
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Kandidati za župane 
in svetnike so znani

Do lokalnih volitev, na katerih bomo izbirali nove 
župane, občinske in krajevne svetnike, je še manj 
kot mesec dni. Za glasove okoli 65 tisoč volilnih 
upravičencev v Posavju se poteguje 20 kandida-
tov za župane, torej povprečno po trije v vsaki ob-
čini, in 764 kandidatov za občinske svetnike oz. 
dobrih šest kandidatov za vsako svetniško mesto.
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Zbirali bodo za gasilsko vozilo

Obudili festival pihalnih orkestrov

Tradicija in novi časi ETrŠ

Tudi slovnica lahko pritegne

»Občina bo najprej obveščena«

Posredovali že več kot stokrat

Dr. Stritar: Vsi smo vredni kritike!

Pod streho že osmi POK

PO JURKOVI UČNI POTI – V jesenskem času, ko je narava odeta v pisane barve, pri hoji po gozdu pa 
je prijetno poslušati šelestenje listja, je pohod na katerega izmed posavskih vrhov ali sprehod po 
kateri izmed učnih poti priložnost za druženje, pogovor in spoznavanje naravnih danosti. Posebno 
doživetje je ponudil sobotni pohod po Jurkovi učni poti, ki je dobila ime po učitelju, ljubitelju narave 
in pohodništva Blažu Jurku, ki je 40 let služboval v hribovski vasi Razbor pod Lisco. Po 2,5 kilometra 
dolgi krožni naravoslovni učni poti po vrhu posavskega pohodniškega bisera so vodili vodniki, ki so 
se septembra udeležili posebnega izobraževanja v lično obnovljenih spodnjih prostorih Tončkovega 
doma. V zaključek Jurkove učne poti je vključeno tudi okušanje 'Jurkovega prženjaka iz kahle', s 
čimer je povezana posebna anekdota.  Foto: Smilja Radi

Revščina je doma 
tudi v Posavju

Pod pragom revščine je v minulem letu živelo 
13.000 prebivalk in prebivalcev naše regije, kar 
nas v tem pogledu uvršča na neslavno dno med 
slovenskimi regijami. Med revnimi je največ upo-
kojencev in brezposelnih, vse več pa tudi zaposle-
nih z nizkimi dohodki, ki iščejo pomoč pri socialnih 
in dobrodelnih ustanovah.
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SEVNICA – V sevniški občini je kandidaturo za župana na-
javil in na novinarski konferenci predstavil edini kandidat, 
aktualni župan občine Sevnica in v lanskem letu tudi izvo-
ljeni državni svetnik Srečko Ocvirk, ki kandidira na listi SLS.

»Že danes moramo razmišljati, 
kakšno občino si želimo čez de-
set let in kateri so njeni izzivi,« 
je med drugim dejal Srečko Oc-
virk, ki si želi, da bi uravnote-
žen razvoj dosegel vse krajevne 
skupnosti v občini, saj bi se tako 
ohranjala družbena enakost in 
pravičnost. V ospredje svojega 
dela v novem mandatnem ob-
dobju županovanja postavlja 
medgeneracijsko sodelovanje 
in povezovanje, poznavanje po-
treb lokalne skupnosti, stabil-
nost in dolgoročnost razvojnih 

načrtov. »Želim nadaljevati z zastavljenim delom in uresniče-
vanjem odgovorov na že prepoznane izzive,« je dejal in naštel 
razloge, zakaj ponovno kandidira. 
Med njimi so dosedanji uspešno izpeljani projekti ter stabilnost 
in kredibilnost občinske politike, v prihodnosti pa je eden izmed 
novih razvojnih izzivov poleg izgradnje mestnega stadiona tudi 
priprava prostorskega načrta za gradnjo nove kulturne dvorane. 
Del investicij bo namenjenih nadaljnjim obnovam in gradnjam 
vrtcev ter šol – dodatne kapacitete bo treba zagotoviti pri vrt-
cu v Sevnici in v Boštanju, v načrtu je tudi obnova OŠ Ane Gale. 
Ena izmed želja je celovita prenova območja železniške postaje 
v Sevnici z urejenimi parkirnimi mesti, podhodi in podvozi. Med 
načrti je gradnja večstanovanjskih objektov, ker se kaže potreba 
po njih. Posebna skrb bo namenjena samooskrbi z lokalno pri-
delano hrano ter ohranjanju podeželja kot prijetnega bivanjske-
ga okolja, medtem ko naj bi bile dodatna podpora gospodarstvu 
nove poslovne površine. »Zelo zahteven cilj je razvoj novih ka-
pacitet za bivanje starejših,« je med drugim še izpostavil ter ob 
tem poudaril tudi potrebo po razvijanju stimulativnega okolja 
za razvoj kadrov za raznoliko in kreativno okolje. 
Na vprašanje, kako komentira, da nima protikandidata, je od-
govoril: »Očitno so politične stranke ocenile, da je politika, ki 
sem jo doslej vodil kot župan, sprejemljiva in uravnotežena, da 
je sodelovanje mogoče.« 
 S. Radi

