar, Tijana Čabraja, Dejan 
Dornik, Žiga Imperl, Marja-
na Kovačič, Domen Moreše, 
Tilen Pernar in Ivan Učanjšek, 
priznanje GZ II. stopnje Ange-
la Kostrevc in priznanje GZ I. 
stopnje Milka Selak. Jože Ko-
delja, Mirko Koritnik in Ivan 

Puntar so prejeli priznanje ga-
silskega veterana, medtem ko 
so najvišja priznanja in gasil-
ska odlikovanja Gasilske zveze 
Slovenije prejeli: Anton Ger-
jevič, Andrej Petan in Martin 
Polšak gasilsko odlikovanje III. 
stopnje, Peter Zorko gasilsko 
odlikovanje II. stopnje, Peter 
Kostrevc in Željko Selak ml. 
gasilsko plemenico II. stopnje, 
Franc Pavlič in Željko Selak 
st. gasilsko odlikovanje I. stop-
nje, Janez Turk pa je dobil ga-
silsko odlikovanje za posebne 
zasluge.

Ob jubileju so postrojenim ga-
silcem jubilejnega društva ter 
ostalim gasilcem GZ Krško – 
skupaj jih je bilo na slovesnosti 
176 – čestitali poveljnik Gasil-
ske zveze Slovenije Franci Pe-
tek, župan občine Krško mag. 

Miran Stanko in predsednica 
Gasilske zveze Krško Ana So-
mrak. Slednja je ob tem dejala, 
da je na območju Posavja javna 
gasilska služba dobro organizi-
rana, tako na področju poklic-
nega gasilstva kot v skupno 74 
prostovoljnih društvih, ki delu-
jejo v regiji: »Danes lahko go-
vorimo o učinkovitosti zato, 
ker gasilci ohranjamo kvalitete 
iz preteklosti in nove možnosti 
z novimi znanji in izkušnjami, 
ki jih omogoča današnji čas.« 
V zvezi s PGD Videm ob Savi 
je dejala, da je šlo društvo čez 
številne ujme vzponov, pad-
cev in sprememb, a se je kljub 
temu obdržalo: »Kot društvo, 
ki je imelo patronat nad tedaj 
veliko tovarno papirja in tudi 
zahtevno nalogo glede požar-
ne varnosti, je tudi danes po-
rok, da bo svoje delo tudi v pri-
hodnje učinkovito opravljalo.« 

Program, ki ga je povezovala 
Jasmina Spahalić, so izvedli 
harmonikarji Tonija Sotoška 
in plesni skupini Plesnega klu-
ba Lukec, po zaključku slove-
snosti, v sklopu katere je bila v 
zgornji etaži doma na ogled fo-
tografska razstava  s prikazom 
delovanja PGD Videm skozi 
različna obdobja, pa je na plo-
ščadi doma udeležence zaba-
vala zasedba Folk&Špas. Hkra-
ti je GZ Krško visok jubilej PGD 
Videm, ki je eno izmed 27 dru-
štev v zvezi, obeležila s sočasno 
predstavitvijo gasilske dejav-
nosti in zborovanjem gasilcev.
 Bojana Mavsar

Na slovesnosti udeleženi prejemniki najvišjih gasilskih pri-
znanj GZ Slovenije s predsednikom Ivanom Učanjškom (des-
no spredaj), za njim prejemnik odlikovanja za posebne zas-
luge Janez Turk (foto: Boštjan Colarič)

POSAVC oglas posobz_OKT2018

9. oktober 2018 13:23:07

Vsaj oktober, ki je mesec požarne varnosti, naj bi nas spom-
nil, da moramo preveriti, kako je z našo pripravljenostjo na 
požar. Med »pripomočke«, ki naj bi pripomogli k zaščiti na-
šega imetja in življenj, nedvomno sodijo gasilniki. O teh ima-
te naši bralci večkrat zanimiva vprašanja. Tokrat so nam z 
informacijami postregli pri podjetju Posavc d.o.o. iz Brežic, 
ki so pooblaščeni za servis gasilnikov. Pojasnjujejo, da lah-
ko s pravočasno in ustrezno uporabo gasilnika ter gašenjem 
začetnega požara preprečite, da bi se požar razširil ter ogro-
zil življenja in povzročil škodo. 

Gasilniki na prah za različne vire požarov
Za pravilno in uspešno gašenje začetnih požarov je treba vede-
ti, najprej kaj gori in s katerim gasilnikom lahko najučinkoviteje 
in varno pogasite požar. 

Trenutno najbolj razširjeni gasilniki so gasilniki na prah, ki 
naj bi bili preprosti za uporabo oziroma aktiviranje. Pri Posav-

cu pojasnijo, da je gasilnik na 
prah univerzalen gasilnik, s 
katerim lahko gasimo različ-
ne vrste požarov: trdne gor-
ljive snovi, vnetljive tekočine, 
vnetljive pline, gorljive kovine 
pa tudi gorenje rastlinskih olj 
in živalskih maščob. Z gasilni-
kom na prah lahko gasimo 
tudi požare na električnih na-
pravah do 1000 V z oddaljeno-
sti najmanj enega metra. Gasil-
nik na prah naj bi bil uporaben 
za gašenje v notranjih in zuna-
njih prostorih ter tudi za gaše-
nje dimniških tuljav. Prenosni 
gasilniki na prah so na trgu do-

stopni v »pakiranjih« po 1, 2, 3, 4, 6 in 9 kilogramov.

Pogosto naletimo tudi na drug tip gasilnika - gasilnik na oglji-
kov dioksid (CO2), ki naj bi bil primeren za gašenje, ko se vna-
mejo vnetljive tekočine, vnetljivi plini ter gašenje požarov na ele-
ktričnih napravah do 1000 V: »Uporaben je za gašenje v notranjih 
prostorih, še posebej za elektronske naprave, saj ne povzroča do-
datne škode in umazanije. Prenosni gasilniki na ogljikov dioksid 
CO2 so v izvedbah 2, 3 in 5 kilogramov.«

Pri uporabi gasilnika je seveda potrebno upoštevati navodila, 
ki so nameščena na nalepki na gasilniku, gasilnik pa mora biti 
nameščen na dostopnem mestu. Gasilnik je treba seveda servi-
sirati v skladu z navodili proizvajalca, kar je navedeno na sa-
mem gasilniku, pooblaščeni serviser pa mora imeti dovoljenje 
za pregled in vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov.
  
Kje imamo nameščen gasilni aparat?
Nakup gasilnika je preudarna odločitev tako za bivalne prostore 
kot tudi za osebna ter kmetijska vozila. Zelo pomembno je tudi, 
da premislimo, ali sploh znamo rokovati z gasilnikom? Veliko je 
možnosti, da se usposobimo za pravilno uporabo gasilnikov 
ali da izberemo kak drug preventivni ukrep, na primer poskrbimo 
za pregled električnih naprav, strelovodnih naprav ali splošne-
ga stanja požarne varnosti in sistemov aktivne požarne zaščite.

Gasilnik pa mora biti predvsem vedno nameščen na primer-
ni lokaciji, s katero morajo biti seznanjeni vsi člani družine 
oziroma uporabniki prevoznega sredstva: »V prostorih je gasil-
nik najbolje namestiti ali postaviti v bližini prostorov, ki so lah-
ko potencialni povzročitelji požara - kuhinja, kurilnica, prostor 
s kaminom, garaža, delavnica in podobno.«  

Najpogostejši požari v stanovanjskih hišah namreč nastanejo 
zelo »mimogrede«: zaradi nepazljivosti pri kuhanju, predvsem 
vžiga olja, nepravilne uporabe in poškodb električnih naprav, 
neprimerne uporabe sveč, nepazljivega kajenja, nepravilnosti 
pri uporabi kurilnih naprav, nerednega vzdrževanja dimovodnih 
naprav, nestrokovne izvedbe dimovodnih naprav in podobnih 
nesreč: »Posebna nevarnost je lahko v kuhinji pri gašenju go-
rečega olja, ki ga ne smemo gasiti z vodo, saj lahko povzročimo 
maščobno eksplozijo. Ta nas lahko poškoduje in povzroči požar 
na kuhinjskih elementih ter se razširi v druge prostore. Goreče 
olje pogasimo najhitreje, če ponev z oljem pokrijemo s pokrov-
ko, vlažno bombažno krpo ali pa požar pogasimo z gasilnikom.«

Gasilnik v vsako hišo in vozilo
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

Psički KIM (levo, 18400-KK) in 
MEL (desno, 18405-KK) sta sta-
ri približno pet mesecev, srednje 
rasti, sta živahni, prijazni in igri-
vi ter radi v družbi ljudi in drugih 
psov. Sta vodljivi na povodcu, ča-
kata še na sterilizacijo, potem pa 
bosta pripravljeni na odhod v to-
pel in odgovoren dom.

Psička RUMA (18452B) je stara 
dobro leto dni in je srednje ras-
ti, vajena družbe drugih psov, 
prijazna in nežna. Trenutno je 
še malce zadržana in sramežlji-
va, privaja se že na povodec. Po 
sterilizaciji bo iskala skrben in 
ljubeč dom. Možna rezervacija. 

Dela zajemajo začetek urejanja 
enosmernega krožnega prome-
ta z izgradnjo nove povezovalne 
enosmerne ceste na zahodu ter 
jugu in parkirišč ob vozišču.

Cesto in parkirišča ureja iz-
vajalec, ki je bil izbran v po-
stopku javnega naročanja kot 
najugodnejši ponudnik, to je 
podjetje CGP, d.d. iz Novega 
mesta. Pogodbena vrednost del 
znaša 346.588,14 evrov. Dela so 
se pričela izvajati v mesecu sep-
tembru. Občina pričakuje, da 
se bodo parkirišča in cesta lah-

V prazničnem mesecu oktobru so župana Občine Brežice Ivana Mo-
lana obiskali otroci iz skupine Levčki v spremstvu vzgojiteljic. Ogle-
dali so si županovo pisarno, predstavitev občine in se z županom po-
govorili o njegovem delu. Po pogovoru županom je sledila malica, 
za gostoljubnost pa so se otroci županu zahvalili z njegovimi portre-
ti, ki so jih sami ustvarili v vrtcu.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. 
US, 76/14 - odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2) župan 
občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – 

vzhod, del BRŽ-130,

ki bo potekala od 18. 10. 2018 do vključno 19. 11. 2018 v času 
uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih 
Krajevne skupnosti Zakot-Bukošek-Trnje.

Predmet OPPN se nanaša na gradnjo trgovskega objekta, 
vzhodno od obstoječe avtobusne postaje ob Cesti svobode, 
skupaj z novo prometno navezavo ter ostalimi spremljajočimi 
ureditvami. 

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko 
udeležite v sredo, 24. 10. 2018, ob 16. uri v sejni sobi na Občini 
Brežice. 

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen 
osnutek akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve 
podajo pisno v knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti 
ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov 
obcina.brezice@brezice.si.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani www.brezice.
si na podstrani Oddelka za prostor ter na občinski oglasni deski 
Oddelka za prostor.

Župan	občine	Brežice	
Ivan Molan

Občina Brežice se je zaradi dotra-
janosti obstoječe tekaške steze in 
doskočišča za skok v daljavo pri OŠ 
Velika Dolina odločila za obnovo 
tako steze kot jame za skoke v da-
ljavo. Večji del obnove je potekal 
med šolskimi poletnimi počitnica-
mi, dela so se začela 11. 6. 2018 
in se zaključila 30. 8. 2018. Obno-
va je obsegala odstranitev obstoječega zatravljenega tekališča iz te-
nesita in dotrajanih robnikov, izvedbo tamponskega nasutja, novih 
robnikov in drenažnega asfalta, na katerega je bil položen tartan. 
Za investicijo je Občina Brežice namenila 43.580,28 evrov sredstev 
iz naslova proračunskih sredstev za vzdrževanje in obnovo osnov-
nih šol. Izvajalec del je bil izbran v postopku javnega naročanja - 
podjetje Kostak d.d.

BREŽIŠKI OKTOBER 2018
 DAN INVALIDOV IN BOLNIKOV OBČINE BREŽICE

Program za četrtek, 25. oktobra 2018:

• od 15.00 do 16.00, avla Mladinskega centra Brežice 
Predstavitve društev in brezplačne meritve 

• ob 16.00, večnamenska dvorana Mladinskega centra Brežice 
Komedija Rudija Mlinarja »Matildi vstop prepovedan« 

v izvedbi literarne sekcije Društva upokojencev Brežice 
Jagodni izbor

Dobrodošli!

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

Pričeli z urejanjem pokopališča v Brežicah

Levčki iz vrtca Mavrica Brežice 
na obisku pri županu

Pri OŠ Velika Dolina imajo novo tekaško stezo

POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

V mesecu septembru se je pričelo urejati pokopališče v Brežicah, dela bodo potekala postopoma v dveh fazah. V 2018 
se je začela prva faza projekta, to so infrastrukturne ureditve pokopališča, ki obsegajo zahodni in južni del območja 
pokopališča (1. in 2. etapa).

ko pričeli uporabljati spomla-
di 2019, dokončanje vseh infra-
strukturnih del pa je načrtovano 
v letu 2020. 

CELOVITO UREJANJE 
POKOPALIŠČA IN ŠIRITEV

Zaradi prostorske stiske, potre-
be po drugačnih načinih poko-
pa in neustrezne ozelenitve ter 
dostopa na pokopališče v Breži-
cah se je Občina Brežice odločila 
za projekt ureditve in razširitve 
pokopališča.  Občina je odkupila 
zemljišča, ki jih potrebuje za na-

črtovane širitve, in pričela z deli 
prve faze projekta.
Vse načrtovane ureditve bodo 
potekale večletno v dveh fazah 
in v več etapah, skupna pro-
jektantska ocenjena vrednost 
znaša dobrih 521.000 evrov. V 
sklopu investicije se bo uredilo 
obstoječe prometno omrežje na 
tem območju in razširilo obsto-
ječe pokopališče, skupna povr-
šina ureditev zajema približno 
1,14 ha, širitev pokopališča pa 
je načrtovana zahodno od ob-
stoječega.

Za večino izraženih pobud in po-
treb je Občina Brežice uspela s 
pristojnimi nosilci urejanja pros-
tora uskladiti dodatne razvoj-
ne površine – dodatna stavbna 
zemljišča ali zagotoviti ustre-
znejša merila in pogoje za ume-
ščanje objektov v prostor. Pred 
pridobitvijo končnih mnenj so 
bila opravljena številna uskla-
jevanja, saj je bilo potrebno 
uskladiti različne interese, ki se 
v prostoru prepletajo. V  pripra-
vo akta je vključenih 27 nosilcev 
urejanja prostora (NUP), od tega 
je bil aktivno usklajevan akt z de-
setimi.

Grafičnih sprememb je v pro-
storskem načrtu približno 5.000 
in od tega jih je 1.050 vezanih 
na spremembo namenske rabe 
prostora, 1.270 na način ureja-
nja prostora in na spremembo 
podrobnejše namenske rabe, 
preostanek je vezan na uskladi-
tve z zemljiškim katastrom.

S SDOPN2 občina rešuje kar ne-
kaj gospodarskih, kmetijskih in 
splošno družbenih pobud. Več-
jih in povsem kmetijsko na-
ravnanih pobud je 16 območij 
(širitev kmetije, vzpostavitev in-
tenzivnega kmetijskega obmo-
čja, čebelarstvo ipd.), 6 lokacij 
je splošnega družbenega pome-
na (npr. parkirišča, širitev poko-
pališča …) in 9 širitev gospodar-
ske narave.

Sprejem in uveljavitev sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta občine Brežice – drugič (SDOPN2)

Prostorski dokument bo sto-
pil v veljavo 15. dan po objavi 
v Uradnem listu RS – predvido-
ma konec oktobra 2018. Z dnem 
uveljavitve bo grafični del doku-
menta dostopen tudi preko sis-
tema PISO.

Vpliv SD OPN 2 na pridobitev 
gradbenega dovoljenja

Občanom, ki imajo v pripravi 
projekte za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja na osnovi trenutno 
veljavnega OPN, svetujemo, da 
oddajo vlogo za izdajo gradbene-
ga dovoljenja pred uveljavitvijo 
SDOPN2 oziroma se predhod-
no obrnejo na Občino Brežice, 
da se opravi preveritev. Postop-
ki, začeti pred uveljavitvijo SDO-
PN2, se bodo nadaljevali in kon-
čali na podlagi osnovnega OPN.

Za večino novih stavbnih zemljišč 
je OPN zadostna podlaga za iz-
dajo gradbenega dovoljenja. Za 
veliko število enot urejanja pros-
tora se bo s SDOPN2 spremenil 
način urejanja iz OPPN v pPIP ali 
PIP, kar bo za občane in investi-
torje časovno in finančno eno-
stavneje.

Posebna območja razpršene po-
selitve zaključenih območij v 
okviru sanacije razpršene grad-
nje (oznaka Ap) smo ponovno 
in dodatno analizirali in v veliki 
večin določili novo podrobnej-

šo namensko rabo. Območja Ap 
smo po večini razvrstili v takšno 
podrobnejšo namensko rabo 
prostora, kot se dejansko upo-
rablja v naravi in s tem občane 
razbremeni dodatnih stroškov.

Za večino želenih gradenj je OPN 
zadostni pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Za ob-
močja kompleksnejših gradenj 
in območja sanacij je predhod-
no potrebno izdelati OPPN. 

Na 25. redni seji 8. 10. 2018 je Občinski svet občine Brežice sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ob-
činskem prostorskem načrtu za območje občine Brežice – SDOPN2. 
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Italijanski novinar Tiziano Terzani, vojni poročevalec, je živel čudovito 
življenje vse do svojega 59. leta starosti, ko je zbolel za rakom. Po 
operaciji v ZDA je svet začel opazovati z drugačnimi očmi in se v 
iskanju osnovnih življenjskih vprašanj ter lastne identitete podal na 
romanje k samemu sebi. Seznanjal se je z vzhodnjaško filozofijo, 
obiskoval zdravilce alternativne medicine in odkrival smisel življenja. 
Študiral je sveta indijska besedila, iskal notranji mir in zdravil svojo 
dušo. V svojem iskrenem zapisu nas pouči, da smo le statisti v 
spektaklu življenja, in ovrže prepričanje zahodnjakov, ki verjamemo, 
da sami odločamo o tem, kako se bo vse skupaj končalo. Bolezen ga 
je naučila na svet pogledati z drugačnimi očali. Vse življenje se je trudil, 
da bi si ustvaril ime, na koncu je prevladala želja po anonimnosti. 
Spoznanje, da mora zdravilo najti v sebi, ga je vodilo v osamo kamnite 
hiše visoko v Himalaji, kjer je požgal vse svoje mostove s svetom 
in spojen z naravo v tišini opazoval lastne misli ter izpiral spomine 
preteklosti. Knjiga bralca opozarja, kako vedno bolj tonemo v 
materializem, uničujemo naravo in kruto pobijamo živali ter nas šele 
bolezen prisili, da se ustavimo, odvržemo nepotrebno in spoznamo 
svoje bistvo. V življenju namreč ni slučajev. Sreča je v tem, da smo, kajti 
z vsakim dnem nam je podarjen še en krog na vrtiljaku.

zagovorn ik i

b r a n j a

“

Ida Merhar, je nekdanja 
dolgoletna direktorica Valvasorjeve 
knjižnice Krško, ki jo je oblikovala v 
napreden javni zavod in tlakovala temelje, 
na katerih lahko svoje poslanstvo dobro 
uresničujemo tudi danes. Za uspešno organizacijo in strokovno delo 
na tem področju je leta 2001 prejela Znak občine Krško, leta 2005 
pa tudi Čopovo diplomo, ki je najvišje državno priznanje na področju 
bibliotekarstva. V branje priporoča knjigo Še en krog na vrtiljaku:

“

Ocenjena vrednost južnega dela 
obvoznice, vključno z gradnjo 
mostu, gradnjo krožišča na des-
nem bregu Save, rekonstrukci-
jo ceste Krško–Vrbina in novo-
gradnjo obvoznice v Žadovinku, 
znaša 14,3 milijona evrov (v tej 
vrednosti so zajeti tudi stro-
ški nakupa zemljišč, izdelava 
projektne dokumentacij …). Iz 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj je bilo za to naložbo odo-
brenih 8,73 milijona evrov. Juž-
ni del obvoznice bo potekal od 
starega mostu po rekonstruira-
ni obstoječi lokalni cesti Krško–
Vrbina na levem bregu Save do 
že zgrajenega krožišča in ces-
te na visokovodnem nasipu. V 
krožišču se obvoznica odcepi na 

Izgradnja krške obvoznice po načrtih
V poletnih mesecih so se začela dela rekonstrukcije lokalne ceste Krško–Vrbina v dolžini 1, 1 kilometra ter novo-
gradnja obvoznice Žadovinek v dolžini 1,25 kilometra s krožnim križiščem pri novem mostu. Dela so v polnem za-
mahu, v skladu s terminskim planom bo tretji krški most čez Savo odprt v marcu prihodnje leto, celotna obvoznica, 
vključno z južnim krakom skozi Žadovinek, pa bo zaključena jeseni prihodnje leto.

KRŠKA OSNOVNA ŠOLA Z NOVIM KOMBIJEM ZA VARNEJŠO VO-
ŽNJO – Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 20. septembra 
OŠ Jurija Dalmatina Krško simbolično predal ključe novega kombi-
ja za prevoz učenk in učencev. Naložba v višini 28.000 evrov je pred-
vsem naložba v varnejšo vožnjo, sta se na krajši slovesnosti, ki so 
jo s plesom popestrile učenke krške šole, strinjala tako župan kot 
ravnateljica OŠ Jurija Dalmatina Krško Valentina Gerjevič. Na krški 
osnovni šoli se z novim šolskim kombijem dnevno vozi 28 učenk 
in učencev na relacijah Sremič, Kremen, Bučerca in Anovec. Za še 
32 učenk in učencev pa prevoze na relaciji Trška Gora opravljajo s 
kombijem Športne zveze Krško. 

novi most čez Savo pri Žadovin-
ku in se bo nadaljevala po novo-

zgrajenem delu ceste mimo in-
dustrijske cone Žadovinek preko 

novega krožišča do priključka na 
obstoječe cesto Drnovo–Krško.

Po besedah skrbnika in vodje 
projekta na Občini Krško Rafka 
Županca trenutno na cesti Kr-
ško–Vrbina poteka ureditev ko-
munalnih vodov, v zaključni fazi 
je gradnja opornega zidu. V Ža-
dovinku urejajo nasip med ob-
stoječim križiščem pri trgo-
vskem centru, pri novem mostu 
pa poteka gradnja krožišča in 
priključne ceste proti Megado-
mu, na mostu trenutno poteka 
polaganje kabelske kanalizacije 
v mostno konstrukcijo in izved-
ba hidroizolacije s pripravo za 
asfaltiranje.

Nov most čez Savo bo v skladu s terminskim planom odprt marca 
prihodnje leto z navezavo pri Megadomu in naprej do Ceste krških 
žrtev, z novembrom 2019 pa bo zaključena celotna obvoznica oz. 
tudi njen južni krak skozi Žadovinek.

Ob začetku »Evropskega tedna 
športa«, ki so ga obeležili če-
trtič, je Športna zveza Krško v 
sodelovanju z Občino Krško in 
OŠ Leskovec pri Krškem 22. 9. 

KMALU ZAČETEK OBNOVE KURIRSKE IN CANKARJEVE ULICE V 
KRŠKEM – V okviru obnove ulic na Vidmu v Krškem Občina Krško 
nadaljuje z rekonstrukcijo Kurirske in Cankarjeve ulice. Predvido-
ma konec oktobra ali v začetku novembra bodo stekla dela obno-
ve vseh komunalnih vodov (meteorna, fekalna kanalizacija, široko-
pasovne povezave, vodovod) ter ureditev odvodnjavanja, ureditev 
obojestranskega pločnika in javne razsvetljave na Cankarjevi uli-
ci. Dela, katerih vrednost znaša nekaj več kot 640.000 evrov, bo-
do potekala v več fazah; za vse stanovalce pa bodo urejeni dostopi 
oz. obvozi. Na Kurirski bodo dela sanacije vozišča, izgradnje mete-
orne kanalizacije in nove javne razsvetljave predvidoma potekala 
od oktobra do sredine novembra. O poteku gradbenih del bo v ok-
tobru potekala predstavitev, o čemer bodo stanovalci obveščeni.

S Športofešto v Evropski teden športa
v Leskovcu pri Krškem pripravi-
la 2. festival športa - Športofe-
što s predstavitvami športnih 
društev, tekmovanji in pestrim 
spremljevalnim programom. 
Skozi celoten teden je na ak-
tivnostih sodelovalo več kot 
2.000 športa željnih navdušen-
cev vseh starosti.

Dogodek so otvorili z olimpij-
skim protokolom Olimpijskega 
komiteja Slovenije v podporo 
promociji »športa za vsakogar«, 
v katerem je sodeloval tudi naš 
vrhunski športnik, triatlonec Ja-
roslav Kovačič, dogajanje pa je 
povezoval Aleš Tuhtar. Pripravi-
li so vrsto aktivnosti za vse šolar-
je od 1. – 9. razreda. Okoli 600 
otrok je odteklo kros, ki ga je iz-
vedlo Športno društvo Posavje v 
sklopu »Krško teče«, in se ude-
ležilo aktivnih predstavitev več 
kot 20 športnih društev obči-
ne Krško. Poleg pestrih aktivno-
sti športnih društev so se otro-
ci lahko preizkusili tudi v skokih 
na Miniplanici in vžiganju spe-

edway motorjev. Teden dni 
pred festivalom so se društva 
predstavila tudi po ostalih šo-
lah občine Krško in zajela prvo 
triado OŠ na Raki, v Podbočju, 
Brestanici, na Senovem, v Kop-
rivnici in otroke od 1. do 5. ra-
zreda na OŠ v Krškem. Skupaj se 
je predstavitev udeležilo okoli 
2000 otrok, sodelujočih društev 
pa je bilo kar 25. 
S Športofešto so obeležili kar 
dve pobudi Evropske komisije 
- Teden športa in Teden mobil-
nosti in skupaj opozorili na po-
men gibanja in uporabe prijazne 

ter varčne 
m o b i l n o -
sti. Predse-
dnik Špor-
tne zveze 
Krško Luka 
Šebek je ob 
tem pouda-
ril: »Festi-
val športa – 
Športofešta 
in športne 
predstavitve 

po ostalih šolah predstavljajo 
odličen primer sodelovanja or-
ganizacij iz različnih sfer, športne 
s športnimi društvi in Olimpij-
skim komitejem Slovenije na eni 
ter Občine Krško in vseh osnov-
nih šol v občini na drugi strani. 
S tovrstnimi projekti bomo lahko 
z osnovnimi šolami soustvarjali 
kurikulum prihodnosti, hkrati pa 
še naprej združevali teden mo-
bilnosti in športa. Šport se razvi-
ja in ponudba je vedno boljša.«

 Maja Lapuh, 
 Športna zveza Krško
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Razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
V Uradnem listu Republike Slovenije je objavljen Javni razpis za 
sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjad-
jo v občini Sevnica v obdobju 2016–2017, in sicer za izvedbo 
biomeliorativnih, biotehničnih in ostalih ukrepov. Upravičen-
ci do sofinanciranja so lovske družine – koncesionarji, ki imajo 
podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju 
občine Sevnica, vlagatelji pa prejmejo sorazmerni del sredstev 
glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini. Skupna višina 
razpoložljivih sredstev je dobrih 5.400 evrov in je enaka zne-
sku sredstev, ki jih je občina prejela od koncesijske dajatve od 
lova za leto 2016 in 2017. Rok za oddajo vloge je do ponedelj-
ka, 5. novembra 2018. Besedilo javnega razpisa in vloga sta vla-
gateljem na voljo v Uradnem listu, na spletni strani Občine Sev-
nica in na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica.

Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje
Lisca se kot eden najbolj prepoznavnih vrhov Posavja lepo razvija kot turistična, športno-rekreacijska in tudi vzgojno-
-izobraževalna destinacija. Ker je to ena osrednjih turističnih točk občine, je pomembno vključena v aktualno pripravo 
strategije za razvoj turizma sevniške občine, ki bo izdelana v letošnjem letu. Pomembna in v letošnjem letu aktualna 
vsebina je tudi projekt Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje. Projekt s povezovanjem naravne in kulturne dedišči-
ne območja Lisce gradi prepoznavno destinacijo, hkrati pa izobražuje o priložnostih sonaravnega razvoja. 

Lisca se ponaša z dolgoletno pla-
ninsko, izletniško in športno tra-
dicijo, ki privablja vse dni v letu. 
Omogoča večdnevni oddih, pa 
tudi izvajanje raznih obšolskih 
dejavnosti in izobraževanj. Z 
vlaganji je lastnica, Občina Sev-
nica, poskrbela za urejeno in-
frastrukturo in spremljajoče de-
javnosti. Gre za družini prijazno 
kočo, urejena so otroška igrala, 
na voljo je športno igrišče. 

Lisco odlikujejo raznolike na-
ravne danosti, primerne za iz-
obraževalne namene. Poleg ra-
znovrstne botanike in pestre 
faune daje tudi zanimive in pri-
vlačne možnosti za raziskovanje 
na področjih astronomije, zvez-
doslovja in radioamaterstva. 
Naravoslovno spoznavanje Li-
sce je vključeno tudi v Jurkovo 
učno pot. Ves navedeni poten-

cial Lisce se skozi različne aktiv-
nosti prepleta tudi skozi vsebine 
projekta Trajnostni razvoj Lisce 
za zdravo Posavje. 

Projekt izvaja Občina Sevnica z 
več partnerji, ki so: Čebelarsko 
društvo Sevnica, KŠTM Sevnica, 
Javno podjetje Komunala d.o.o. 
Sevnica, Osnovna šola Sava 
Kladnika Sevnica, Občina Bistri-
ca ob Sotli, Osnovna šola Bistri-
ca ob Sotli, Osnova šola Tržišče, 
Osnovna šola Krmelj in Osnov-
na šola Marjana Nemca Rade-
če. Pomemben segment je tudi 
vključevanje zainteresirane jav-
nosti, ki z različnimi pogledi in 
predlogi pomembno prispeva k 
še boljšim in v lokalnem prosto-
ru usklajenim ciljem. 

Ena osrednjih vsebin projekta 
je bilo izobraževanje vodnikov 
za vodenje po Jurkovi učni poti, 

ki je septembra potekalo pod 
strokovnim vodstvom Dušana 
Klenovška iz Kozjanskega par-
ka. Celotna trasa Jurkove učne 
poti zajema okrog 2,5-kilometr-
sko krožno pot po vrhu Lisce, ki 
izpostavlja vse rastlinske in žival-
ske posebnosti, tradicijo Lisce in 
zgodovine njenih objektov, dru-
ge posebnosti in razne dogodke, 
ki privabljajo skozi vse leto. Vse-
bine Jurkove učne poti bodo lah-

ko v okviru izobraževalnih dejav-
nosti na Lisci koristile osnovne 
šole in drugi uporabniki.

Učenci osnovnih šol v okviru 
naravoslovnih dni že preizkuša-
jo vsebine Jurkove učne poti. Še 
posebej jim je všeč »Jurkov pr-
ženjak iz kahle«. 

Čebelarsko društvo Sevnica in 
Kozjanski park izvajata tudi teh-
nične dni na Lisci, na več posa-
vskih osnovnih šolah in v Vrtcu 
Ciciban Sevnica. Učenci ob tem 
spoznavajo pomen hotelov za 
žuželke, ki jih bo v okviru pro-
jekta skupno izdelanih kar 526. 

Hotel za žuželke je novodobni 
izraz, prav tako so novodobna 
gnezdišča za človeku koristne 
opraševalce in uničevalce manj-
ših škodljivih insektov na vrtu. 
V zadnjih letih jih videvamo vse 
več, in to zaradi ozaveščanja, da 
imajo čebele samotarke, pika-
polonice in druge drobne živali 
s človekovim poseganjem v oko-
lje vedno manj naravnih gnez-
dišč. Z malo spretnosti se grad-
nje lahko loti prav vsak. Hotel 
za žuželke bo postavljen tudi 
na Lisci.

Plod projekta Trajnostni razvoj 
Lisce za zdravo Posavje je še 
nov čebelnjak pod sevniškim 

gradom. Tudi med je kot pose-
ben dar narave močno vključen 
v projekt,  v okviru katerega bo 
izveden tudi pilotni razpis izbo-
ra medu.

Operacija Trajnostni razvoj Li-
sce za zdravo Posavj v skupni 
višini 151.534,93 evrov bo so-
financirana iz sredstev Evrop-
skega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. Partnerstvu 
so bila odobrena sredstva so-
financiranja v skupni višini do 
114.169,98 evrov, zaključek 
operacije je predviden do okto-
bra 2019.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je od-
govorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk
Občina Sevnica skladno z zakonom o zaščiti živali del proračunskih 
sredstev namenja skrbi za zapuščene živali, in sicer preko pogod-
be z Veterinarsko postajo Sevnica o izvajanju dejavnosti oskrbe 
in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. Najboljša preventiva 
pri zmanjševanju števila zapuščenih živali je po priporočilih stroke 
sterilizacija lastniških mačk, zato Občina Sevnica že več let zapo-
red ta ukrep tudi sofinancira, in sicer dvakrat letno; tokrat še do 
vključno 12. oktobra. Cena sterilizacije je 67,50 evrov, pri čemer 
Občina Sevnica sofinancira 25 evrov, Veterinarska postaja Sevnica 
13 evrov, soudeležba lastnika pa je 29,50 evrov. Možnost sofinan-
ciranja je omogočena lastnikom mačk z območja občine Sevnica.

Sevnico lepšajo mlada drevesa

Sevnica, ki je na nedavnem regijskem ocenjevanju »Moja dežela, 
lepa in gostoljubna« osvojila prvo mesto v kategoriji manjših mest, 
bo z novimi ozelenitvami odslej še prijaznejša. V sodelovanju obči-
ne in Komunale Sevnica v teh dneh poteka saditev dreves na dveh 
frekventnih mestnih lokacijah. Ob regionalni cesti skozi Sevnico pro-
ti železniški postaji je zasajenih 16 temno rdečih javorjev, na parki-
rišču za HTC pa bo za dodatno senco in mehkobo bivanjskega pros-
tora skrbelo še 25 novih platan.

V rožnato ovita drevesa osveščajo tudi v Sevnici

Rožnati oktober je svetovni mesec osveščanja o raku dojk. Po Slove-
niji vsako leto v tem času potekajo številne aktivnosti z namenom 
opozarjanja na pomen zdravega načina življenja, zgodnjega odkri-
vanja in učinkovitega zdravljenja te bolezni. V Zdravstvenem domu 
Sevnica so v začetku tedna pripravili zdravstveno-vzgojno stojni-
co z edukacijo samopregledovanja dojk. Na pomen osveščanja o 
raku dojk, pomenu preventive, zgodnjega odkrivanja in učinkovite-
ga zdravljenja po bolezni pa v Sevnici opozarjajo tudi lična, v rožna-
to pletenino ovita drevesa.
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V vitrini čudežna svetilka
BREŽICE – V Posavskem 
muzeju Brežice so 13. sep-
tembra odprli novo razsta-
vo v Posavski muzejski vi-
trini, v kateri predstavljajo 
lanterno magico – čudežno 
svetilko iz Brežic.

Razstavo je predstavila etno-
loginja dr. Ivanka Počkar. Kot 
je navedla, se v 21. stoletju le 
redki spominjajo 'čudežne 
svetilke' lanterne magice (la-
tinsko ime), prve naprave za 
optično projekcijo oz. prve-
ga diaprojektorja. Sestavlja jo 
škatla s svetlobnim virom – 
oljno svetilko ali svečo –, zrca-
lom, lečo in objektivom. S pro-
jekcijo slik je eksperimentiral 
že Leonardo da Vinci (1452–
1519), kot izumitelj lanterne 
magice pa je prepoznan Ni-
zozemec Christian Huygens 
(1629–1695). Ob prenavljan-
ju stare lekarne v Brežicah leta 
1695 se niti apotekarjem Žni-
daršičem niti drugim premož-
nim brežiškim meščanom ni 
sanjalo, da je istega leta umrl 
izumitelj prvega izpopolnje-
nega projektorja, ki je v dru-
gi polovici 19. in v začetku 20. 
stoletja na stene meščanskih 
salonov projiciral nenavadne 
slike in zabaval tudi premožne 
posavske meščane. Kot je po-
vedala dr. Počkarjeva, je bila 
v tem večeru prvič razstavl-
jena lanterna magica, ki delu-
je na oljno svetilko in ima pri-
loženih 27 poslikanih stekelc, 
na 22 so po štiri slike, na petih 

pa po ena daljša, skupno torej 
91 sličic, ki so se prikazovale 
s pomočjo sodobne digitalne 
tehnike. Ker v času izumitve 
lanterne magice fotoapara-
tov še ni bilo, so na stekelca 
tiskali ali jih z veliko natanč-
nostjo ročno poslikavali. Po-
sebej je privlačilo, da so zgod-
be presegale resničnost in so 
prikazovale povsem nov svet. 
Pogosto je projekcijo spreml-
jala živa klavirska glasba, tudi 
v posavskih krajih, kjer so bili 
klavirji doma v vsaki odličnej-
ši meščanski hiši. Če se o lan-
terni magici razmišlja kot o so-
dobnem filmu, nanjo gledamo 
kot na zabavo. 