Prejšnji mesec so se na delov-
nem srečanju na pobudo Obči-
ne Brežice sestali predstavni-
ki občine in Urada Vlade RS za 
oskrbo in integracijo migran-
tov na temo vzpostavitve in 
delovanja sprejemno registra-
cijskih centrov na meji ob mo-
rebitnem povečanem prihodu 
migrantov – v brežiški obči-
ni je eden od njih načrtovan 
na območju mejnega prehoda 
Obrežje –, o čemer so na obči-
ni najprej izvedeli iz medijev. 
Ker sta notranje ministrstvo 
oz. policija tista, ki bosta spro-
žila postopke za vzpostavitev 
centra v primeru povečanih 
ilegalnih vstopov v državo, se 
je minister Boštjan Poklukar 
odzval na županovo povabi-
lo ter prišel pojasnit razmere 
na področju migracij in načr-
te glede sprejemno-registracij-
skega centra na MP Obrežje. Po 
besedah župana Ivana Mola-
na na občini vse od težke iz-
kušnje z migrantsko krizo v le-
tih 2015 in 2016 še pozorneje 
spremljajo situacijo na tem po-
dročju, to je tudi tema, ki ved-
no zanima obmejne krajevne 
skupnosti v občini, zato sta 
bila na delovno srečanje pova-
bljena tudi predsednik sveta 
KS Dobova Mihael Boranič in 
predsednik sveta KS Jesenice 

»Občina bo najprej obveščena«
BREŽICE – Na povabilo župana Ivana Molana je 15. oktobra na Občino Brežice prišel minister za notranje 
zadeve Boštjan Poklukar, ki se je na delovnem srečanju z županom pogovoril o aktualnem dogajanju na po-
dročju migrantske problematike na ravni države in občine.

na Dolenjskem Bogdan Palov-
šnik. »Danes smo od ministra 
dobili obljubo, da bomo v pri-
meru povečanega prihoda mi-
grantov in vzpostavitve centra 
o tem najprej obveščeni mi, ne 
pa da bomo o namerah mini-
strstva oz. policije prvo izvede-
li iz medijev, kot se je to doga-
jalo v preteklosti,« je poudaril 
župan, ki od ministra v prihod-
nje pričakuje predvsem nepos-
redno in pravočasno obvešča-
nje glede dogajanja in ukrepov 
na področju migrantske pro-
blematike, ki zadevajo občino 
Brežice.

Minister je o sprejemno-regi-
stracijskih centrih pojasnil, da 
gre pri tem samo za dodatne 

prostore policijskih postaj za 
izvajanje policijskih postopkov 
pri ilegalnih vstopih v državo 
– v primeru Obrežja bi bilo to 
v sklopu policijske postaje na 
mejnem prehodu – in ne za 
sprejemne oz. nastanitvene 
centre za migrante, kot je to 
bilo značilno v času migrant-
ske krize v letih 2015 in 2016. 
»Na območju občine Brežice v 
tem trenutku ne poteka glav-
na migracijska pot, zato tre-
nutno ni nobene potrebe po 
vzpostavitvi dodatnih kapaci-
tet, saj policija na tem podro-
čju obvladuje vse postopke v 
zvezi z ilegalnimi prehodi tuj-
cev znotraj obstoječih policij-
skih enot,« je pojasnil minister 
in dodal, da si želijo dialoga s 

prebivalci ob meji, »kajti živ-
ljenje ob tehnični oviri prinaša 
probleme, ki jih ljudje dnevno 
občutijo, zato jih je treba ra-
zumeti«. Zagotovil je še, da bo 
župan ob morebitnem poslab-
šanju varnostne situacije ta-
koj dobil klic ministra kot tudi 
njegov obisk.

Kot je povedal Palovšnik, je 
svet KS Jesenice na Dolenj-
skem sprejel sklep, ki ga je 
poslal tudi na vlado, da ne so-
glaša z namero o vzpostavitvi 
sprejemno-registracijskega 
centra na območju krajevne 
skupnosti, in ob tem navedel 
tudi razloge: »V preteklosti je 
bilo narejenega zelo malo za 
naše krajane, smo zapostavlje-
ni, življenjske razmere so zelo 
slabe, dobili smo veliko ob-
ljub, a nobena ni bila uresniče-
na.« Dodal je še, da je ministru 
predstavil tudi ostalo proble-
matiko življenja ob meji, pri 
čemer je dejal, da je bilo sode-
lovanje s policijo dobro, v zad-
njem času mogoče malo manj, 
a po ministrovih zagotovilih 
bo policija prisluhnila željam 
in potrebam krajanov, da jim 
s tem olajša življenje ob meji. 
Sestanka so se udeležili tudi 
predstavniki policije.
 Rok Retelj

Minister, župan in oba predsednika svetov KS

Sorazmeren razvoj tudi v bodoče

Srečko Ocvirk

KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviški občinski svet je 4. ok-
tobra zaključil teden dni pred tem prekinjeno 18. redno sejo v 
tem mandatu. Osrednja vsebinska točka je bil sprejem rebalansa 
letošnjega občinskega proračuna, ki je bil sprejet že skoraj pred 
letom dni, na izredni seji 20. oktobra 2017. Kot je pojasnila ob-
činska finančnica Karla Gašpar, je bil rebalans potreben zaradi 
uskladitve prihodkov in odhodkov z oceno realizacije do konca 
leta, vključitve zadolžitve javnega zavoda Galerija Božidar Jakac 
in povečanja sredstev proračunske rezerve, iz katere se bo delno 
poravnala tudi sanacija plazu na lokalni cesti v Črneči vasi, ki se 
že izvaja. Odobrena sredstva za sanacijo plazu s strani Ministr-
stva za okolje in prostor so se z 97 tisoč evrov povečala na 115 
tisoč evrov. Z rebalansom so v proračun vključili tudi novo inve-
sticijo – nakup vozila za urgentnega zdravnika ZD Krško, ki stane 
32 tisoč evrov, sredstva zanj pa so prispevali krška in kostanje-
viška občina, Ministrstvo za zdravje in Zdravstveni dom Krško. S 
prvotno načrtovanih 68 tisoč evrov na dobrih 105 tisoč evrov so 
se povečala tudi sredstva na podlagi 21. člena Zakona o financi-
ranju občin za sofinanciranje investicij občin, ki so sedaj vezana 
na projekt rekonstrukcije lokalne ceste Globočice–Bajin vrh, kar 
se prav tako že izvaja. Kohezijska sredstva za sanacijo osnovne 
šole v višini dobrih 540 tisoč evrov se prestavljajo v leto 2019, 
pri čemer je znana višina stroška storitve, ki ga bo občina 15 let 
plačevala zasebnemu partnerju Petrolu do leta 2034, to je dob-
rih 91 tisočakov letno. Proračun se je z rebalansom znižal na 3,1 
milijona evrov na prihodkovni in nekaj manj kot na 3,6 milijona 
evrov na odhodkovni strani. P. P. 

Za konec mandata še rebalans

CERKLJE OB KRKI – Potem ko je pred štirimi leti z 11 % gla-
sov zasedel tretje mesto, se na županske volitve znova po-
daja 43-letni pravnik in glasbenik Peter Dirnbek. 