»Lanterna magica je svetloba v 
temi, luč v neraziskano in pri-
krito. Kot bi na novo odkriva-
li tretjo (prostor), četrto (čas) 
in peto dimenzijo (duhovnost), 
zakon vibracij, ki so zastopane 

v energijah ljubezni, zaupanja, 
sočutja, vere, milosti in hvalež-
nosti,« je dejala dr. Počkarjeva 
in pri tem izpostavila, da je 
njena 'magična svetilka' et-
nologija, ki ji služi že štiri de-
setletja – in etnologija njej. V 
tem smislu je bila njena za-
hvala kolektivu Posavske-
ga muzeja, kjer je sklenila 40 
let ustvarjalnega etnološkega 
dela, v upanju, da bodo obis-
kovalci še naprej ostali zves-
ti prijatelji Posavskega mu-
zeja. Za postavitev vitrine se 
je zahvalila direktorici muze-
ja Alenki Černelič Krošelj in 
sodelavcem, pianistki Karoli-
ni Vegelj Stopar ter Mii Bru-
nej in Mateju Žibertu za od-
lično pripravljeno projekcijo. Z 
besedami zahvale dr. Počkarje-
vi za njeno predano delo je raz-
stavo odprl župan Ivan Molan.
 N. Jenko Sunčič, 
 foto: PMB

Čudežna svetilka je pritegnila veliko zanimanja.

BREŽICE – Društvo zbirate-
ljev Verigar Brežice je 4. ok-
tobra v galeriji Posavske-
ga muzeja Brežice odprlo 
mednarodno razstavo prvih 
slovenskih poštnih znamk. 
Člani društva so razstavo 
pripravljali štiri mesece, v 
72 oknih oziroma vitrinah 
je razstavljenih 700 znamk.

V okviru mednarodne razsta-
ve, ko slavimo znamko, ki ve-
lja za prvo slovensko znamko, 
je o pomenu in namenu same 
razstave v uvodnem pozdra-
vu spregovoril predsednik 
Društva zbirateljev Verigar 
Brežice Konrad Kajtna: »Ob 
koncu prve svetovne vojne se 
je Slovenija odločila, da ne bo 
več sestavni del Avstro-Ogrske 
monarhije. 18. avgusta 1918 je 
bil ustanovljen Narodni svet 
Slovenije, ki je skupno z Na-
rodnim svetom države SHS 
(Slovencev, Hrvatov in Srbov) 
v Zagrebu 29. oktobra 1918 
prekinil vsa državnopravna 
razmerja z Avstro-Ogrsko mo-
narhijo, Slovenija pa je dobi-
la svojo vlado, ko je bilo nato 
14. novembra 1918 ustanov-
ljeno Poštno in brzojavno rav-
nateljstvo, ki je organiziralo iz-
dajo lastnih znamk. Nalogo so 
zaupali akademskemu slikarju 
Ivanu Vavpotiču (1877–1943), 
ki je narisal simboličen motiv 
sužnja, ki trga verige. S to pre-
gledno razstavo verigarskih 
zbirk smo želeli predstaviti na-
stanek Verigarjev, ki so nastali 

Pred stoto obletnico Verigarjev

v zelo turbulentnih časih in po-
gojih, naglo rastoče potrebe po 
znamkah pa so nato povzroči-
le, da so prve slovenske znam-
ke postale pravi filatelistični 
izziv. Ob tako pomembnem ju-
bileju pa smo želeli, da se ve-
denje o verigarjih ponudi tako 
domačemu občinstvu kot tudi 
širše.« Na razstavi sodelujejo 
zbiratelji iz Švice, Nizozemske 
in Slovenije.

Predsednik Filatelistične zve-
ze Slovenije Peter Suhadolc 
je pohvalil člane društva za 
tako uspešno in bogato pri-
pravo razstave. Direktorica 
Posavskega muzeja Alenka 
Černelič Krošelj je poudari-
la spodbujanje skupnega do-
življanja evropske kulturne 
dediščine in zavedanje o nje-
nem pomenu kot skupni dob-
rini. Župan Ivan Molan je 

odprl razstavo z besedami, da 
je sodelovanje med občino in 
društvom tradicionalno in us-
pešno, saj društvo združuje 
aktivne člane, ki s svojimi bo-
gatimi zbirkami ter strokov-
nim znanjem ohranjajo pog-
led v zgodovino.

Društvo je za to priložnost iz-
dalo katalog, član brežiškega 
društva Verigar Brane Gorše 
pa je spregovoril o svoji knjigi 
z naslovom »Chainbreakers« 
(Stamps of Slovenia 1919–
1921), v kateri je povzel po-
men, zgodovino, izdelavo, obli-
kovanje in uporabo znamenite 
Vavpotičeve znamke. V kultur-
nem programu sta sodelovala 
mlada kitarista Matic Lazić in 
Martin Urek, učenca prof. To-
mislava Vrandečića, za pove-
zovanje pa je poskrbela Vesna 
Kržan. N. Jenko Sunčič

Predsednik brežiških verigarjev Konrad Kajtna ob razsta-
vi, na kateri so predstavljene prve slovenske poštne znamke
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“Gre za kirurško-protetično obravnavo popol-
noma brezzobih pacientov oziroma pacientov, 
katerih zobe je potrebno izpuliti. Prednost 'al-
l-on-4' metode je ta, da se lahko s pravilnim 
načinom postavitve implantatov izognemo si-
nusu ali živcu in tako postavimo implantat na 
mesto, kjer je dovolj kosti,” pojasni Peter Ta-
talović, dr. dent. med., pristojen za področje 
implantologije, oralne kirurgije in protetike.

Ena od prednosti te inovativne metode je vse-
kakor cena, ki je nižja kot pri kompleksnej-
ših rehabilitacijah. Poseg je, kot poudarjajo v 
Zobozdravstu Tatalović, enostaven in se opra-
vlja v lokalni anasteziji približno eno uro. Ker 
se implantati postavijo pod kotom oziroma so 
nagnjeni v kosti, tudi ni potrebe po dogradnji 
kosti okoli implantatov. 

V enem dnevu do novih zob

Poseg pri pacientih, ki imajo še svoje zobe, a 
jih je potrebno izpuliti, je končan hitro, in si-
cer v samo enem dnevu – ekstrakciji (pulje-
nju) preostalih zob sledi takojšnja vstavitev 
implantatov brez čakanja.  

Rešitev pacien-
tom omogoča 
višjo kvaliteto 
življenja, saj je 
videz zob nara-
ven, boljši pa je 
tudi občutek zob, 
ki je bolj enoten. 

Vzdrževanje (novih) zob je enostavno, kar za-
gotavljajo tudi redni kontrolni pregledi, ki jih 
ponujajo v Zobozdravstu Tatalović. 

Ker so implantati postavljeni bolj v sprednjem 
delu čeljusti, pa ta metoda ni primerna za vse 
paciente. 

“Vsak pacient je zgodba zase in vsak pacient 
ima drugačne pogoje, zato je tudi plan terapije 
za vsakega individualen. Zaradi boljše stabil-
nosti se zato kdaj odločimo tudi za alternati-
ve in naredimo tako imenovani 'all on 6', torej 
rešitev na šestih implantatih, kar je pogosteje 
v zgornji čeljusti. Na odločitev seveda vpliva-
jo tudi želje in finančne zmogljivosti pacienta,” 
razloži stomatolog Peter Tatalović. 

Kakšen je postopek?

Prvi korak na poti do novih zob je pogovor s 
pacientom. Zato si v Zobozdravstu Tatalović 
vedno vzamejo čas, da jim pacient opiše svoje 
težave in želje ter nato skupaj najdejo ustre-
zno rešitev.  

Pomemben del zdravljenja pa je tudi dobra di-
agnostika. “Potrebno je narediti ortopan ozi-
roma panoramski posnetek vseh zob in CBCT 
– 3D slikanje čeljusti, s pomočjo katerega lažje 
vidimo, izmerimo in določimo, kje bi bila naj-
boljša pozicija za implantate.  Celoten postopek 
izvedemo v naši ordinaciji že na prvem pregle-
du. Pacientu nato predstavimo plan terapije, ki 
mu sledi kirurški postopek vstavitve implan-
tatov in nato v enem oziroma najkasneje dveh 

dneh fiksna obremenitev implantatov z novimi 
zobmi,” postopek opiše Peter Tatalović.

Končni rezultat so novi, lepi zobje, ki krasijo 
nasmehe zadovoljnih pacientov. In s tem je do-
sežen tudi glavni cilj zaposlenih v Zobozdravstu 
Tatalović, kjer si prizadevajo, da se njihovi pa-
cienti radi smejejo in se v ordinacijo z več kot 
25-letno tradicijo in izkušnjami vračajo brez 
strahu. K. A. 

Učinkovita rešitev za brezzobo čeljust
Strah pred obdobjem, ko začnemo izgubljati zobe, je prisoten pri številnih ljudeh. A je na srečo odveč. Današnja stomatologija namreč ponuja šte-
vilne učinkovite rešitve. V Zobozdravstu Tatalović so s tako imenovano metodo “all-on-4”, pri kateri so vsi zobje podprti na štirih implantatih, us-
pešno pomagali že številnim pacientom.

- CBCT - 3D slikanje
- proteze na implantatih
- estetsko zobozdravstvo

BREZPLAČNI PRVI PREGLEDI
- protetika
- zdravljenje zob
- parodontologija

www.tatalovic.si

Delamo 
za Vaš 
nasmeh :)

- kirurgija
- rtg slikanje
- ortopan ...

IMPLANTOLOGIJA - ALL ON 4

ESTETSKO ZOBOZDRAVSTVO
IN PROTETIKA
ORTODONTIJA

Pokličite nas na 07/4922-012 
ali nam pišite na info@tatalovic.si in si rezervirajte svoj termin. 

HALLOWEEN in ESCAPE ROOM

Tudi letos se bo MC Krško spremenil v pravo Hišo 
strahov.  Vrača se tudi Escape room »Halloween 
edition«. Program bo pester in primeren za vse 
starosti, otroci do 8. leta starosti morajo biti v 
spremstvu staršev. Po  koncu programa za
 odrasle: Koncert skupine Grizl. Vstop prost! Več 
informacij na www.mc-krsko.si in FB strani.

MC Krško, 27.10. – 3.11.2018 
(1.11.2018 – zaprto)

KLUBSKI MARATON RADIA ŠTUDENT: 
China Traffic in Maskardh

Klubski  maraton  Radia Študent,
najmladostnejša in najbolj nora koncertna turneja 
na domačih tleh. Bistvo Klubskega maratona 
je, da omogoči prodor še neuveljavljenim 
alternativnim glasbenim skupinam, ki ob 
kreativnosti, svežini in originalnosti izkazujejo 
jasne obete in ambicije za nadaljnji ustvarjalni 
razvoj. Nastopajoči China Traffinc in Maskardh. 
Vstopnina: prostovoljni prispevki.
Dvorana MC Krško, 13.10.2018, ob 21.00

GRAFITI – DELAVNICA

Delavnica poteka v dveh delih. V prvem delu 
bomo spoznavali in izdelovali šablone, v drugem 
delu pa sledi poslikava grafita.  Lepo vabljeni, 
da skupaj z nami preživite ustvarjalno dopoldne. 

MC Krško, 20.10.2018, ob 10.00

MC DIRENDAJ: Jesenska likovna delavnica

Nadaljujemo z jesenskimi ustvarjalnimi 
delavnicami in varstvom za otroke. Tokrat bomo 
kartonske okvirje  polepili z različnimi materiali. 
Vabljeni na kreativno ustvarjanje, kjer boste 
seveda vaš izdelek odnesli domov in si na njem 
pričarali kakšen prijeten dogodek v spomin.
Info: sitar.mateja@mc-krsko.si

MC Krško, 13.10.2018, ob 10.00

Pot do sreče obstaja: DIAGNOZA: PRIDNA!

Vabljeni na brezplačno predavanje v okviru 
cikla POT DO SREČE OBSTAJA z naslovom 
DIAGNOZA: PRIDNA!
Predavateljica: dr. SAŠA KRAJNC
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD Krško

Kulturni dom Krško, 17.10.2018, ob 18.00

ZAČETNI TEČAJ FRANCOŠČINE (30 UR) IN  
ZAČETNI TEČAJ RUŠČINE (30 UR)

Mentorica: Hana Jurečič
Kotizacija: 40 eur za mlade do 29. leta starosti, 
65 eur za malo manj mlade
Info sestanek: sobota, 13.10.2018, ob 10.00
Prijave: 
mihaela.kovacic@mc-krsko.si, 041 637 662
Organizator: MC Krško

MC Krško, 13.10.2018, ob 10.00

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

Delovni čas:
PON – ČET: od 10.00 do 22.00 
PET – SOB: od 10.00 do 24.00 
NED: od 10.00 do 22.00 

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si
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POSAVJE – V sredini septembra so alpinisti Posavskega alpini-
stičnega kluba opravili zahteven pristop na štiritisočak v mogoč-
nem pogorju Monte Rose na meji med Švico in Italijo. Skupne 
ture so se udeležili Matej Zorko, Jernej Špiler, Mitja Kolman 
in Peter Sotelšek. Izhodišče za vzpon je bil Gressoney la Trinite 
v dolini Aoste. Po dolgi nočni vožnji po italijanski cestah je sledil 
dolg in strm šesturni vzpon na kočo Rifuggio Quintino Sella, ki 
leži na višini 3587 m. Ker vremenska napoved  za naslednji dan 
ni kazala najbolje, so imeli fantje v mislih več variant. Najbolj so 
si želeli, da bi se povzpeli na  zahodni vrh Liskamma (4527m), 
vendar jih je jutranja situacija prisilila v izbiro malce nižjega in 
objektivno varnejšega cilja. Odločili so se za vzpon na vrh Castor 
(4228 m). Zjutraj so v ledeniški navezi krenili proti sedlu Felik-
joch (4093 m). Na vzponu jih je spremljala megla in vse slabša 
vidljivost, na sedlu pa jih je pričakal še močan vzhodni veter in 
sneženje. Kljub temu so z vzponom nadaljevali in se vsi štirje us-
pešno povzpeli na vrh, ki je bil ta dan težko dosegljiv. Čeprav jim 
na vrhu ni bilo dano, da bi se razgledali na okoliške štiritisočake, 
so bili zadovoljni z uspešno opravljenim vzponom. Za vzpon in 
varen sestop do izhodišča so potrebovali skupaj 14 urah. 
 Vir: PAK

Alpinisti PAK na štiritisočaku

Posavski alpinisti na vrhu Castorja

CELJE – Vladimir Veršec iz Nove vasi na Bizeljskem je na ne-
davnem balkanskem atletskem master prvenstvu postal prvak 
Balkana v hitri hoji. Na tridnevnem tekmovanju, ki je bilo letos v 
Celju, je nastopilo več kot tisoč atletov iz štirinajstih držav. V di-
sciplini hoja na 5000 m na stadionu je Veršec po taktičnem zas-
ledovanju in predvsem psihološkem utrujanju deset let mlajšega 
bolgara Atanasova dva kroga in pol pred ciljem močno pospe-
šil in kljub še vedno nepopolno sanirani poškodbi ahilove tetive 
pometel z vso konkurenco sedemnajstih nastopajočih v njego-
vi skupini. S časom 27:13,24 je zmagal pred Romunom Ionom 
Marianom in Ahmetom Goncujem iz Turčije (na fotografiji vsi 
trije najhitrejši). Kot je priznal Veršec, so ga zlata medalja oko-
li vratu, dosežen najboljši čas prvenstva v konkurenci vseh 35 
'hitrohodcev' in čestitke tujih trenerjev ob poslušanju Zdravlji-
ce, kar pošteno ganile.  R. R., foto: osebni arhiv

Veršec balkanski prvak

BREŽICE – Košarkarski klub Brežice prihajajoči vikend že tret-
je leto zapored organizira »Dobrodelni vikend košarke v Breži-
cah«. Tudi tokrat se bodo na domačem parketu športne dvorane 
Gimnazije Brežice predstavile tekmovalne ekipe kluba na liga-
ških tekmah pod okriljem KZS. Nastopale bodo ekipe najmlaj-
ših U11 in U13, pionirjev U15, kadetov U17, mladincev in članov. 
Slednji se bodo v soboto v večernih urah (začetek ob 18.30) po-
merili proti močni ekipi Prebolda. Med polčasom tekme ne bo 
manjkalo zabavno-plesnega programa, za katerega bodo poskr-
beli plesalci Plesnega društva Imani. Vikend bo imel tudi dobro-
delno noto. Tokrat bodo zbirali prispevke za društvo Ozara Slo-
venija – Ozarin Dnevni center v Brežicah, ki pomaga ljudem z 
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, po njihovem zdra-
vljenju v psihiatričnih ustanovah in ljudem v duševni stiski ter 
njihovim svojcem. Okoliški uporabniki bi potrebovali in si žele-
li biti v dnevnem centru vsaj nekajkrat na teden, društvo pa jim 
s svojimi sredstvi zaenkrat lahko to omogoči le dvakrat meseč-
no. Zato bodo zbrana sredstva namenjena dodatnim prevozom v 
dnevni center, ki uporabnikom Ozare izjemno pripomore k dob-
remu počutju. »Združimo se skupaj pod sloganom Mi smo Breži-
ce in pomagajmo,« še sporočajo iz kluba.  R. R., vir: KK Brežice

Košarkarji bodo spet dobrodelni

BREŽICE, KRŠKO – V Brežicah je 27. septembra potekalo 
področno ekipno prvenstvo v atletiki. Tekmovali so v petih 
različnih disciplinah, področni prvaki pa so postali učenci in 
učenke OŠ Jurija Dalmatina Krško, ki se bodo v oktobru ude-
ležili državnega prvenstva. Vir: OŠ Jurija Dalmatina Krško

SEVNICA, MENGEŠ – Kolesarji kolesarskega društva Tanin Sev-
nica so se 7. oktobra v  Mengšu udeležili zadnje kolesarske dir-
ke v letošnji sezoni za Pokal Slovenije. Najuspešnejši je bil Gre-
ga Podlesnik, ki je v kategoriji dečkov A zaključil zadnjo dirko s 
tretjim mestom v zaključnem šprintu glavnine, Pokal Slovenije 
pa končal na drugem mestu (zaostal je le za Rogovcem Natanom 
Gregorčičem). Leon Klopčič je v isti kategoriji zasedel 10. mes-
to in kolesarsko tekmo za »Pokal Slovenije« zaključil kot deveti. 
Pri starejših mladincih je bil Jan Trotovšek peti, s tem da je zak-

ljučni vzpon končal kot drugi, a 
je imel premalo točk z ravnin-
skega dela, »Pokal Slovenije« 
je končal kot dvanajsti. S temi 
uvrstitvami v »Pokalu Slove-
nije« je ekipa trenerja Boruta 
Pirša dokazala, da kljub šte-
vilčni majhnosti in skromnim 
finančnim sredstvom sodi KD 
Sevnica med najboljše v drža-
vi v mlajših kategorijah.
  S. R./vir: KD Tanin Sevnica