»Motivacijo jemljem iz odziva 
ljudi, ki so me spremljali, bod-
rili in mi zaupali svoje glasove 
ter izrazili upanje, da v politiki 
še nisem rekel zadnje besede in 
vrgel puške v koruzo,« je v uvo-
du predstavitve svoje kandida-
ture dejal Peter Dirnbek, ki je 
junija letos za las ostal brez se-
deža v Državnem zboru. Kot ob-
činskega svetnika v tem manda-
tu ga je jezila predvsem »čudna 
klima, v kateri se kupčka, treplja 
in pazi, da se drug drugemu ne 
zamerimo«, način vladanja »kjer 

se vse dogovori že pod mizo«, se mu zdi škodljiv. Poudarja lepo 
zgodovino Brežic, v kateri so vedno prevladali pravi ideali, v mi-
grantski krizi pred nekaj leti pa sta se pokazala dva obraza – prvi 
empatičen in drugi s pomanjkanjem empatije: »Od predstavni-
kov lokalne oblasti je vedno pričakovati spravljive signale in hu-
mane vrednote, sicer se začne družba zapirati, manjšati in nasta-
ne zatohlost, ki požene ljudi odprtega duha ven iz tega okolja.« 
V občini se veliko dela na komunalni infrastrukturi, pri čemer pa 
je po njegovem prepričanju premalo resne, ne le formalne javne 
razprave o načrtovanih projektih. »16 let ene vladavine je obču-
tno preveč, vsak, ki ima kolikor toliko občutka za vladanje in hi-
gieničnost, bi se moral po dveh mandatih umakniti in jaz že na 
tem mestu dajem svečano zaobljubo, da več kot dva mandata ne 
bom 'težil', saj ljudje vedno rabijo novo energijo, zagon in izzi-
ve,« je poudaril. Opozoril je na 4000 dnevnih migrantov, ki ho-
dijo na delo izven občine, kar je nesprejemljivo tako s socialnega 
kot ekološkega vidika, Brežice pa se spreminjajo v spalno naselje. 
Kot župan bi dal več poudarka turizmu, ki ima ogromen poten-
cial. Prevetril bi javne zavode in podjetja ter »presekal kupčka-
nje« v zakulisju. Z dogovorom z avtorskimi organizacijami (SA-
ZAS, IPF) bi poskušal društvom in organizatorjem prireditev že 
vnaprej zagotoviti avtorske pravice. Glede možnosti za uspeh na 
volitvah, kjer dva kandidata veljata za izrazita favorita, je slikovi-
to dejal: »Jaz sem borec in nikoli se ne grem tepst, ne da bi imel 
namen zmagati.« Prepričan je, da lahko le Levica Brežicam po-
nudi vodstvo s posluhom za ljudi. P. Pavlovič

Prevetril bi javne ustanove 

Peter Dirnbek

RADEČE – 23. oktobra je v prostorih sejne sobe radeške občin-
ske uprave potekala občinska seja, zadnja v štiriletnem mandat-
nem obdobju. Na njej so med prvimi točkami obravnavali odlok 
o ustanovitvi sveta CEROZ (Center za ravnanje z odpadki Zasav-
je d.o.o.) in sklepali o oblikovanju ter določanju cen storitve ob-
delave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostan-
kov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Sklepali 
so tudi o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v 
občini za leto 2019 ter o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in 
vrednosti stavbnega zemljišča za prihodnje leto. Podana so bila 
tudi pojasnila o izvrševanju proračuna za obdobje januar–sep-
tember 2018, predsednik NO Občine Radeče Franci Kadunc je 
predstavil poročilo o delu nadzornega odbora za obdobje junij–
oktober 2018. Izdali so soglasje k imenovanju Duške Kalin za v. 
d. direktorice JZ KTRC Radeče za največ eno leto ter potrdili in-
vesticijski projekt Posavski ribji krog.  S. R. 

SEVNICA – V konferenčni dvorani sevniškega gradu se je včeraj 
popoldan odvijala 33. redna seja tukajšnjega občinskega sveta. 
Po predvidenem dnevnem redu so prisotni prisluhnili poroči-
lu o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2018 ter v 
nadaljevanju sklepali o cenah vzgojno-varstvenih programov v 
javnih vrtcih na območju občine. Na dnevnem redu je bil sklep 
o podelitvi priznanj na osrednji slovesnosti ob sevniškem občin-
skem prazniku. Po predlogu bo grb prejelo sevniško invalidsko 
podjetje Inde d.o.o., zlato plaketo Društvo Salezijanski mladin-
ski center in Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica, srebrno pla-
keto pa Franc Dobovšek s Šmarčne, Darinka Avguštin iz Sev-
nice in Gostilna Repovž iz Šentjanža. Pri imenovanju ravnatelja 
OŠ Ane Gale v Sevnici naj bi svetnice in svetniki podali pozitiv-
no mnenje obema kandidatoma, univ. dipl. socialni pedagoginji 
Tanji Culetto iz Dečnega sela pri Artičah ter prof. angleškega 
jezika s književnostjo in pedagogike Gregorju Piršu s Trebeža 
pri Artičah, tako da naj bi končno odločitev sprejel svet zavoda. 
Kot predstavnik lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD 
Posavje je bil predlagan Jožef Žnidarič iz Sevnice.  S. R.

Na seji tudi o CEROZ-u

Ponovno o imenovanju ravnatelja

KRŠKO – Danes se bo, predvidoma zadnjič v tem mandatu, ses-
tal krški občinski svet na 35. redni seji. Med 15 točkami dnev-
nega reda bodo svetniki predvidoma potrdili predlog  Strategije 
reševanja romske problematike v občini do leta 2022. Priprav-
ljena strategija, ki jo krška občina potrjuje med zadnjimi izmed 
20 občin v Sloveniji, na območju katerih prebivajo romske skup-
nosti, je rezultat sodelovanja in dela članov Projektne skupine 
za izdelavo Strategije reševanja romske problematike in usluž-
bencev Oddelka za družbene dejavnosti. Osnutek strategije, ki 
predstavlja pregled ukrepov in dejavnosti za izboljšanje polo-
žaja Romov, so svetniki potrdili že na majski seji, tokrat ga bodo 
obravnavali s predlaganimi dopolnitvami. V sprejem bodo pre-
jeli tudi tri spremenjene in dopolnjene odloke o ureditvenem 
načrtu, ki se nanašajo na razširitev knjižnice v Krškem, stano-
vanjsko gradnjo pod naseljem Dorc v Brestanici in naselje Se-
novo. Na seji bodo prejeli v obravnavo tudi osnutek odloka o 
proračunu za leto 2019, med drugim pa se bodo seznanili tudi 
z dokumentom o nadkritju brestaniškega bazena z balonom. 
 B. M. 

Še zadnjič v tej sestavi 
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KRŠKO – V tekmo za župana občine Krško se podaja tudi kan-
didat stranke Dobra država Božidar Resnik. Skupaj z neka-
terimi kandidati stranke za člane občinskega sveta se je 17. 
oktobra predstavil v prostorih Plesnega kluba Lukec Krško.

55-letni inženir strojništva Bo-
židar Resnik se ponaša s 30-le-
tnimi izkušnjami iz gospodar-
stva (SOP, Transport, Kostak). 
»Če Krško ne bi imelo energe-
tike, bi bili na repu gospodar-
ske uspešnosti med 212 obči-
nami v Sloveniji,« meni Resnik 
in opozarja tudi na visoko stop-
njo tveganja revščine in visoko 
stopnjo bolniške odsotnosti v 
Posavju. Po njegovem mnenju je 
v krški občini premalo poudar-
ka na gibanju in športu oz. »je 
preveč osredotočen na nekate-