Uspešni sevniški kolesarji 

Grega Podlesnik (deno) na dirki v Mengšu

KRŠKO – V Gimnastičnem društvu RAIN Krško so ob 25-letnici 
delovanja, za kar je društvo ob letošnjem občinskem prazniku 
prejelo Znak Občine Krško, 29. septembra organizirali  jubilej-
no srečanje telovadk, ki so na uradnih državnih prvenstvih Gim-
nastične zveze Slovenije (GZS) osvojile medalje na posameznih 
orodjih ali mnogoboju v ženski športni gimnastiki. Ob tej prilož-
nosti je prisotne telovadke in vodstvo društva obiskal slovenski 
reprezentant, telovadec Alen Dimic, ki je kot častni gost in pred-
stavnik GZS v družbi predsednika društva Janeza Štajnerja te-
lovadkam podelil spominske nagrade in DVD z arhivskimi video 
posnetki. Prejele so jih Maja Oljačič, Vesna Bregar, Urška Štus, 
Petra Hotko in Lara Žibert. 
 B. M., vir in foto: GD RAIN

Srečanje RAIN-ovk ob jubileju

Po izenačenem prvem polča-
su je bil končni rezultat 26:23 
v prid Dobovčanov, prvo ime 
tekme pa je bil domači vra-
tar Tilen Leben, ki je zbral 15 
obramb. Ekipa MRD Dobova 
je po slabem začetku – porazi 
proti klubom Branik Maribor 
(23:28), Riko Ribnica (21:30), 
Gorenje Velenje (28:30) in 
Trimo Trebnje (29:32) – tako 
osvojila prvi točki v sezoni. Sla-
bemu uvodu botruje tudi dej-
stvo, da se je dobovska ekipa 
pred začetkom sezone dodob-
ra spremenila. Odšlo je kar 
nekaj igralcev, prišlo pa veli-
ko novih in predvsem mladih 
obrazov. Najodmevnejši je bil 
zagotovo odhod Adama Sefe-
rovića, ki je po treh sezonah 

Prišlo veliko mladih obrazov
DOBOVA – Rokometaši Moškega rokometnega društva (MRD) Dobova so v novi sezoni 1. NLB leasing lige 
odigrali že pet tekem, ravno na zadnji pa prišli do prve zmage, ko so v domači dvorani pred bučno podporo 
navijačev premagali ekipo RK Dol TKI Hrastnik. 

dobovski dres zamenjal za 
trebanjskega. Na mestu leve-
ga zunanjega je odšel tudi Or-
možan Denis Hrupić, kar je za 
Dobovo pomenilo nujne okre-
pitve na levi strani. Kot njuni 
zamenjavi sta se ekipi pridru-
žila mladi, novopečeni evrop-
ski mladinski prvak Matevž 
Kunst iz RD Herz Šmartno in 
Splitčan Filip Šušnjara iz Aka-
demije Balić-Metličić. Iz Dobo-
ve je odšel tudi prvi krožni na-
padalec Dominik Smojver 
– Smoki, ki ga je nadomestil 
rojak Ivan Majićin iz Rokome-
tnega kluba Zamet. Dobovsko 
kariero je zaključil tudi Mario 
Mustapić, ki je igral na položa-
ju desnega krila. Novo vlogo je 
prevzel še en mladinski evrop-

ski prvak, tudi proglašen za 
najboljše desno krilo Evrope, 
Domen Novak, ki je v Dobovo 
prišel iz Rokometnega društva 
Slovan. Dolgoletno branje-
nje dobovskih vrat je zapus-
til domačin Jure Blaževič, ki 
bo letošnjo sezono branil bar-
ve Rokometnega kluba Krško. 
V Krškem pa se mu je pridru-
žil tudi 20-letni Nik Rantah. 
Blaževiču se je v sredini lan-
ske sezone iz RK Branik Ma-
ribor pridružil že Tilen Leben, 
ki pa letos v dobovskih vratih 
stoji skupaj z Andražem Po-
lutnikom, ki je v dobovsko 
ekipo prišel iz Rokometnega 
kluba Drava Ptuj. Dobova je 
okrepila tudi položaj desnega 

zunanjega in pripeljala obetav-
nega Luciana Buro iz Moške-
ga rokometnega kluba Umag. 
V dobovske vrste se je vrnil 
domačin Lovro Humek, ki je 
kot posojeni igralec lansko se-
zono igral v sosednjem Roko-
metnem klubu Brežice. Poleg 
igralske zasedbe je v dobovski 
ekipi dolgoletno kapetansko 
vlogo Izidorja Hotka prev-
zel steber dobovske obrambe 
Tadej Dular. Trener MRD Do-
bova je tudi v tej sezoni Sandi 
Markl, ki je ekipo prevzel lani. 
V 6. kolu dobovski rokometa-
ši v soboto gostujejo v Ivanč-
ni Gorici. 

 R. R., vir: MRD Dobova

Ekipa MRD Dobova za sezono 2018/19

BREŽICE – Mlada brežiška atletinja Leja Glojnarič se je s tre-
nerjem Henrikom Omerzujem odpravila na dolgo pot v Bu-
enos Aires v Argentino, kjer bo na svetovnih olimpijskih igrah 
mladih zastopala Slovenijo v skoku v višino. To je za mlado 
16-letno Brežičanko največje tekmovanje do sedaj. Leja je no-
silka številnih državnih naslovov, od mnogobojskih do skoka 
v višino.  Vir: AK Brežice

Glojnaričeva na olimpijadi mladih
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Big band Krško v letu 2018 obeležuje 40 let delovanja. Skozi vsa leta 
kontinuiranega in intenzivnega delovanja so v orkestru igrali številni 
glasbeniki in glasbenice. Glasbeno soustvarjanje je Big band Krško popeljalo 
na številne koncertne odre doma in v tujini. 

Po štirih desetletjih igranja različnih glasbenih zvrsti bomo predstavili ploščo  
z avtorskimi skladbami, napisanimi posebej za to priložnost.

BIG BAND KRŠKO
40 LET GLASBE

nedelja, 21. 10. 2018, ob 18:00, velika dvorana KDK
cena vstopnice: 12 € (s CD-jem), 7 €

Dirigent: Aleš Suša

Vokal: Tadeja Molan

Saksofoni: David Jukič, Simon Uršič, Branko Žinko, Andrej Fon, Saša Rožman, 

Tone Troha, Lovro Ravbar, Bojan Zupančič

Trobente: Darko Sedak Benčič, Damjan Škaler, Klemen Zupan, Jeromej Kostanjšek, 

Klemen Knez, Marjan Starc

Pozavne: Sašo Vaš Shony, Florijan Jazbec, Janez Hrastovšek, Jure Urek, 

Žan Tkalec, Jure Medvešek

Ritem: Miha Koretič, Dejan Jerončič, Rok Lopatič, Jure Lopatič, Urban Cedilnik, 

Jakob Avsenak, Janez Gabrič, Martin Janežič Buco
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BBKK 40 oglas 10-18 (206x168mm).indd   1 05/10/18   19:22

Fiver je zasedba, sestavljena iz mladih glasbenikov, študentov jazza 
na Prins Claus Conservatorium v Groningenu na Nizozemskem. 
Glasbeniki skupaj igrajo že dve leti, zasedba pa je nastala z željo po 
igranju lastnih kompozicij ter aranžmajev. V njihovi glasbi se čuti 
vpliv večih slogov jazza, saj glasbeniki prihajajo iz različnih okolij. 
Raznovrsten repertoar jim vsakič ponuja nove izlete v improvizacijo. 

AZZ
V STUDIU 44
2018

BIG BAND 
KRŠKO

FIVER  26.10. ob 20.00

VABLJENI NA KONCERT

Serijo sedmih koncertov Jazz v Studiu 44 sofinancira 
Ministrstvo za kulturo. 

9.11. - Miha Koretič trio
24.11. - BBKK in Matija Dedić
14.12. - Sharp 6 in Janez Gabrič
28.12. - Janez Hrastovšek kvartet

Zasedba:
Lenart Rožman (SLO) - tenor saksofon

Klara Lavriša (SLO) - alt saksofon, flavta

Eric Chong (CHN) - kitara
Yorgos Kitsis (GRC) - bas
Janez Sagadin (SLO) - bobni

NOVO v starem 
mestu.

Glasbena šola Big band 
Krško, CKŽ 44.

Saksofon, pozavna, trobenta, 
klavir, bas in bobni.

Pouk poteka dvakrat 
tedensko pol ure, ali po 

dogovoru.

Vabljeni. Vpis tudi med letom.

Informacije na: 
info@bigbandkk.si ali 

031733818 (Aleš Suša).
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LESKOVEC PRI KRŠKEM – V tukajšnjem večnamenskem 
domu je 28. septembra Radečanka Doroteja Jazbec, po rodu 
iz Brezovske Gore, predstavila novoizdano pesniško zbirko 
Čudovita dvojina. 

Zbirko, sestavlje-
no iz 35 pesmi, med 
katerimi prevladu-
je osebnoizpovedna 
ljubezenska lirika, 
pretežno posveče-
na najbližjim dru-
žinskim članom, je 
Doroteja Jazbec iz-
dala v samozalož-
bi v nakladi 200 iz-
vodov, naslovnico 
pa je narisal Andrej 
Pinterič. Ob avto-
rici sta zbranim na 
predstavitvi zbirke 
pesmi prebirali še 
Viktorija Hruševar in Verica Rep, za popestritev dogodka, ki 
ga je povezovala Klavdija Mirt, pa je poskrbela pevska zased-
ba Lavrencij z Rake. Jazbečeva, ki se zadnjih pet let profesional-
no ukvarja z novinarstvom, občane Radeč in ostalo zainteresira-
no javnost namreč preko spletne strani Radeški utrip seznanja z 
aktualnimi dogodki z območja občine, je že zgodaj začela obja-
vljati prispevke v različnih medijih, največ s področja zaščite in 
reševanja, saj je aktivna prostovoljna gasilka že od otroških let, 
ter kulturnega področja, na katerem je kot ustvarjalka in izva-
jalka aktivna v KD Leskovec pri Krškem. Že več let kot občasna 
dopisnica objavlja članke tudi v časopisu in na spletnem porta-
lu Posavski obzornik. Kot je 30-letna avtorica povedala zbranim 
na predstaviti, je v poldrugem desetletju pisanja poezije napisa-
la že 100 pesmi, za prvenec pa je izbrala tematske in najljubše. V 
tem mesecu bo  zbirko predstavila tudi v Radečah. B. M. 

Čudovita dvojina Doroteje Jazbec

Doroteja Jazbec s soprogom Bogdanom, 
sinom Kristjanom ter staršema

Slednja poteka v devetmeseč-
nem obdobju od novembra do 
septembra v tekočem letu. Car 
postane tisti bralec/ka, ki si 
v navedenem obdobju v knji-
žnici sposodi in prebere vsaj 
sedem, lahko pa tudi več kva-
litetnih knjig s »carskega se-
znama«, ki ga pripravijo v knji-
žnici. Za vsako prebrano knjigo 
prejmejo v knjižico nalepko in 
ko jih zberejo sedem, se uvrsti-
jo v zaključno žrebanje. Slednje 
se je 25. septembra zvrstilo že 
šesto leto zapored v mladin-
skem oddelku knjižnice, naziv 
car pa je pridobilo 85 bralk in 
bralcev. Vsi so prejeli simbolne 
nagrade, med njimi pa je letoš-
nji gost na zaključni prireditvi, 
slovenski ilustrator, slikar in 
oblikovalec Peter Škerl, z bi-
bliotekarko mladinskega od-
delka Klavdijo Šiško Možgan 
izžrebal še tri glavne nagrade, 
ki so jih prejeli Neža Jelen (3. 

V Valvasorjevi knjižnici 
letos 85 ’carjev branja’

nagrada) in v odsotnosti Kali 
Drmaž (2. nagrada) in Živa 
Župevc (1. nagrada). Gostu-
joči ilustrator, ki je do danes s 
svojimi ilustracijami opremil 
več kot sto različnih knjižnih 
del, med najbolj izstopajočimi, 
za katera je prejel vrsto najviš-
jih slovenskih in mednarodnih 
priznanj, pa so ravno dela za 
otroke in mladino, je zbranim 

predstavil svojo življenjsko in 
poklicno pot, ob tem pa otroke 
navdušil tudi s tremi narisani-
mi ilustracijami, s katerimi na-
meravajo popestriti stene mla-
dinskega oddelka.

Letošnji dogodek se je zvrstil 
v sklopu prireditev v Nacio-
nalnem mesecu skupnega bra-
nja (od 8. 9. do 8. 10.), katerih 
častni pokrovitelj je bil pred-
sednik države Borut Pahor, 
ki je vsem organizatorjem po-
delil listino o častnem pokro-
viteljstvu. Prejemnica slednje 
je bila tudi Občina Krško, zato 
je zbrane mlade bralke in bral-

ce ob tej priložnosti nagovoril 
tudi krški župan mag. Miran 
Stanko. Med drugim je de-
jal, da so prav zbrani in osta-
li mladi bralci, ki radi zahajajo 
v knjižnico in prebirajo knji-
ge, porok, da elektronske knji-
ge ne bodo izpodrinile klasič-
nih knjig, s katerim se bralec 
pristneje poveže in se jim pre-
pusti, da jih vsebina ponese v 
različne področja vedenja, do-
živetij in domišljije.

Sicer pa naj v zaključku spom-
nimo otroke in njihove starše, 
da so z oktobrom v enotah Val-
vasorjeve knjižnice pričeli iz-
vajati tedenske pravljične uri-
ce. Vse do konca meseca marca 
prihodnje leto lahko pravlji-
cam majhni, malo večji pa tudi 
odrasli otroci prisluhnejo pri 
Vili Rozalki v mladinskem od-
delku krške knjižnice vsak po-
nedeljek ob 17. uri, vsak to-
rek ob isti uri pri Kostanjevem 
škratu v knjižnici Kostanjevica 
na Krki in vsak četrtek v tednu, 
prav tako ob 17. uri, pri Med-
vedu sladkosnedu v knjižnici 
Senovo.
 Bojana Mavsar

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 152
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

Vljudno vabljeni na otvoritev gostujoče razstave 
iz Pilonove galerije Ajdovščina
DKV. DUGO, KUSTERLE, VALVASSORI. 
TRI ZGODBE Z MEJE 
novi prostori
petek, 19. oktober 2018, ob 18. uri

DRAGI LJUBITELJI UMETNOSTI!

V Galeriji Božidar Jakac želimo zvestemu občinstvu ponuditi 
še več kvalitetnih kulturnih vsebin skozi vse leto, zato vas va-
bimo k vpisu v Klub prijateljev Galerije Božidar Jakac za leto 
2019, s katerim boste lahko koristili številne ugodnosti:

 celoletni neomejeni prost vstop za individualni obisk vseh  
   razstav galerije
 prejem brezplačnih katalogov razstav v nekdanji 
   samostanski cerkvi
 ekskluzivna predvodstva po razstavah v novih razstavnih 
   prostorih pred otvoritvijo
 50% popust pri udeležbi na galerijskih ekskurzijah
 30% popust pri nakupu galerijskih publikacij in izdelkov 
   v muzejski trgovini
 20% popust za udeležbo na vseh plačljivih delavnicah
 1x letno srečanje članov Kluba prijateljev GBJ z degustacijo vin 
   in pogostitvijo v Cvičkovi kleti
 prejemanje programa prireditev in vabil na odprtja razstav
 članska izkaznica

S članstvom podpirate ohranjanje naše skupne kulturne 
dediščine in omogočate še kvalitetnejšo izvedbo obrazstavnih 
programov galerije.
Pri plačilu vpisnine v oktobru vam pripadajo ugodnosti članov 
kluba že v letu 2018!

Več informacij in vpis na info@galerija-bj.si ali 07 49 88 140.

Kostanjevica na Krki

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

Žan Tetičkovič & The New 
Standards Trio
»A Love Lane Nocturne«
koncert iz cikla ARSonica 2018
sobota, 13. 10., ob 20. uri

Gledališče MalihVelikih
Super Brina
lutkovna predstava
za Rumeni abonma in izven
torek, 16. 10., ob 18. uri

SNG Nova Gorica
Peter Kušter
bizarna opereta / komedija
za Zeleni in Modri abonma ter izven 
sobota, 20. 10., ob 19.30 uri

Ker smo pred časom v časo-
pisu že pisali o živahni sezoni 
največjega krškega zavoda, naj 
na tem mestu povzamemo vse-
bino nove abonmajske sezone 
in večje prireditve. Zeleni in 
modri abonma sta sestavljena 
iz po štirih skupnih predstav 
ter dveh različnih, in sicer sta 
v zelenega dodatno uvrščeni 
dve komediji, v modri pa dra-
mi. Kot je dejal koordinator 
programov Žiga Kump, gre za 

Vsebinsko pestra jesen
KRŠKO – V Kulturnem domu Krško so predstavili poslovanje v prvem polletju letošnjega leta, gledališko 
abonmajsko sezono, v katero vpis poteka še do jutrišnjega dne, ter večje prireditve, ki se bodo v njihovi or-
ganizaciji zvrstile po enotah ustanove.

izredno kvalitetne predstave, 
pri čemer si prizadevajo lju-
biteljem gledališča zagotoviti 
tako žanrsko kot tudi po reži-
ji in izvedbi raznolike predsta-
ve: »Navsezadnje je moč gleda-
lišča zlasti v tem, da nas skozi 
celostno izkušnjo privede do 
poglobljenih razmislekov in 
pretanjenih doživetij.«

Nič manj angažirano poteka 
delo v muzejskih enotah za-

voda in izven njih. Mestni mu-
zej Krško (MMK), ki z delno 
razstavo o dr. Mihajlu Rosto-
harju (originalna je še ved-
no na ogled v  MMK) gostuje 
na Filozofski fakulteti Karlo-
ve univerze v Pragi, bo slednjo 
v nekoliko razširjeni obliki  v 
novembru preselil še na Filo-
zofsko fakulteto v Brno. Med-
tem ko so Dneve evropske 
kulturne dediščine obeleži-
li z razstavo, strokovnim vod-

stvom in aktivno delavnico 
na temo 140-letnice meščan-
ske šole v Krškem, bo na gra-
du Rajhenburg prva sobota v 
novembru ponovno poteka-
la v znamenju Rajhenburške-
ga dneva čokolade in likerjev, 
kakor je dejala vodja muzej-
skih enot dr. Helena Rožman, 
bodo na temo čokolade v pri-
hodnjem letu v okroglem stol-
pu gradu odprli razstavo. V 
treh prostorih Mencingerjeve 
hiše bo vse do februarja 2020 
na ogled razstava 80. so bila 
leta … v Krškem, ki jo bodo v 
prihodnjem letu nadgradili še 
z izdanim zbornikom z razšir-
jenimi besedili vseh sodelujo-
čih avtorjev, občasno pa bodo 
navedeno zbirko tudi dopol-
njevali. Še v tem letu bodo v 
sodelovanju z Ireno Furst iz 
Muzeja novejše zgodovine v 
MMK odprli dopolnjeno stal-
no razstavo Prvi krški bor-
ci. V Galeriji Krško je bila 28. 
septembra odprta fotograf-
ska prostorska postavitev Ar-
ven Šakti Kralj Szomi z nas-
lovom Berem te, 16. novembra 
pa bo na rajhenburškem gradu 
po fotografski razstavi Boštja-
na Puclja (na ogled še do 21. 
10.) premierno odprta nova 
fotografska razstava Če bi Slo-
venija bila …, v sklopu katere 
se bo pod kuratorstvom med-
narodno priznanega fotografa 
Klaudija Slubana predstavi-
lo 19 izbranih umetniških fo-
tografov, med njimi tudi višja 
kustosinja MMK in Galerije Kr-
ško Nina Sotelšek. 
 Bojana Mavsar 

KRŠKO  »Branje krepi besedni zaklad, širi obzorja, spodbuja mišljenje, krepi domišljijo ... In kdor bere, je 
car!« je dejala direktorica Valvasorjeve knjižnice Urška Lobnikar Paunović mladim bralcem na zaključku 
bralne sezone v projektu Kdor bere, je car! 