re dejavnosti, v katere so vključeni obstoječi politiki«, ne razu-
me pa, »kako mesto z nuklearno elektrarno ne more imeti nad-
standarda v športnih objektih«, kakršen je recimo bazen, zaščitni 
znak Krškega je zanj speedway. »Treba bi bilo narediti tudi anali-
zo vseh potrebnih infrastrukturnih projektov in se jih lotiti siste-
matično, po strokovnih prioritetah. Potrebne je tudi več konku-
rence, ni dobro, če imaš svoje podjetje, kateremu daš vse,« je še 
dejal. Kot župan bi uvedel participativni proračun, torej porabo 
dela sredstev na podlagi idej občanov, »da se ne bodo gradili več-
namenski domovi, v katere gredo milijoni, potem pa samevajo«. 
Zavzel bi se za olajšave investitorjem pri zagonu dejavnosti v po-
slovnih conah in boljše prostorsko načrtovanje, poudarja pomen 
podeželja, pridelave zdrave hrane, čistega okolja, naravne in kul-
turne dediščine ter medgeneracijskega sodelovanja.
Po 20 letih vladavine SLS v občini Krško je po njegovem mne-
nju čas za spremembe, svojo kandidaturo pa ponuja kot »tretjo 
pot« med dvema prevladujočima izbirama. »Zaupam volivcem in 
verjamem, da so bistveno bolj razgledani, kot jim pripisujejo po-
litiki. Želim jim dati možnost, da izvolijo skupino ljudi, ki je ne-
opredeljena, neodvisna in nima za sabo 'stricev in tet', neuspe-
šnih transakcij v osebnem ali poslovnem življenju, ki se trudi po 
svojih najboljših močeh in deluje pošteno,« je poudaril. Zadovo-
ljen bi bil s 30 % glasov in uvrstitvijo v drugi krog, lista Dobra 
država pa računa na izvolitev dveh do štirih občinskih svetnikov. 
 P. Pavlovič

»Obstaja tudi tretja pot«

Božidar Resnik

KRŠKO – Kandidaturo za župana občine Krško je 21. okto-
bra predstavil tudi kandidat stranke Levica, 45-letni aka-
demski glasbenik Aleš Suša. 

Aleš Suša je začel družbenopoli-
tično aktivnost pred desetletjem 
v društvu Zeleni krog, v katerem 
so se osredotočali predvsem na 
urbanizem in trajnostni razvoj 
prometne strategije. »Smatra-
mo, da se v tem času ni dovolj 
naredilo na tem področju, zato 
kandidiram za mesto, s katerega 
bi lahko vplivali, da se sredstva, 
ki jih v občini Krško ni malo, ker 
imamo jedrsko rento, bolj raci-
onalno porabijo in da se uredi-
jo boljše rešitve,« je utemeljil 
odločitev za kandidaturo, kate-

re moto je »Bolj kulturno upravljanje in razvoj lokalne skupnos-
ti«. Meni, da je »po dolgih letih vladanja iste stranke smiselno, da 
pride do zamenjave, ker se s takšnim načinom vladanja Krško 
ne more razviti v sodobno urbano mesto«, nezadovoljen je tudi 
z razvojem podeželja. Kot župan bi dal več poudarka kulturi v ši-
rokem smislu, izobraževanju in boljšemu občutku za urbanizem, 
»da se bo mesto razvilo v pravo smer in dvignilo kakovost življe-
nja občanov ter odprlo možnosti razvoja turizma«.
Glede gospodarstva meni, da živimo predvsem na račun energe-
tike, ki izvira še iz bivše države, poosamosvojitvena oblast pa ni 
naredila napredka. Glede na nadpovprečne prihodke občine je 
prepričan, da je možno uvajati alternativne oblike zaposlovanja, 
zlasti s skrajšanjem delovnega časa. V zadnjih desetletjih se ni do-
volj skrbelo za to, da bi se ohranjal videz podeželske krajine in da 
bi jo s tem naredili privlačno za turizem, namesto tega se je pode-
želje prepogosto pozidalo brez pomisleka na okoljsko skladnost 
in estetiko, meni. Zavzema se za boljše javnoprometne povezave 
Posavja z Ljubljano, Mariborom in ostalo Slovenijo, zvišanje dru-
gega perona na železniški postaji v Krškem in izgradnjo peš mo-
stu v Krškem. Jedrsko rento bi morali porabiti za stvari, ki koris-
tijo skupnosti, ne pa individualnim rentam v žepe posameznikov. 
Izpostavil je še področje človekovih pravic ter pomen strokovnih 
in nepopulističnih odločitev. Ker v občini Krško »stranke sklepajo 
nenačelna zavezništva preko ideoloških meja«, je po mnenju Le-
vice Suša edini županski kandidat z leve strani političnega spek-
tra, zato se nadejajo uvrstitve v drugi krog. P. Pavlovič

Za bolj kulturno vodenje občine

Aleš Suša

KRŠKO – 19. oktobra se je kot kandidat za župana predsta-
vil Dušan Dornik ml. Predlagatelj kandidature 38-letnega 
odvetnika iz Krškega, ki je v zadnjem mandatu tudi član kr-
škega občinskega sveta, je Stranka modernega centra (SMC).

Podporo Dušanu Dorniku ml. 
na volitvah so zagotovili tudi v 
OO DeSUS Krško, OO SDS Kr-
ško ter Stranki za razvoj občin 
in krajev ROK. Dornik je prepri-
čan, da bo tudi v novem manda-
tu izvoljen za člana občinske-
ga sveta, v katerem računa na 
izvolitev najmanj štirih svetni-
kov SMC, izvolitev za župana pa 
napoveduje v drugem krogu: »V 
primeru izvolitve želim vpelja-
ti v občino Krško novo vizijo ra-
zvoja, ki je bila do sedaj nekako 
izgubljena, da se vpeljejo inova-

tivnost, razvoj, socialnost, zdravo življenje ter da se poveča ka-
kovost življenja občank in občanov.« Tudi Dornik zagovarja iz-
vajanje dela investicij na podlagi soodločanja občanov z uvedbo 
participativnega proračuna, pri čemer je poudaril, da je občina 
do sedaj premalo naredila na področju investicijskih odhodkov 
oz. da preveč vlaga v rekonstrukcije in obnove ter premalo v nove 
investicije, kot denimo v izgradnjo tržnih in socialnih stanovanj, 
ki bi omogočila, da bi se več mladega izobraženega kadra odlo-
čilo za delo in bivanje v matični občini. 
Izpostavil je angažiranost na področju gospodarstva in ustvarja-
nje donosnih delovnih mest, v kandidaturi, ki jo je naslovil »Ob-
čina za vse občanke in občane«, pa strnil šest prioritetnih pod-
ročij: inovativnost in razvoj (avtonomen javni prevoz, zapolnitev 
gospodarskih con z delovnimi mesti in komunalni koncept za 
stavbna zemljišča); gospodarno in socialno (večje subvencije 
obrtnikom in gospodarstvu, nižje komunalne položnice, pove-
čano črpanje EU sredstev); zdravo in ekološko (oskrbovanje šol 
in vrtcev z lokalno pridelano hrano, e-Tržnica); šport in kultu-
ra (postopno zviševanje sredstev za šport do 5 % proračuna, iz-
gradnja bazena, vključitev kulturne dediščine v atraktivne turi-
stične vsebine); povezovalno in konkretno (sprejem strateškega 
prostorskega načrta 2050, zmanjšanje brezposelnosti, povišanje 
subvencij za vrtce) in za dolgotrajno oskrbo izgradnjo še enega 
doma za starejše občane.
 B. Mavsar

Občina za vse občanke in občane

Dušan Dornik ml.

OD GNEČE 
V KOSTANJEVICI NA KRKI …

Pa začnimo tam, kjer je župan-
skih kandidatov največ. Čeprav 
je služba župana občine Kosta-
njevica na Krki dokazano stre-
sna zadeva, se zanjo poteguje 
kar sedem kandidatov. S pod-
pisi podpore volivcev (potreb-
nih je bilo 25 podpisov) so kan-
didaturo vložili aktualni župan 
Ladko Petretič, Andrej Rajar, 
Andrej Božič, Vesna Hrovat in 
Žan Colarič, s podporo stranke 
SNS Andrej Kerin, s podporo 
stranke Dobra država pa Mar-
jan Jerele. Boj za glasove dob-
rih dva tisoč volivk in volivcev 
bo tako najbrž kar neizprosen. 
Manj gneče je za deset mest v 
občinskem svetu, za katere se 
v sedmih volilnih enotah pote-
guje 23 kandidatov, pri čemer 
dva (Anton Jarkovič in Matej 
Kuhar) v svojih volilnih enotah 
nimata protikandidatov in sta 
praktično že izvoljena.