Peter Škerl in Klavdija Šiško Možgan z nagrajenko
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• ob 15.00 v MT Senovo: telo-
vadba in družabne igre

• od 17.00 do 20.00 v prostorih 
Mestnega muzeja Krško: Rože, 
ki ne ovenijo – delavnica izde-
lovanja papirnatih rož

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: pravljična ura pri Medve-
du Sladkosnedu

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: Mi-
rela Smajić – Kako pomemben 
je vaš um? 

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: pogovor z Mileno 
Zupančič in Tadejem Golobom 
ob biografiji »Kot bi Luna pad-
la na Zemljo«

• ob 19.00 v Domu krajanov v 
Podsredi: 6. Aškerčev večer 
v okviru tradicionalnega 19. 
Praznika kozjanskega jabolka

Petek, 12. 10.

• od 9.00 do 11.00 v ovalni sobi 
MC Brežice: delavnica »Preds-
tavim se v angleščini«

• ob 17.00 v MT Senovo: MTS 
Picasso riše s stopali

• ob 18.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Bre-
žice: predstavitev monogra-
fije »Brežiški potres 1917, 
Brežiške študije 5«

• ob 18.00 v KD Krško: regijski 
festival godb in pihalnih or-
kestrov z območja Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja

• ob 18.00 v Slovensko-bavar-
ski hiši v Podsredi: odprtje 
razstav Stare sorte jabolk in 
Gozdni hrošči – jih poznamo?

• ob 19.00 v Domu kulture Ra-
deče: gledališka predstava 
Domna Valiča »Zapornik št. 
3.2.3.«

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: odprtje razstave XIV. 
Likovne kolonije Krmelj 2018

• ob 19.00 v Kulturni dvorani 
Tržišče: odprtje fotografske 
razstave v okviru prireditve 
Jesen na vasi

• ob 19.00 v dvorani Alberta Fe-
licijana na gradu Sevnica: Kon-
cert kvarteta kontrabasov Slo-
venske filharmonije

 
Sobota, 13. 10.

• ob 9.00 v MT Senovo: je-
sensko šivanje blazin z Ino 
Čuber

• ob 9.00 v prostorih društva 
Hrast (pri železniški postaji v 
Tržišču): ustvarjalna delavni-
ca Jesenska dekoracija

• od 10.00 do 18.00 v Podsre-
di: Praznik kozjanskega jabol-
ka – sejem regionalnih pro-
duktov

• ob 10.00 v MT Senovo: MC di-
rendaj – jesenska likovna de-
lavnica

• ob 10.30 v MT Podbočje: je-
sen na mladinski točki

• ob 12.00 v Športni dvorani 
Dobova: namiznoteniški tur-
nir v počastitev praznika ob-
čine Brežice

• ob 12.30 v športni dvorani 
Gimnazije Brežice: dobrodel-
ni vikend košarke v Brežicah

• ob 16.00 v Globokem: otvori-
tev pločnika

• ob 18.00 v Prosvetnem domu 
Artiče: gala koncert 5. Medna-

kam v posavju
Sreda, 17. 10.

• od 9.00 do 11.00 v sejni sobi 
MC Brežice: predavanje Boja-
na Krevha »Partnerski odno-
si in komunikacija«

• ob 10.00 v Pišecah: tridnevni 
zaključni dogodek evropske-
ga projekta EU Town Twinning 
projekt Združeni v različnosti

• ob 17.00 v avli ETrŠ Brežice: 
gledališka predstava Juri Muri 
v Afriki (za otroke od 3 do 10 
let), ki jo bodo izvedli dijaki

• ob 18.00 v KD Krško: brez-
plačno predavanje dr. Saše 
Krajnc z naslovom »Diagnoza: 
pridna!«, iz cikla predavanj Pot 
do sreče obstaja

• ob 19.00 v avli Doma kulture 
Brežice: odprtje tematske raz-
stave izbranih del »Velika črta«

• ob 19.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: Vodnikov literarni 
večer »Jesensko poigravanje 
barv in besed«

• ob 19.00 v hotelu Čatež v Ter-
mah Čatež: predavanje »Preče-
nje Grenlandije skozi oči Ivice 
Kostelića in Mihe Podgornika« 
ob dnevu odprtih vrat Rotary 
kluba Čatež 

Četrtek, 18. 10.

• od 17.00 do 18.30 na Ljud-
ski univerzi Krško: Zgodovi-
na umetnosti – Impresionisti, 
uvodno srečanje krožka

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

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Brežice: 
predavanje dr. Braneta Koba-
la »Realne možnosti bolnikov 
z rakom«

• ob 18.00 v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Breži-
ce: vrnitev Rembovih ovalov, 
predstavitev kopij izvirnih 
oljnih slik Karla Frančiška 
Remba

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: odprtje kiparske raz-
stave članov Društva likovni-
kov Krško OKO »Forma 18«

• ob 19.00 v KD Krško: filmski 
dogodek »Codelli«, projekcija 
filma in pogovor z ustvarjalci

Petek, 19. 10.  
• ob 9.00 v malem avditoriju 

Posavskega muzeja Brežice: 
1. Toporišičev dan, bienalni 
posvet jezikoslovcev

• od 13.30 do 14.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje – 
Krško (CKŽ 44): Ljudski ple-
si za odrasle, uvodno srečanje

• ob 17.00 na gradu Raj-
henburg: predavanje Jožeta 
Majesa o zdravilnih zeliščih

• od 17.00 do 20.00 v OŠ Le-
skovec pri Krškem: modelira-
nje z glino z Lovrom Inkretom 
»Kompozicija in emocionalni 
odnos figure« (prijave do 16. 
10. na 48 81 160 ali monika.
novsak@lukrsko.si)

• ob 18.00 v cerkvi Imena Ma-
rijinega v Dobovi: koncert Do-
bovskih rogistov ob 25. oble-
tnici delovanja 

• ob 18.00 v novih prostorih 
Galerije Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: otvoritev go-
stujoče razstave iz Pilono-
ve galerije Ajdovščina »DKV. 

Dugo, Kusterle, Valvassori. Tri 
zgodbe z meje.«

Sobota, 20. 10.

• od 8.00 do 13.00 v prostorih 
Radiokluba Elektron Brežice 
(Trg Jožeta Toporišiča 2, Bre-
žice): dan odprtih vrat radio-
kluba, predstavitev dela radi-
oamaterjev in opreme

• ob 9.00 v športni dvorani 
Brežice: Podjetniško-obrtni in 
kmetijski sejem – POK 2018, 
od 8.00 do 12.00 na plošča-
di pred športno dvorano: ku-
hanje županovega golaža, so-
delujejo turistična društva iz 
občine Brežice (razglasitev 
zmagovalca ob 12.00)

• od 9.00 do 12.00 v OŠ Lesko-
vec pri Krškem: modeliranje 
z glino z Lovrom Inkretom 
»Kompozicija in emocionalni 
odnos figure« (prijave do 16. 
10. na 48 81 160 ali monika.
novsak@lukrsko.si)

• ob 10.00 izpred Okrepčeval-
nice Kranjčič na Silovcu: start 
17. tradicionalnega pohoda 
po Sromeljski pešpoti – Poti 
vina in sonca (15 km lahko 
prehodne pešpoti)

• ob 16.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: gledališki festi-
val gluhih 

• ob 17.00 v MC Sevnica: gost 
meseca Matjaž Holc, motiva-
tor in avtor knjige Odloči se 
zase

• ob 18.00 v športni dvorani 
Brežice: 20 let Društva boril-
nih veščin Katana Globoko

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
Kapelci vs Prifarci – letni kon-
cert Moškega pevskega zbora 
Kapele z gosti

• ob 19.00 v dvorani KS Globo-
ko: Hladna jesen že prihaja – 
večer ljudskega petja in ljud-
skih viž

• ob 19.00 v dvorani gasilskega 
doma Cerklje ob Krki: Zapoj-
mo čisto po domače – koncert 
KD Koledniki iz Bušeče vasi z 
gosti

• ob 19.30 v KD Krško: bizarna 
opereta/komedija »Peter Ku-
šter«, za zeleni in modri abon-
ma ter izven

Nedelja, 21. 10.

• ob 9.00 v športni dvorani 
Brežice: Podjetniško-obrtni in 
kmetijski sejem – POK 2018

• ob 13.00 na igrišču v Buše-
či vasi: 12. nogometni turnir 
med vasmi KS Cerklje ob Krki

• ob 14.00 in ob 17.00 v večna-
menskem domu Pišece: kon-
cert ob 45-letnici glasbenega 
delovanja Lojzeta Ogorevca

• ob 18.00 v KD Krško: koncert 
ob 40-letnici Big banda Krško

Ponedeljek, 22. 10.

• ob 17.00 v večnamenskem 
domu Pišece: otvoritev med-
narodnega Unescovega ta-
bora Premikamo meje – Igra 
(ustvarjalne delavnice od 22. 
do 26. oktobra)

Torek, 23. 10.

• od 17.00 do 20.00 v prostorih 
Mestnega muzeja Krško: Rože, 

rodnega otroškega folklorne-
ga festivala Artiče – Brežice 

• ob 19.00 v Domu Svobode 
Brestanica: gostovanje Ma-
tjaža Javšnika z monokome-
dijo Striptiz

• ob 19.00 v Domu XIV. divizi-
je Senovo: prireditev Folklora 
brez meja, nastopajo: Folklor-
na skupina DKD Svoboda Se-
novo, KUD Mehmed Ibrahi-
mović iz Srebrenika (BiH) in 
KUD Oštrc Rude (Hr)

• ob 20.00 v KD Krško: koncert 
Žana Tetičkoviča & The New 
Standards Tria »A Love Lane 
Nocturne«

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: koncert skupine Cubismo

• ob 21.00 v dvorani MC Kr-
ško: klubski maraton Radia 
Študent

Nedelja, 14. 10.

• ob 9.00 izpred informa-
tivne table pred Krajevno 
skupnostjo Bizeljsko: pohod 
po grajski pešpoti

• ob 9.00 z ribnika na Resi v Kr-
škem: medgeneracijski pohod 
na Grmado (pohod s sremiški-
mi vinogradniki in kostanjeva 
nedelja na Grmadi)

• ob 9.30 v športni dvorani Gi-
mnazije Brežice: dobrodelni 
vikend košarke v Brežicah

• od 10.00 do 17.00 v Podsre-
di: Praznik kozjanskega jabol-
ka – sejem regionalnih pro-
duktov

• ob 11.00 v Bušeči vasi: start 
23. teka po vinski cesti (prija-
ve od 9.15 dalje)

• ob 15.00 v cerkvi Imena Mari-
jinega v Dobovi: dekanijska re-
vija cerkvenih pevskih zborov

• ob 15.00 v Kulturni dvorani 
Tržišče: prireditev Pr’ ns na 
vas’ dogaja

• ob 15.00 na igrišču ob dvorani 
TVD Partizan Boštanj: športno 
druženje pod lipami

Ponedeljek, 15. 10.

• od 9.00 do 13.00 v ovalni 
sobi MC Brežice: delavnica 
nege in ličenja po 50. z Boja-
no Vranjek

• ob 17.00 v Ekonomski in trgo-
vski šoli Brežice: odprtje raz-
stave »Tradicija in novi časi« 
ob 20-letnici ETrŠ Brežice

• ob 18.00 v kavarni Grašča-
kova hči na sevniškem gradu: 
Grajska tlaka, gostja Ernestina 
Rožman

Torek, 16. 10.

• od 17.00 do 20.00 v prostorih 
Mestnega muzeja Krško: Rože, 
ki ne ovenijo – delavnica izde-
lovanja papirnatih rož

• ob 17.00 na mladinskem od-
delku Knjižnice Brežice: torko-
vo druženje – jesensko ustvar-
janje (predhodne prijave)

• ob 18.00 v avli Upravne enote 
Brežice: Stavbna dediščina 9: 
Brežiške nadrobnosti in praz-
ni prostori, fotografska razsta-
va dveh društev

• ob 18.00 v KD Krško: lutkov-
na predstava »Super Brina«, za 
rumeni abonma in izven

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
Dan odprtih vrat Rotary klu-
ba Sevnica

ki ne ovenijo – delavnica izde-
lovanja papirnatih rož

• ob 18.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
razstava grafik v kombinirani 
tehniki »Razmišljanje o ognju«

• ob 19.30 v Domu kulture Bre-
žice: 1. predstava Gledališke-
ga abonmaja Brežice 2018/19 
»Čakalnica«

Sreda, 24. 10.

• od 8.00 do 14.00 v prostorih 
enote VDC Brežice: teden od-
prtih vrat v VDC Krško-Lesko-
vec, Enota VDC Brežice (tudi 
25. in 26. 10.)

• od 9.00 do 17.00 v Domu 
upokojencev Brežice: dnevi 
odprtih vrat DU Brežice (tudi 

25. in 26. 10.)
• ob 10.00 na nogometnem 

stadionu Brežice: otvoritev 
prenovljenih prostorov Cen-
tra za krepitev zdravja Zdra-
vstvenega doma Brežice

• ob 15.00 v Domu upokojen-
cev Brežice: 5. zlati glas Po-
savja, festival pevskih zborov 
domov za starejše iz Posavja 
in Zasavja

• ob 17.00 v Brežicah: sreča-
nje športnikov Brežic in Sa-
moborja

• ob 18.00 v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Breži-
ce: proslava ob dnevu suve-
renosti

• ob 19.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopis Mateje Mazgan 
»Fidži in Nova Zelandija«

So zrcalo čustev. Oktober, jesenski mesec, naplavlja spomine. Do 
dneva spomina na mrtve, ki je prvi dan novembra. Tako za ne-
katere mnoge, in spet druge, morda tudi številne, ko so njiho-
vi spomini nanje večkratna vsakodnevnica. Lepi spomini nanje 
nam dajejo moč, ko smo sesuti in še komaj drsamo po tleh. Da 
se lažje dvignemo, tegobe stresemo z ramen in utrujene misli 
usmerimo proti svetlobi, proti soncu, zvezdi, ki nas kljub vsemu 
vodi, čeprav proti luni. Le da je svetloba, tista oddaljena pikica, 
ki je magnet, da ne kloneš.

Živim trenutke, ko se gibljem med spomini. Ti so v različnih ob-
likah. V podarjenih knjigah, na primer, od čisto rane mladosti 
do današnjih dni dragih ljudi. Vsaka knjiga poveže spomine na 
poklonjen dogodek, na osebo, ki jo je v danem trenutku darova-
la. S posvetilom, kratkim, daljšim. Posvetila z dragimi rokopisi 
so diamanti. So nekaj živega, kot čestitke za praznike ali posla-
ne razglednice z dopustov.

Prebijam se čez obraze in dogodke na fotografijah. Fotogra-
fijah, ki jih lahko podržim v rokah, dragih živih in ljubih, ki so 
tam nekje za mavrico, pa so še vedno živi tu pred obličjem. Vsa-
ka slika pripoveduje v spominu svojo pripoved. Iz njih se da »sli-
šati« smeh, žalost, priznanje ob svečanem dogodku, slišiš lahko 
razigran šepet mladega zelenega listja na Čateškem hribu ali 
ugriz otročka v zrelo breskev. Neprešteto obrazov na fotografi-
jah se ne spreneveda. Ker se njihove oči in ustnice na fotografi-
jah ne gredo prevar. So vesele ali so zamišljene in žalostne. Vse 
je vtkano v spomine fotografij, ki govorijo, kar govorijo, kot bi 
bili zdaj tu. 

Čepica prijateljičinega očeta potuje z njo, jo potreplja, ko ljubeče 
reče »ata, saj si tu, vedno si tu«. Z mojega prvega uokvirjenega 
doma na steni, ki je bil pod brežiškim gradom, se pogosto vsuje 
zakladnica spominov. Govorijo o vrnitvi dedka z ruskega Kavka-
za v prvi svetovni vojni, o tujih in domačih okupatorjih (izdajal-
cih), bombardiranju, o kleni babici, ki je kljubovala strahotam 
in grožnjam, porokah, rojstvih, smrtih, ličkanju koruze, kolinah, 
nedeljah, ki so bile tu, ob kostanjevi aleji, kot najlepša melodija … 

Oktober se barvito preoblači. Iglavci bodo ostali tudi čez jesen in 
zimo zeleni, za veselje in svežino. Listavci so se ponekod že pre-
oblekli v rumeno-rdeče-rjave tone na drevju in grmičevju. Kar 
je listja že odpadlo, je to posulo tla s šelestečo preprogo, kjer si 
muce najdejo toplo počivališče na zadnjih toplih sončnih pro-
gah, ki jih tu in tam prekrijejo oblaki, ko pa sonce odgrne meg-
lo proti poldnevu, pridejo minute za oblizovanje.

Te dni se preoblačijo tudi spominski domki naših dragih. Pre-
obilno. Rečenega cvetličarji gotovo ne bodo veseli. Te domke naj 
bi čez vse leto ohranjali vzdrževano in ne bahato za en sam dan, 
ko so preobloženi z nakopičenim cvetjem, da o množici prižga-
nih sveč ne rečem niti ene. O, pač, ker izgorene sveče pomenijo 
ekološko katastrofo.

Na ta spominski dan se (je) množično preoblači(lo) tudi ljudstvo. 
Da se pokaže z zunanjo novo opremo. Komu v čast, komu v spo-
min? Dušam, kjer koli so že, je prav malo mar za promenado. 
Prav gotovo so si še za življenja želele le spoštljiv spomin nanje.

Spomini so za spominjanje. V tišini, v globini, v srcu. Naj bi v tem 
poiskali tudi sebe – kdo sploh smo? Ali smo morebiti potrebni te-
meljite osebne reformacije?        

Spomini.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Nevenki Kos, Rudarska cesta 2, 
1412 Kisovec. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. JUHEJ - Pojem ti, oče
 2. (3.) Ans. ZADETEK - Domačija
 3. (1.) S.O.S. KVINTET - Rad me imaš
 4. (5.) Ans. NAVEZA - Če želiš
 5. (6.) Ans. KLATEŽI - Pravi muzikant
 6. (7.) Ans. BLAŽA HUTEVCA - Ne bom si brisala solz
 7. (8.) Ans. LUN'CA - Ti si drugačen
 8. (4.) Ans. PVANINSKI ABUHI - V naročju topline
 9. (-.) Ans. ŠKORPIJONI - Ko se ljubezen stara vžge
 10. (9.) Ans. ŠPADNI FANTJE - Čeprav se razhajava

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Roka Žlindre  Ko se ženi Ribenčan

Kupon št. 436
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, 13. 10. 2018, ob 20. uri

1. nagrada:  Eko ameriški slamnik z medom - Košale
2. nagrada:  Eko olje pegastega badlja - Pečarič 
3. nagrada:  Ekološka spirulina v tabletah - Planet Bio

Geslo križanke pošljite do četrtka, 18. oktobra, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

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

Geslo 19/2018 številke:

PRIJETNO – DOMAČE – TOPLO
PEČARSTVO MEGAMIK

Nagrade, ki jih podarja Megamik, prejmejo:

1. nagrada:  košara za drva; Ivan Znoj, Krško
2. nagrada:  kocke za prižiganje ognja; 
  Tanja Pšeničnik, Dečno selo
3. nagrada:  čistilo za čiščenje stekla kamina; 
  Antonija Kozole, Koprivnica

Posavec hipnotiziral žirantko SIT, Tadeja Molan ima 
drugega, posavska elektronska glasba se širi po Evro-
pi. Tokrat preberite:

Začela se je nova, že sedma sezona šova Slovenija ima ta-
lent. Žirija tudi letos nastopa v ustaljeni postavi Lado Bizo-
vičar, Ana Klašnja, Marjetka Vovk in Branko Čakarmiš, 
medtem ko sta voditelja igralec Domen Valič in komik 
Sašo Stare. Kot je že v navadi, smo večinoma priča pev-

skim in plesnim nastopom, a tokrat nikakor ne moremo 
mimo nastopa hipnotizerja in mentalista Siniše Hotka (na 
fotografiji), ki se je s hipnozo začel ukvarjati  zelo zgodaj. 
35-letnik z Bizeljskega je na odru talentov prepričal s svo-
jim nastopom, kjer mu je pomagala žirantka Ana. Ljubko 
'asistenko'  je dobesedno spremenil v jekleno damo. Ko je 
videla posnetek nastopa, je šokirana ostala brez besed: 
»Oooooo. Bila sem kot trda dila! Noro!« Za svoj nastop je 
seveda dobil štirikrat ja in uvrstitev v naslednji krog.

Posavska pevka Tadeja Molan predstavlja drugi singl s 
prihajajočega debitantskega albuma Polje ljubezni, ki bo 
izšel spomladi naslednje leto. Izkušena pevka, pisatelji-
ca, pianistka, učiteljica glasbenega pouka in članica mno-
gih zasedb se po prvem singlu Tujca predstavlja z nekoliko 
lahkotnejšo skladbo s pomenljivim imenom Polja ljubezni. 
Odlikuje jo zrel pristop izkušene ekipe glasbenikov ter se-
veda Tadejina interpretacija, ki skladbo naredi močno in 
obenem nežno. »Kot bi se v njej skrivala duša, mnogo sta-
rejša od njenih pomladi, nas pevka popelje skozi zgodbo 
o jesenski ljubezni, o zlatih poljih, igri strasti – ravno prav 
prikriti, skrivnostni. Skladbi poslušalec sledi tiho in zau-
pljivo,« je še zapisano o skladbi. Prisluhnite ji!

Where The Light Resides je četrti videospot Daniela Vezo-
je (na fotografiji) 
z njegove debi-
tantske plošče, ki 
je izšla decembra 
2016. Spomnimo: 
kantavtor iz Bre-
žic je v solo aku-
stičnem formatu 
v javnosti prvič 
nastopil pred šti-
rimi leti na 'open 
mic večeru' v Dublinu. Tamkajšnja lokalna glasbena scena 
ga je navdušila, tako da se je tja še vračal. Po spletu naklju-
čij je prišel do priznanega producenta Gavina Glassa in v 
njegovem Oprhan Recording studiu posnel svoj prvenec. 
Koncert ob izidu plošče je v živo prenašal Radio SLO1.  V 
videu boste zasledili tudi igralca Iva Barišiča.

Posavski predstavnik 
elektronske psihadelič-
ne glasbe, Aljoša Salmič 
(na fotografiji), znan pod 
imenom Electrode  Ra-
dioactive Vibes, se po-
časi, a vztrajno prebija 
v mednarodne vode. Po 
prvencu v švicarskem 
Bernu se tokrat odpravlja 
v nemški Hannover, kjer 
bo 20. oktobra s kolegi s 
Finske in Nemčije posku-
šal narediti popoln elek-
tronski večer. Seveda pa 
ob vsem tem ne pozabi 
na nastopanje v domačih 

koncih, tako da ga lahko za noč čarovnic slišite v maribor-
skem Štuku, kjer bo že četrto leto zapored zastopal barve 
'RadioAktivnih'.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

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

Vprašajte nas za nasvet :)
Okrepite si imunski sistem.
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Adrijana Salmič, Senovo – 

deklico,
• Anja Kolar, Senovo – deč-

ka,
• Elida Majić, Poljubinj – de-

klico,
• Dajana Urek, Kerinov Grm 

– dečka,
• Urška Novosel, Brezje pri 

Veliki Dolini – dečka,
• Nuška Dobravc, Brežice – 

dečka,
• Mateja Cizerle, Hudo Brez-

je – dečka,
• Sandra Abram, Mrzla Pla-

nina – dečka,
• Urška Kranjc, Pleterje pri 

Zdolah – dečka,
• Brigita Drame, Gradišče – 

deklico,
• Mateja Preskar, Globoko – 

deklico,
• Anita Bibič, Mostec – deč-

ka,
• Kristina Podlesnik, Seno-

vo – deklico,
• Klavdija Janc, Ravni – deč-

ka,
• Tanja Libenšek, Krško – 

deklico,
• Klementina Lažeta, Šmar-

ješke Toplice – dečka,
• Anja Kržan, Cundrovec – 

dečka,
• Dragana Jurkovič, Kerinov 

Grm – dečka,
• Patricija Podgoršek, Pesje 

– dečka,

rojstva

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Peter Gajšek in Jasna Keršič, oba iz Sevnice, 25. avgust 
2018, grad Sevnica (foto: Janja Železnik, Foto Asja)

poroke

• Peter Božič iz Žurkove-
ga Dola in Jelena Topić iz 
Sevnice,

• Žan Stušek in Saša Med-
ved, oba iz Tržišča,

• Toni Prišel in Tamara Žit-
nik, oba z Gorice,

• Marko Jazbec iz Preslado-
la in Ana Vodeb iz Dolenje 
vasi pri Artičah,

• Mihael Resnik Jelinek iz 
Brežic in Tina Šulc iz Lju-
bljane,

• Martin Predanič in 
Krystyna Anna Smrdej, 
oba iz Gornjega Lenarta,

• Danijel Bratanič iz Buko-
ška in Tadeja Sotošek iz 
Križ,

• Tadej Baškovič iz Gorenjih 
Skopic in Marjetka Prelo-
gar iz Stranj,

• Mladen Jovičič iz Pridje-
la (BiH)in Dorotea Matau-
šić iz Artič,

• Matej Kozole in Nina Bo-
žičnik, oba s Senovega,

• Andrej Reberšak in Bar-
bara Sintič, oba iz Leskov-
ca pri Krškem.

ČESTITAMO!

Za jesenska opravila.

SPODNJA POHANCA–V avgustu je dopolnila 90 let Rozika Pre-
danič iz Spodnje Pohance pri Artičah. Rodila se je v številni dru-
žini Banovih v sosednjem Zgornjem Obrežu. Otroška leta je pre-
življala kot pregnanka in okušala vse grenkobe vojne vihre. Leta 
1953 se je primožila k Ivanu Predaniču, s katerim sta si ustva-
rila družino in dom. Mož je bil zaposlen, ona pa je gospodinjila 
doma in skrbela za sina in hčerko. Po moževi smrti živi s sinovo 
družino. Zdaj je vesela obiskov svojih vnukov in pravnukov, ki 
svoji babici želijo še veliko zdravja in prijetnih trenutkov. Vsem 
lepim željam se pridružujemo tudi članica sveta KS Artiče Bar-
bara Ogorevc ter prostovoljke RK Artiče Tončka Cizel, Jožica 
Žerjav in Zofka Godec.  Z. G.

90 let Rozike Predanič 

Slavljenka z obiskovalkami iz KS in RK Artiče

 

 

  

 

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

REMBOV MESEC, 
23. september–23. oktober 2018 

Rembova pot, strokovni ekskurziji
13. oktober: V Radovljico in Ljubljano
22. oktober: V Univerzalni muzej 
 Joanneum Gradec
18. oktober, 18.00
»Vrnitev Rembovih ovalov« s 
koncertom »Á deux clavecins«
Duo čembalov: Mar�na Okoliš in Egon Mihajlović, 
Akademija za glasbo, Univerza v Ljubljani

12. oktober, 18.00
Brežiški potres 1917
Predstavitev monografije Brežiške študije 5

19. oktober, 9.00–19.00
1. Toporišičev dan
Simpozij in okrogla miza

29. in 30. oktober, 9.00–13.00
Jesenska grajska dogodivščina

• Nataša Pleteršnik, Črešnji-
ce pri Cerkljah – dečka,

• Klavdija Kožar, Zdole – 
dečka.

ČESTITAMO!

www.PosavskiObzornik.si

BREŽICE – V Fotoklubu Brežice, v katerega je včlanjenih 15 
ljubiteljev fotografije, so sredi priprav na otvoritev razsta-
ve z naslovom »Stavbna dediščina 9: Brežiške nadrobnosti 
in prazni prostori«, ki jo bodo v sklopu prireditev Brežiške-
ga oktobra odprli v avli UE Brežice 16. oktobra.

Kot nam je povedal predsednik Fotokluba Brežice Davor Lipej, 
omenjeno razstavo pripravljajo v sodelovanju z Društvom za oži-
vitev mesta Brežice. Po njegovih besedah bo razstava zagotovo 
odmevala, saj so se lotili kar malce provokativne teme – skozi 
fotografski objektiv so želeli pokazati na prazne prostore pred-
vsem v mestu Brežice, ki kvarijo videz brežiške občine kot turi-
stične občine. »Tudi na ta način želimo spodbuditi lastnike teh 
zapuščenih stavb, da nekaj ukrenejo,« pravi Lipej. Naštel je samo 
nekaj stavb, ki bodo vidne na razstavi, npr. Treppova vila, Bla-
govnica, vila Livada, zapuščene izložbe v mestnem jedru, poslo-
pje nekdanje Agrarie, stavba nekdanje Mode itd. »Teh objektov 
je po Brežicah z okolico zagotovo 15 do 20,« je dejal. Razstava o 
zapuščenih objektih bo na ogled nekje mesec dni.
Sicer pa bosta kmalu minili dve leti, kar se je po desetletjih za-
tišja našla skupina zanesenjakov, ne samo iz brežiške občine, ki 
so ponovno obudili fotoklub v Brežicah. Želja po združitvi foto-
grafov je tlela že vrsto let, je povedal, nekoč je v Brežicah namreč 
že obstajal fotoklub, ki ga je vodil pokojni Oskar Gerjevič. Kot je 
opisal Lipej, so dejavni na področju fotografije, veliko pozornosti 
posvečajo samoizobraževanju, do zdaj so pripravili tudi dve raz-
stavi, obe zelo odmevni, lani ob dnevu žena z naslovom Ženske, 
letos pa so kot protiutež na dan mučenikov pripravili razstavo 
Moški. Zelo aktivni so bili pri snemanju etnološkega filma v Ka-
pelah Tak ti je tu blu na kmetih in bili posledično s približno 180 
fotografijami tudi partnerji razstave Časi na vasi v brežiškem gra-
du. Pripravili so tudi manjša izobraževanja o fotografiji za šolarje, 
ki jih je sklenila otroška fotografska razstava pod okriljem JSKD 
OI Brežice. Letos pripravljajo še potopisno predavanje o baltskih 
deželah in potopisni fotografiji. V svoje vrste člani fotokluba va-
bijo tiste, ki čutijo s fotografijo in imajo že določeno predznanje. 
 R. Retelj

Fotoklub s provokativno razstavo
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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 ...). Pošiljatelj soglaša, da se njegovi osebni 
podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika. Objavljeni 
prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite 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 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, 

od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po epošti 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.

Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja 
identifikacije naročnika.

zahvale, spomin

ANDREJ HORVATIČ

SPOMIN

Vsi njegovi

iz Mihalovca 4, Dobova.

18. oktobra bo minilo 10 let,
odkar nas je zapustil naš dragi

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor hrast

in prišel je čas usode,
ki je zrušil skalo,

ki je zlomil hrast ...

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

MARTIN JERŠIČ

SPOMIN

Žena Marija

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,

ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,

a v naših srcih še živiš.

iz Brežic.

17. oktobra bo minilo žalostno leto, odkar nas je zapustil

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

JOŽE KONAJZLER

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga močno pogrešamo

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,

spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

z Lukovca.

Minilo je žalostno leto, 
odkar si nas zapustil, naš dragi ljubljeni

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, 
postojite ob njegovem grobu in mu prižigate svečke.

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 
63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 
69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) in 14. ter 15. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem 
(Ur.l. RS, 99/2008 in popr. 9/2009), Pravilnika o notranji organi-
zaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Center za 
podjetništvo in turizem Krško ter Statuta javnega zavoda Centra 
za podjetništvo in turizem Krško, se razpisuje delovno mesto za 

direktorja/direktorico javnega zavoda 
Centra za podjetništvo in turizem Krško.

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpol-
njevati naslednje pogoje:
• ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po vi-

sokošolskih strokovnih programih ali magisterij stroke (2. bo-
lonjska stopnja), 

• ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
• ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
• pozna delo na področju podjetništva ali turizma, 
• je državljan Republike Slovenije,
• aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
• vozniški izpit B kategorije,
• nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarskega kriminala,
• ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kazni-

vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme 
bili obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

• zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica za-
radi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po ura-
dni dolžnosti.

Ostali pogoji:
• poleg navedenih pogojev mora kandidat predložiti program 

razvoja in ukrepe za dosego programskih ciljev dejavnosti 
Centra za podjetništvo in turizem Krško.

Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobraz-

be, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe 
ter leto, mesec, dan in ustanova, na kateri je bila izobraz-
ba pridobljena; 

2. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja delovnih izkušenj, v ka-
teri kandidat navede datum pridobljenih delovnih izkušenj 
pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je 
opravljal pri tem delodajalcu; 

3. pisno izjavo o znanju uradnega jezika;
4. pisno izjavo o znanju tujega jezika;
5. pisno izjavo kandidata, da:

• je državljan Republike Slovenije,
• da ima opravljen izpit B kategorije,
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznive-

ga dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil 
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

• zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zara-
di naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po ura-
dni dolžnosti;

6. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovo-
ljuje Centru za podjetništvo in turizem Krško pridobitev po-
datkov iz 5. točke tega javnega natečaja iz uradne eviden-
ce. V primeru, da izbrani kandidat s tem ne bo soglašal, bo 
moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za do-
ločen čas, 4 leta, s polnim delovnim časom.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter svoj ži-
vljenjepis s kontaktnimi podatki naj kandidati vložijo v pisni ob-
liki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj – 
direktor«, na naslov Center za podjetništvo in turizem Krško, 
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško, do vključno 16. 10. 2018. 

Formalno nepopolne prijave (vloge, ki ne vsebujejo vseh zgo-
raj navedenih izjav), se ne bodo uvrstile v izbirni postopek za 
izbor direktorja/direktorico javnega zavoda.

Svet zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško

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

V 19. številki Posavskega obzornika smo zasledili prispevek pod 
zgornjim naslovom. Pa smo ga pozorno prebrali. Priznam, da nas 
vsebina ni prav nič presenetila. Pravzaprav smo z velikim zado-
voljstvom spoznali, da so še ljudje, ki zmorejo brez dlake na jeziku 
reči bobu … bob. Avtorju prispevka lahko samo izrečemo zahva-
lo. Odločil sem se, da v ta mozaik dodam še svoj (naš) kamenček. 
Zakaj?
Naša družina od samega začetka po prenovi živi v stanovanjsko-
-poslovnem kompleksu hiš v Krškem: CKŽ 49/A, Dalmatinova uli-
ca 6 in Dalmatinova ulica 8. Ta kompleks je bil v letu 1988 pre-
novljen, še z nekaterimi sosednjimi hišami, s programskim ciljem 
ohranitve in oživitve starega mestnega jedra. Zato so tem hišam 
dodani poslovni prostori za manjše trgovske lokale in pisarne, ki 
ne bi bili moteči za sožitje z uporabniki stanovanj. Tako so stav-
be dobile več etažnih lastnikov. Do nedavnega je bivanje potekalo 
kar znosno. Tudi ko je prihajalo do menjavanja etažnih lastnikov 
oz. uporabnikov teh prostorov. 
Nekje v začetku tega leta je Papilot - Zavod za Posavje v hiši CKŽ 
49/A najel poslovni prostor za svojo proizvodno dejavnost. Seve-
da brez vednosti upravitelja hiše in brez vednosti ostalih etažnih 
lastnikov v tej in v sosednji stavbi. Kot kaže, tudi brez uporabnega 
dovoljenja pristojnega upravnega organa. Njihova umestitev v to 
okolje je postala zelo moteča iz več razlogov. Zlasti za stanovalce. 
Zato smo stanovalci s svojimi podpisi naslovili peticijo na Krajev-
no skupnost Krško in hkrati pozvali Rudar Senovo (13. 6. 2018), 
kot upravitelja hiše na CKŽ 49/A, da nas informira o tej sporni za-
devi. Rudar se je odzval takoj (14. 6. 2018) z dopisom, v katerem 
nas je obvestil, da je lastnik obeh delov stavbe Tekstil, proizvod-
no in trgovsko podjetje d.d., Letališka cesta 34, Ljubljana in da sta 
poslovna prostora po uradnih podatkih Geodetske uprave vode-
na kot prodajalni ter da kot upravnik stavbe niso podali soglas-
ja niti niso bili obveščeni o opravljanju kakršne koli druge dejav-
nosti v omenjenih prostorih. Gradbeno dovoljenje za spremembo 
namembnosti prostorov namreč izdaja Upravna enota v Krškem.
Glede na podano Rudarjevo usmeritev smo se z dopolnjeno doku-
mentacijo obrnili na Upravno enoto Krško, ki nam je 19. 6. 2018 
odgovorila, da »inšpekcijski nadzor nad gradnjo, za katero po za-
konu ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na 
skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi 
občine, v okviru izvirne pristojnosti občine opravljajo občinski 
inšpektorji ali skupni občinski inšpektorji, ki delujejo v okviru 
skupne občinske uprave, na območju katere se objekt izvaja ali 
na katerem je objekt zgrajen ...« 
 Torej smo nadaljevali svojo Sizifovo pot tako, da smo celotno do-
kumentacijo s problemi in dokazili naslovili na Občino Krško, Služ-
bo za pravne in splošne zadeve. Ta pa nam je, šele po naši urgenci, 
20. julija, sporočila, da so zadevo predali drugim službam občin-
ske uprave v reševanje in odločanje. S problemom naj bi bil sezna-
njen tudi Kabinet župana. Natančnejši odgovor pa naj bi prejeli 
po razgovoru s Papilotom, ki je bil opravljen 23. julija. Potem se ni 
zgodilo niti uredilo nič! Zato smo 29. 7. 2018 napisali podžupanji 
pismo, v katerem smo jo podrobno seznanili s celotno problema-
tiko in med drugim poudarili, da ima »dvorišče med hišami CKŽ 
49/A in Dalmatinovo 8, namembnost zgolj za vstopanje stano-
valcev do svojih stanovanj, za zaposlene v poslovnih prostorih 
v teh stavbah in za njihove stranke, nikakor pa ne za prekladal-
no rampo tovornih vozil. Še posebej zato, ker niti stanovalci niti 
zaposleni v teh stavbah teh površin, že od vselitve 1989 nismo 
uporabljali za parkiranje svojih vozil. Izjemoma le za interven-
cijske namene itd.«
Odgovor podžupanje je prišel sorazmerno hitro - dne 3. 8. 2018, ci-
tiram: »Prejela sem vašo pošto. Z zadevo sem bila delno sezna-
njena že iz naših kolegijev, sem pa še prosila pristojne da so mi 
dali malo več informacij. Dejstvo je da smo mi lastniki poslov-
nih prostorov v soseski kjer živite. Kot dobri gospodarji moramo 
pač te prostore tržiti. Glede na to da je bil interes po najemu teh 
prostorov smo jih tudi oddali. Kot navajate je ta dejavnost za vas 
bolj moteča kot je bila prejšnja. Občina je samo lastnik teh pro-
storov vse ostale postopke - uporabno dovoljenje oziroma pogo-
je obratovanja je stvar Upravne enote, ki mora le to izdati v skla-
du z zakonodajo, tako kot tudi sami ugotavljate. V kolikor je to 
moteče- hrupno v mejah prekoračitve pa je stvar kršitve javne-
ga reda in miru. Upam, da se bo nastala sprememba v prostoru 
skupaj z najemniki uredila do te mere, da bo za vse sprejemlji-
vo. Lep pozdrav in vse dobro želim!« 
Vendar so nekatere navedbe v odgovoru glede lastništva spornih 
poslovnih prostorov zgrešene. Lastnik teh prostorov je firma Tekstil 

Nekaj gnilega je v občini Krško – 
drugič

iz Ljubljane, kar je razvidno iz izpiska iz Zemljiške knjige, ki jim 
je bil dan na vpogled. Ne glede na vsa navedena dejstva pa mo-
ram opozoriti našo javnost, da si je nekdo iz občinske uprave do-
volil grobo kršitev zakonitosti s posegom v zasebno lastnino s tem 
da je dal postaviti prometne oznake na zemljiške površine, ki niso 
javnega značaja niti površine javnega prometa, temveč so sestav-
ni del dvorišča stanovanjskih hiš: CKŽ 49/A, Dalmatinove ulice 8 
in Dalmatinove ulice 6, Krško, ki so v celoti v lasti etažnih lastni-
kov omenjenih hiš. Vse to pa je bilo storjeno brez vsake vednosti 
ali soglasja etažnih lastnikov teh površin. Sedaj pa bomo lastniki 
trepetali pred tem, da nas bodo na lastnem dvorišču ustrahova-
li občinski redarji, kar se je pred nekaj dnevi zgodilo moji soprogi.
 
 Ivan Srpčič, Krško

(Pismo smo skrajšali v uredništvu, kjer razpolagamo tudi z doku-
mentacijo o zadevi.)
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POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. ure in 
naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave 
ali si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. www.PosavskiObzornik.si

IVANA
PŠENIČNIKA

ZAHVALA

Žalujoči: žena Marija in hčerka Nada

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
iskreno pomoč, izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Posebna hvala dr. Robiču, Tonetu Kralju, Harapinovim, Pšeničnikovim 
ter govornikoma Ivanu Ureku in Milanu Sašku, gasilskemu društvu 
Župelevec, g. župniku z Bizeljskega, pevcem na pokopališču, Manji, 
Sari in Smilji za lepo petje v kapelski cerkvi, g. Žičkarju in gostilni 
Erban.

z Bojsnega 26

Ob boleči izgubi našega
dragega moža in očeta

MARIJANA
RESNIKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakor koli pomagali v času njegove 
bolezni in ob slovesu. Hvala vsem za podarjene sveče, denarno 
pomoč, svete maše in za spremstvo na njegovi zadnji poti.

Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.

iz Ponikev pri Studencu

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedka in brata

ANTONA SINTIČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom – 
posebej njegovim sestram, družinama Kuhar in Hudoklin iz Mladja 
ter družini Stipič iz Gradnja, ki ste nam pomagali pri iskanju. Hvala 
vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki 
so se še zadnjikrat prišli poslovit od našega Tončija in ga pospremili 
v tako velikem številu na njegovi zadnji poti, vsem, ki ste nam izrekli 
sožalje in besede tolažbe, darovali cvetje, sveče, svete maše in 
denarno pomoč. Hvala g. župniku Tonetu Kerinu za lepo opravljen 
obred, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, govornicama 
Meti Reberšak in Eriki Stipič za ganljive besede slovesa, Cvetličarni 
Kerin in pogrebni službi Žičkar. Hvala prostovoljnemu gasilskemu in 
vinogradniškemu društvu Podbočje za nošenje praporjev. Hvala tudi 
vsem, ki jih nismo posebej imenovali, pa so nam kakor koli pomagali.

Na svidenje, ljubljeni Tonči, med zvezdami neba,
kjer vsakdo od nas poslednji dom ima!

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega 
ljubljenega moža, atija, brata, strica,
botra, soseda in dobrega prijatelja

Prazen je dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče ...

Kako boli in duša trpi,
zdaj ko, ati, tebe več ni ...

po domače Žnedarjevega Tončija iz Mladja,

AMALIJE VOGRIN

ZAHVALA

Žalujoči: hčerka Božena in ostalo sorodstvo

se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, podarjene sveče, 
denarno pomoč in svete maše.
Posebno se zahvaljujemo Domu upokojencev Brežice, kjer je zadnja 
leta prebivala, in VDC Krško–Leskovec.
Zahvaljujemo se tudi ge. Ani za lep govor, pevcem KUD Slavček, g. 
župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar in gostišču 
Magdalena.

iz Rajca 1

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zaživijo.

Ob boleči izgubi naše drage mame in tete

IVANKE VRETIČ

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja in sveče. Posebna zahvala govorniku g. Stanetu 
Preskarju, pevcem s Sromelj za zapete žalostinke in osebju doma 
upokojencev Bregana. Hvala g. župniku za opravljen obred, g. 
Žičkarju za pogrebne storitve in izvajalcu Tišine.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam pomagali v teh težkih trenutkih in 
vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

iz Curnovca 10a, Artiče,

ANE BRATANIČ

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moje drage mame

se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu 
in jo pospremili na zadnji poti. Hvala Komunali Brežice, pogrebni 
službi Žičkar, gospodu župniku Gregorju Majcnu, sorodnikom, 
prijateljem in znancem, sosedom, Društvu Harmonija in Društvu 
izgnancev Globoko.

Žalujoči: sin Jože

JUSTINA ŠINKOVEC

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

z Goleka.

V boju s kruto boleznijo je omagala in nas v svojem 87. letu
tiho zapustila naša draga mami, tašča, stara mama,

prababica, teta in soseda

Noč v korakih mirnega je sna
vzela, kar življenje da.

Pot zdaj vodi tja,
kjer so drugi tvoji že doma.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečene besede sožalja in tolažbe, podarjeno cvetje, 
sveče, denarne prispevke in svete maše.
Posebna zahvala gre osebju Doma starejših občanov Krško, kjer je 
naša mama v skupini Nagelj prebila zadnje leto, za vso skrb in nego, 
ki jo je potrebovala.
Iskrena hvala pogrebni službi Žičkar za vso pomoč, pevcem za zapete 
pesmi, praporščakom in g. Arhu za odigrano Tišino.
Iskrena hvala tudi gospodu župniku Ludviku Žagarju za lepo 
opravljen obred in tolažilne besede. 
Hvala tudi vsem, ki ste se udeležili pogrebnega slovesa.

IVANE KOS

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se zahvaljujemo dr. Iljažu, sestri Božici Hrastovšek za večletno 
zdravljenje in obiske na domu. 

Hvala vsem sorodnikom in vaščanom za izrečeno sožalje, podarjene 
sveče in svete maše. Posebno se zahvaljujemo Eriki Bogovič, Marjani 
Kos ter družini Kovačič za vsestransko pomoč. Za ganljive besede 
slovesa smo hvaležni g. Mihi Boraniču. Hvala tudi Gasilski godbi iz 
Loč, gospodu župniku Mateju Užmahu za lepo opravljen obred ter 
pogrebni službi Žičkar in gostilni Humek.

Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

roj. Bogovič, iz Mihalovca

Ob izgubi naše drage mame,
stare mame, prababice, praprababice,

tašče, tete in svakinje

ZAHVALA

Žalujoči: njeni najdražji

Preveliko vas je bilo, da bi vse poimenovali, zato naj za vse velja le 
ena velika beseda HVALA, za vse stiske rok, za vse tople objeme, ki 
so nam in nam še bodo blažili bolečino.

V svojih kratkih 30 letih si, ljuba Andreja, dosegla vse,
kar se doseči da, in nas neizmerno osrečila.

Naprej nas bo vodil in nam dajal moč
tvoj vedno nasmejan in prelep obraz.

In prišel je dan, poln bolečine,
ko smo se veliko, veliko prezgodaj

poslovili od naše

iz Gunt pri Krškem.

ANDREJE SIMONIŠEK

FRANCIJA ZORKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob izgubi našega Francija se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje, tople stiske 
rok, darovane sveče in denarne prispevke. Prisrčna hvala Tijanovim 
soigralcem, dr. Obradoviću in gospodu župniku za lepo opravljen 
obred. Hvala pogrebni službi Kostak, izvajalcu Tišine ter g. Zoranu 
za besede slovesa.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našega dragega pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Zahvala ob slovesu

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

iz Spodnjega Starega Grada.

MARKO ŠEPEC

ZAHVALA

V 40. letu starosti nas je zapustil naš dragi sin, 
brat, bratranec, stric, sosed in prijatelj

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečene tolažilne besede. Hvala vsem, ki ste našega Marka 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: mama Dragica, oče Ivan in vsi njegovi

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 

a nate spomin 
bo večno ostal.

iz Kapel.

LISCA – Jutri, 12. oktobra, bo potekala preventivna akcija »Sku-
paj na Lisco 2018«. Glavni namen akcije je, da vse službe, ki so-
delujejo pri interventnih dogodkih, skupaj spoznajo planinske 
poti, ki vodijo na Lisco, nevarne odseke poti, možnosti nastan-
ka nesreč in ostalih interventnih dogodkov, ki se lahko zgodijo. 
Cilj je spoznati najhitrejše in najvarnejše poti ter dostope na Li-
sco za učinkovito ukrepanje ob interventnih dogodkih, ugotovi-
ti potrebno opremo in usposobljenost za posamezne vrste do-
godkov pri posameznih službah, seznanitev z reševalno opremo 
in vozili ter usposobiti za uporabo defibrilatorja. Na Lisco bo or-
ganiziran pohod s posameznih izhodiščnih točk, predstavitev 
reševalne opreme, vozil in defibrilatorja bo potekalo ob 14. uri 
na športnem igrišču pod Tončkovim domom, pol ure kasneje bo 
potekala predstavitev projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo 
Posavje in nato še revialna nogometna tekma z znano osebnostjo. 
V preventivni akciji bodo sodelovali predstavniki Policijske po-
staje Sevnica, člani Planinskega društva Lisca Sevnica, ekipa Nuj-
ne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Sevnica, gasilci Pro-
stovoljnega gasilskega društva Sevnica in Gasilske zveze Sevnica, 
enote reševalnih psov Slovenije OE Dolenjska ob finančni ter or-
ganizacijski podpori Občine Sevnica.  S. R.

Preventivno »Skupaj na Lisco«
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Prodam traktor IMT 539 in 
Zetor 5340. Tel.: 031 573 849

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Kupim izabelo za sok. 
Tel.: 041 760 782

Prodam mlado vino, belo ali 
rdeče, iz Bizeljsko-sremiškega 
okoliša. Tel.: 031 550 712

Prodam mošt; beli, žametovko 
in frankinjo ter kupim traktor 
s priključki. Tel.: 051 813 034

Prodam mošt, modri pinot, 
chardonnay, muškat, mešano 
belo, frankinjo in žametno čr-
nino. Bizeljsko, cena od 0,85 €. 
Tel.: 040 781 444

Prodam mošt modre frankin-
je, rizlinga, plavca in žametne 
črnine. Tel.: 051 254 413

Prodamo vino 2017 (belo 
mešano, rdeče) ter vino 2018 
(muškat, belo mešano, polsuhi 
muškat, frankinjo in žametno). 
Tel.: 031 306 559 po 17. uri. 

Prodam domač med odlič-
ne kakovosti, sorte: cvetlič-
ni, akacijev, kostanjev. 
Tel.: 031 278 746

Prodam ječmen. Tel.: 041 896 
591, 031 835 326

Odkup in spravilo lesa. Takojš-
nje plačilo. Tomi Lipar s.p., Sta-
ra vas 17e, Bizeljsko. 
Tel.: 031 276 666

Prodam mešana drva s prevo-
zom in puhalnik Tajfun z elek-
tromotorjem, malo rabljen, 
okolica Brežic. 
Tel.: 041 408 774

Prodam motorno žago Par-
tner 550, 3,9 KM, in motokul-
tivator Muta Maestral. 
Tel.: 030 694 956

Prodam okrogle bale, voz 
16 col, puhalnik na kardan in 
gradbeno parcelo 14a, pri Žej-
nem (Straža). 
Tel.: 051 477 243

Prodam ohranjen traktor IMT 
539 – letnik 91, 1.600 ur, ka-
bina, registriran, ter Golf 1.6 
diesel, letnik 90, vozen, 250 €. 
Tel.: 041 233 834

Prodam kiper prikolico ETK 
300 Tehnostroj, motor diesel 
ACME za motokultivator. 
Tel.: 040 295 510

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam belo mešano vino, 
muškat in frankinjo ali men-
jam za ječmen ali tritikal. 
Tel:: 041 229 957

Prodam gozdni med (lipa, 
kostanj) in akacijev med v ko-
zarcih ali refuzi. Okolica Krške-
ga. Tel.: 064 106 244

Prodam domač česen, pride-
lan na človeku in naravi prija-
zen način. Cena 8 €/kg. 
Tel.: 041 222 350

Prodam neškropljena jabolka 
za sok, kis ali ozimnico. Mož-
na dostava. Tel.: 051 338 819

Prodam jabolka, pridelana na 
ekološki način, certifikat, več 
sort, tudi industrija, možna do-
stava. Tel.: 041 634 808

ŽIVALI

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

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece, težko cca. 160 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 916 652

Prodam pujske, težke 25-30 
kg, za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 390 068 

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

TELSAT d.o.o.

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

CPB 13, Brestanica

1+1
gratis
dva para za ceno 
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možnim objektom, paru, Gorn-
ji Lenart 60. Tel.: 051 448 214

Oddam urejen in opremljen 
poslovni prostor v Brežicah, 
poleg Supermarketa Spar. Pri-
meren za različne dejavnos-
ti. Ugodno. Sanja Hendija s.p., 
Novi dom 41, Trbovlje. 
Tel.: 041 376 778

V Krški vasi oddam v najem 
hišo 80 m2 z manjšim dvoriš-
čem in vrtom, centralno ogre-
vanje, takoj vseljivo. 
Tel.: 041 223 622

AVTOMOBILIZEM

Prodam motor Alpina, 1. last-
nik, in cisterno za vino, 500 l, 
s tremi pipami. 
Tel.: 040 236 153

KMETIJSTVO

Prodam koruzo, naravno su-
šeno, pakirano v vreče. Okolica 
Brežic. Tel.: 041 601 691

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

NEPREMIČNINE

Rožno 31, Brestanica – pro-
dam stanovanjsko hišo, 140,2 
m2, K + P + M, gospodarski po-
slopji, zemljišče 8.269 m2, cena 
114.000 €. Tel.: 041 395 718

Prodam bivalni vikend, v oko-
lici Krškega. Pokliči po 15 h. 
Tel.: 051 483 103

Vinograde, pretežno modra 
frankinja, delno modri pinot, 
bizeljski vinorodni okoliš, od-
damo v najem pod ugodnimi 
pogoji. Tel.: 041 676 863 

Oddam v najem manjšo stano-
vanjsko hišo, opremljeno, s po-

Kupimo debele krave ter teli-
ce za zakol in suhe za dopitan-
je. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780 

Kupim telico, staro od 12 do 
14 mesecev, simentalko ali li-
mozinko, pašno. Prodam trak-
torsko prikolico (ni kiperca). 
Tel.: 040 577 552

Prodam pujske, težke od 40 
kg do 120 kg. Okolica Sevnice. 
Tel.: 040 426 809

Prodam odojke, linije 12, tež-
ke 25-30 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam odojke pasme man-
gulica (težke 30-35 kg), tri 
svinje (težke 150 kg) in svin-
jo, težko 200 kg. Okolica Bres-
tanice. Tel.: 070 675 632

Prodam prašičke, težke 50-60 
kg. Okolica Blance. 
Tel.: 040 304 032

Prodamo prašičke, težke 30 
kg. Tel.: 031 698 469

Prodam prašiče, 70 do 100 kg, 
in merjasca za pripust, starega 
5 mesecev, linije 12. 
Tel.: 031 751 324

Prodam krškopoljca, 35 kg in 
180 kg. Tel.: 051 634 338 

www.cve t l i carna t ina . com

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!
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KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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040 287 597 Robert
www.nnrn.si

HIŠA SLINOVCE, 
KOSTANJEVICA NA KRKI

Cena: 195.000,00 €
L. izgradnje: 1970, l. prenove: 1990

Velikost: 206,00 m² 
Parcela: 2.348,00 m²

EI: v pridobivanju 
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Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.
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!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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
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.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpola-
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva-
le, spomini, ankete, nagradne igre, pis-
ma bralcev, naročniki, moja poroka, idr.), 
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo 
in uporabljamo le za namene, za katere 
so bili podani.

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

Tisk: Delo d. d.  Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (22/2018) bo izšla v 
četrtek, 25. oktobra 2018.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 18. oktober 2018.

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.

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo 
izključno za preverjanje identifikacije naročnika. Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje 
naročnika in niso za objavo.

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
sporoča cenjenim strankam, da bo

prodaja belih kilogramskih piščancev in 
jarkic 13. oktobra pri Mirt Alojzu 

na Gmajni 28, Raka, ter 
15. oktobra na Kajuhovi 3, Senovo. 

Vsak četrtek enodnevni beli piščanci.
Naročila sprejemamo na 

tel. št. 07 49 73 190 ter 031 676 724.

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA sporoča 
cenjenim strankam da bo

Vso perutnino lahko naročite na tel.št.07 49 73 190 ali 031 676 
724

Oglas objavite 24.05.2018
Prosim za predogled oglasa.

Oglas naj bo povečan format,tak kot  je bil do sedaj.

lp

Prodam pujske, od 30 do 65 
kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam odojke, težke 25–30 
kg, možen tudi zakol. Kupim 
mlin za sadje. 
Tel.: 040 840 065

Prodam prašiče, težke do 40 
kg, in svinjo ovca, 350 kg. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam prašice, težke od 35 
do 50 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 031 304 168

Prodam dva prašiča, težka od 
220 do 240 kg. 
Tel.: 070 415 739

Prodam odojke, težke od 22 
do 35 kg, možen zakol, okolica 
Brežic. Tel.: 041 560 136

Prodam odojke, težke od 25 
do 40 kg. Tel.: 07 49 684 84

Prodamo prašiče od 25 kg na-
prej in 3 kom, 200 kg, za zakol 
ali rejo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 411 714

Prodam mlade kozličke za za-
kol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 881 486

Prodam telico LS, staro 5 me-
secev, in 500 kg pšenice. 
Tel.: 031 557 084

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam halogensko pečico 
(konvek.), električno ventila-
cijsko pečico (28 l), grill Ral-
lette in premični plinski žar z 
lava kamni. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 673 510

RAZNO
Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obnova. 
Tel.: 041 493 455, Marko Kran-
jec s.p., Rožno 15a, Brestanica

Prodam diatonično harmo-
niko Melodija Planinka, rdeče 
barve, B, S, AS. Kot nova in na 
novo uglašena. 
Tel.: 070 401 053

Prodam 700 m ograje iz arma-
turnih mrež (posamezna dol. 5 
m, viš. 1,10 m, okenca 10 x 10), 
primerna za vse živali. Cena: 
1,60 EUR/tek. meter. 
Tel.: 041 398 567

Potrebujem delavca za pose-
kati 260 trt in pospravilo be-
tonskih stebrov, cca. 60 kom, 
vse doma. Tel.: 051 382 118

Prodam po nižji ceni pre-
hranske dodatke: Hepafar (za 
jetra), Bacilus Clausi (prebava) 
in Adrenalux (stres). 
Tel.: 031 219 063

STIKI

Starejši ljudje, zrelih let, nu-
dijo se vam številna zanimi-
va spoznavanja po celi državi. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si 

Ženitne ponudbe iz vse drža-
ve za resne ljudi. Primanjkuje 
žensk, deklet. Mnogim uspe. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si

Star sem 44 let, iščem punco 
za resno zvezo, ki bi se prese-
lila k meni. Sem iz Frankolove-
ga. Tel.: 070 666 255

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780

NEK
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija

  RAZPISUJE
8  KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

 
za študente višjih letnikov univerzitetnih 
študijskih programov
◦ elektrotehnike,
◦ energetike, 
◦ strojništva in
◦ računalništva.

Kandidati naj pošljejo prošnje izključno 
po pošti do 19. 10. 2018 na naslov:

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., 
Vrbina 12, 8270 Krško.

 
Prošnji naj priložijo potrdila o vpisu in 
do sedaj opravljenih izpitih/obveznostih.

KRŠKO – V Mladinskem cen-
tru Krško so v dneh od 2. do 
4. oktobra pripravili dne-
ve odprtih vrat, na katere 
so povabili z geslom »Prid' 
hengat«. 

Prvega dne so v popoldanskih 
urah pripravili kopico delav-
nic. »Zamislili smo si, da se bo 
v vsakem prostoru v hiši nekaj 
dogajalo,« je povedala koordi-
natorica mladinskih izobraže-
valnih in preventivnih progra-
mov Mihaela Kovačič, »tako 
da smo imeli kuharsko delav-
nico, snemanje v multimedij-
skem studiu, otroške delav-

»Hengali« na dnevih odprtih vrat

nice, predstavitev Erasmus+ 
programov, na ogled je bila fo-
tografska razstava našega EVS 
prostovoljca, športne igre itd. 
K sodelovanju pa smo povabi-
li tudi vse organizacije, ki gos-
tujejo pri nas, se pravi Društvo 
zaveznikov mehkega pristan-
ka, Glasbeno šolo POPsi, Klub 
posavskih študentov, Društvo 
potapljačev Vidra in Posavski 
alpinistični klub, ki so prav 
tako imeli odprta vrata.« V nas-
lednjih dveh dneh so pripravili 
še računalniško delavnico »Di-
gitaliziraj se« ter ustvarjanje 
glasbe in Ableton delavnico. S 
tem so naznanili začetek nove 
sezone v mladinskem centru, 
pridružili pa so se tudi tednu 
otroka, zlasti z vsebinami za 
mlade od 12. leta dalje.

Programi v mladinskem cen-
tru se, kot pravi Kovačičeva, 
nenehno spreminjajo in do-
polnjujejo: »Letošnja novost je 
projekt Rast(išče) sreče, v ka-
terem smo začeli z izvajanjem 
uličnega dela in s preventiv-
nim središčem, v katerega lah-
ko mladi vsak dan pridejo po 
koncu pouka. Letos smo ime-
li tudi veliko Erasmus+ projek-
tov, gostili smo dve izmenjavi, 
in skupinski EVS projekt, v ka-
terem so bili mladi iz različ-
nih držav pri nas cel mesec.« 
Opažajo, da bodo v prihodno-
sti morali z mladinskim delom 
iti med mlade na ulico, saj jih je 
težje privabiti v ustanovo, kar 
pripisujejo tudi zasvojenosti z 
digitalno tehnologijo.
 P. P.

Z vsebinami so se pridružili tudi tednu otroka.

KRŠKO – Zadnji septembrski 
dnevi so v Krško prinesli naj-
večji jesenski projekt Kluba 
posavskih študentov v sode-
lovanju z Mladinskim centrom 
Krško – Mladinski kulturni fe-
stival 2018, ki je potekal med 
27. in 29. septembrom. Prvi 
večer festivala so obiskoval-
ci napolnili Kavarno Lilija in 
uživali v potopisnem preda-
vanju o medicinsko-humani-
tarni odpravi v Zambijo. Do-
gajanje drugega dne je bilo v 
znamenju jazz večera z Lo-
vrom Ravbarjem & Fake Or-
chestro. Tretji festivalski dan je 
s pestrim celodnevnim dogaja-
njem ponudil nekaj za vsako-
gar. Pri izvedbi so se organiza-
torjem – Mladinskemu centru 
Krško, Mladinskemu svetu Kr-
ško, Dijaški skupnosti Posavja 
in Klubu posavskih študentov 
– tudi letos pridružila društva 
PoPasje, Prostor vmes, Grajsko 
lutkovno gledališče iz Sevnice 
in Rdeči križ Krško, iz Ljublja-
ne pa je zabavno preživljanje 
prostega časa v sklopu ulične-
ga nogometa pripeljal Zavod 
Bob. Večerno in festivalsko do-
gajanje sta tudi letos skleni-
la koncerta. Na odru Mladin-
skega kulturnega festivala se 
je najprej predstavila nadobu-
dna mlada zasedba The Mint, 
za veliki finale letošnjega doga-
janja pa se je v Krško vrnil Vla-
do Kreslin, tokrat z Malimi bo-
govi.  Vir: KPŠ

Tridnevni MKF
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Več informacij: ww.visitkrsko.com,  www.visit-sevnica.com/si/, www.ktrc.si, www.kostanjevica.si, www.discoverbrezice.com

 Pridružujemo si pravico do sprememb. 
 www.visitkrsko.com

 

 Dan Datum in ura Naziv prireditve Lokacija / izhodišče  Organizator in informacije  
Ned 14.10. ob 8:30 POHOD PO GRAJSKI PEŠPOTI NA BIZELJSKEM  (8.5 km) Informa�vna tabla pred KS Bizeljsko  Turis�čno društvo Bizel jsko, 041 970 215 

Ned 14.10. ob 9:00 MEDGENERACIJSKI POHOD NA GRMADO (3  km) Ribnik v Resi v Krškem  PD Videm Krško - 051 390 577 in 031 663 319  

Sob 20.10. ob 9:00 PO POTI VINA IN SONCA (12 km)  Okrepčevalnica Kranjčič, Sromlje  TD Sromlje - 041 514 134, Anica 

Sob 27.10. ob 9:00  POHOD PO POTEH MILANA MAJCNA (13 km)  Izpred spomenika Milana Majcna v Šentjanžu  TD Šentjanž - 041 392 567, Petra  

Tor 6.11. ob 10:30 POHOD PO SEVNIŠKI PLANINSKI POTI (Zabukovje - Planina - 10 km) Glavna avtobusna postaja Sevnica  PD Lisca Sevnica - 041 481 697, Darinka  

Sob 10.11. ob 9:00 PO GADOVI SLEDI (8 km)  Prireditveni prostor VTD Gadova Peč  VTD Gadova peč - 031 663 319, Tone  

Sob 10.11. ob 7:00 KOLESARJENJE OD ZORE DO MRAKA  Start iz Glavnega trga v Sevnici  Kolesarsko društvo Sevnica - 040 297 179, Robert; 
kdsevnica@kolesarstvo.org  

Sob 10.11. ob 10:00 MARTINOV POHOD OD PLETENKE DO MALKOVSKIH GORIC (8 km)  Start pri pletenki v Tržišču  TD Tržišče - 041 270 747, Milena; 
turisticno.trzisce@gmail.com 

Ned 18.11. ob 9:00  Č`BULARSKI POHOD (10 km)  Iz Kostanjevice na Rako  PD Polom Kostanjevica na Krki in TD Raka - 041 532 727 
Lojze ali 041 773 545, Franc; franc.stokar@gmail.com  

Ned 25.11. ob 9:00 VINOGRADNIŠKI POHOD PO VINSKIH GORICAH  Parkirišče galerije Božidar Jakac  DV Kostanjevica na Krki in  PD Polom Kostanjevica na Krki - 
041 773 545, Franc; franc.stokar@gmail.com  

 

kdsevnica@gmail.com

Posavski festival pohodništva 2018

Na dvorišču pri podružnični 
šoli na Svibnem, pod mogočno 
zeleno lipo, so učenke in učen-
ci pod vodstvom svojih učite-
ljic pripravili prijeten kulturni 
program ter povabili k nago-
voru goste – Svitovo ambasa-
dorko Marijo Hrvatin, pred-
stavnika Zavoda za gozdove 
Slovenije Jožeta Praha, pod-
predsednico slovenskega zdru-
ženja Europa Donna Radko 
Tomšič Demšar, članico Eu-
rope Donne Slovenije Vesno 
Bregar iz Radeč in župana To-
maža Režuna. Slednja dva sta 
nato ob pomoči otrok na zele-
nečo lipo obesila srčke v roza 
barvi, ki so jih otroci naredili 
v šoli iz odpadnega materiala. 
V dogodek so se vključile tudi 
članice Društva kmečkih žena 
Arnika, ki so posebej za to pri-
ložnost spekle slastne piškote 
srčaste oblike z roza sladkim 
prelivom.

Dogodek se je nato odvijal še 
na parkirnem prostoru ra-
deške tržnice, kjer so nastopi-
li najmlajši iz otroške folklorne 
skupine, člani radeške gleda-
liške skupine Sokoli, plesna 
skupina GŠ Laško-Radeče in 
folklorna skupina Brusači. Po 
vseh nagovorih sta župan To-
maž Režun in Vesna Bregar 
skupaj z otroki okrasila z ro-

žnatimi srčki še lipo, ki so jo 
postavili v bližino zeliščne-
ga vrta na tržnici z namenom 
osveščanja o pomembni vlogi 
zgodnjega odkrivanja raka. S 
srčki so v Radečah okrasili tudi 
drevesa ob vpadnici v mesto 
ter v spominskem parku. 

»Res je, tudi mene se je dotak-
nil rak. Morala sem skozi tež-
ko obdobje, a zmagala sem. Da-
nes sem tu, med vami, srečna, 
da sem. Živim vsak dan pose-
bej, že zjutraj sem srečna, ko 
pogledam skozi okno. Zame je 
lep dan. Rada se smejem, rada 
plešem, uživam v vsakem tre-
nutku življenja,« je dejala po-
budnica in koordinatorica 
dogodka v domači občini v me-
secu boja proti raku dojk Vesna 
Bregar, ki je pred dvema leto-

ma uspešno prestala operaci-
jo po odkritju velikega tumorja 
na jajčniku, članica združenja 
Europa Donna pa je postala že 
pred leti, po izgubi sestre, ki 
bitke s to zahrbtno boleznijo ni 
dobila. »V življenju se zdijo vse 
stvari same po sebi umevne. 
Moj nasmeh, na primer, ki bo 
čez dva meseca obeležil šestde-
set jeseni, in moji lasje, ki raste-
jo pet let. Pred toliko leti, ko-
likor rastejo moji lasje, sem se 
srečala z najbolj grozno zgodbo 
svojega življenja. Program Svit, 
ki je preventivni državni pro-
gram presejanja in zgodnjega 
odkrivanja raka na debelem 
črevesu in danki, me je nago-
voril, da sem oddala blato in 
potem sem po oddanem vzor-
cu in pregledu blata obsedela 
v čakalnici, saj so mi rekli, da 

se mi izteka življenje. Oprije-
la sem vsake bilke. Upala sem, 
da bodo zvezde, usoda, naklo-
njeni moji življenjski poti. Da-
nes se lahko smehljam, čeprav 
imam nekaj centimetrov manj 
debelega črevesja. Odzovimo 
se vsem preventivnim progra-
mom, Dori, Zori, Svitu, da bomo 
z nasmehom gledali življenje,« 
so bile besede Marije Hrva-
tin, ki je po zdravljenju postala 
Svitova ambasadorka. »Zdravje 
ni samo po sebi umevno, zanj 
lahko marsikaj naredimo tudi 
sami. Drage žene, matere, de-
kleta, redno izvajajte samo-
preglede dojk. Imejte se rade, 
mislite nase, nihče ne bo mis-
lil namesto vas. Ostanite zdra-
vi,« je bila kratka in jedrnata 
dr. med. Radka Tomšič Demšar. 
 Smilja Radi

Rožnati oktober pod zeleno lipo
SVIBNO, RADEČE – 28. septembra se je v vasi Svibno in nekaj ur zatem še na tržnici v Radečah odvijala pri-
reditev, ki je bila namenjena osveščanju o pomenu preventivnih pregledov in presejalnih programov zgo-
dnjega odkrivanja predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb.

Pod krošnjo lipe se je odvijal program, namenjen rožnatemu oktobru.

BREŽICE – Na OŠ Brežice so 4. oktobra obeležili drugo oble-
tnico pridružitve vseslovenskemu gibanju Rastoča knjiga. V 
ta namen so pred dvema letoma pred šolo postavili skulp-
turo, poimenovano eHrast, ki so jo zdaj še dodatno okrasili. 

Na slovesnem kultur-
nem dogodku so poleg 
kulturnega programa 
učencev in učiteljev na 
omenjeno skulpturo 
dodali tudi nove pisa-
ne obeske, ki predsta-
vljajo dosežke šole in 
učencev v preteklem 
šolskem letu. Kot je 
omenila ravnateljica 
OŠ Brežice mag. Ma-
rija Lubšina Novak, 
bodo odslej vsako leto 
ob tednu otroka obele-
žili praznik šole, v okviru katerega se bodo ozrli na pretekle do-
sežke in si zastavili načrte za tekoče šolsko leto. Skulpturo so 
poimenovali eHrast zato, ker stoji na območju, ki se je nekoč 
imenovalo Hrastinca. Na to območje jih po novem spominja vir-
tualni hrast. Učence, zaposlene na šoli in povabljene goste, med 
katerimi so bili predstavniki drugih šol in javnih zavodov v ob-
čini, je pozdravil tudi župan Ivan Molan. V goste so ob tej pri-
ložnosti povabili mladinskega pisatelja Slavka Pregla, ki je tudi 
član vseslovenskega društva Rastoča knjiga. »Šolarji, ki berejo, 
so že v drugem razredu za 15 % pametnejši od tistih, ki ne be-
rejo. Tisti, ki pridno berejo celotno obdobje devetletke, pa so pa-
metnejši celo za 30 %. Pri vas v Brežicah boste zagotovo pame-
tnejši vsaj za 40 %,« je dejal. Rastoča knjiga išče svoje korenine 
in pomembne ljudi, ki so ustvarjali zgodovino šole, je dodal, zato 
je sijajno, da to učenci povedo s knjigami, ki ostanejo za vselej 
in pričajo tudi vsem tistim, ki pridejo za sedanjimi generacija-
mi. Zaželel je še, da bi se omenjeno gibanje na OŠ Brežice razvi-
jalo še naprej in da bi brali knjige od rosnih let pa vse do pozne 
starosti. Učencem so dopoldne v razredih podrobneje predsta-
vili pomen Rastoče knjige, imeli so tudi delavnice na temo vre-
dnot, še posebej pa jim je teknil ribji zajtrk, ki je vključeval tudi 
ribji namaz ribogojstva Goričar iz Slivja. Ta dan so imeli namreč 
po posavskih šolah posavski ribji zajtrk v okviru projekta Naj-
boljša riba je posavska riba.  R. R.

Virtualni hrast bo še rasel

eHrast je pomagala okrasiti tudi rav-
nateljica brežiške šole.