Spodobna konkurenca bo tudi 
v tekmi za župana občine Bre-
žice, v kateri se za glasove oko-
li 20.500 volivk in volivcev bori 

Na lokalnih volitvah v Posavju 20 županskih 
in 764 svetniških kandidatov
POSAVJE – 18. oktobra zvečer se je iztekel rok, do katerega so lahko politične stranke in skupine volivcev pri občinskih volilnih komisijah vložile kandidature za 
župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov. Za šest županskih mest v Posavju se poteguje 20 kandidatov, med njimi sta le dve ženski, za 118 sedežev v 
občinskih svetih pa 764 kandidatov in kandidatk.

pet kandidatov: zdaj že dolgo-
letni župan Ivan Molan kan-
didira s podporo skupine vo-
livcev (zbrati jih je bilo treba 
184), ima pa tudi podporo 
strank SDS, SLS in NSi, Igor 
Zorčič s podporo SMC, Pe-
ter Dirnbek s podporo Levi-
ce, Matija Kolarič s podporo 
SD in Andrej Gerjevič s pod-
poro Liste Sonce. Ker so trije 
kandidati z levega političnega 
spektra sklenili »pakt o nena-
padanju«, je pričakovati, da bo 
ost njihove kampanje usmer-
jena predvsem proti aktualne-
mu županu in 16-letni vlada-
vini SDS v občini. Hud bo tudi 
boj za 30 svetniških mest, saj 
je zanje kar 266 kandidatov in 
kandidatk, torej skoraj devet za 
vsako mesto. Za občinski svet 
se poteguje enajst list, vložili 
so jih Levica, SDS, DeSUS, ROK, 
SD, SMC, SLS, NSi, Ljudje za lju-
di, SAB in Lista Sonce.  

Tudi krškemu županu mag. 
Miranu Stanku, ki kandidira 
s podporo stranke SLS, se obe-
ta trda tekma. Z županskega 
stolčka, na katerem je zadnjih 
šest let, ga skušajo izpodriniti 

Dušan Dornik iz stranke SMC, 
ki ima tudi podporo strank 
SDS, DeSUS in ROK, Božidar 
Resnik s podporo Dobre dr-
žave in mag. Aleš Suša iz Levi-
ce. Široka podpora Dorniku, ki 
presega običajne ideološke ba-
riere med strankami, je zbudila 
po eni strani precej začudenja, 
po drugi pa ugibanj, kaj (mu) 
lahko prinese v boju za glaso-
ve okoli 22 tisoč volilnih upra-
vičencev. Pestra je tudi konku-
renca za 29 mest v občinskem 
svetu, za katere kandidira 240 
kandidatov na enajstih listah 
(osem za vsako svetniško mes-
to), desetih strankarskih in eni 
s podporo volivcev. Vložili so 
jih: Dobra država, DeSUS, Levi-
ca, NSi, ROK, SD, SDS, SLS, SMC, 
SNS in Lista Jožefa Zupančiča 
(le v 5. volilni enoti). Za mes-
to romskega svetnika v občin-
skem svetu je le en kandidat, 
sedanji svetnik Dane Jurkovič.

Potem ko pred štirimi leti ni 
imel protikandidata, ga oz. jo 
je tokrat vendarle dobil župan 
občine Bistrica ob Sotli Franjo 
Debelak. Tako kot on je kandi-
daturo s podpisi podpore voliv-

cev vložila Petra Zorko Misja, 
tako da ima okoli 1200 volil-
nih upravičencev v najmanj-
ši posavski občini vsaj izbiro 
glede bodočega prvega moža 
oz. dame. Vloženih je bilo še 
pet list kandidatov s skupno 
20 kandidati za sedem mest 
v občinskem svetu, od tega tri 
strankarske in dve s podporo 
volivcev. Vložila sta jih oba žu-
panska kandidata s skupinama 
volivcev, NSi, SLS in SDS. 

… DO LE ENEGA KANDIDATA 
V SEVNICI IN RADEČAH

Vse pa je že odločeno v obeh 
občinah na severnem delu Po-
savja, vsaj kar se tiče županov. 
Kot se je napovedovalo, aktu-
alni sevniški župan Srečko 
Ocvirk (SLS) ne bo imel pro-
tikandidata in lahko že pros-
lavlja svojo četrto izvolitev za 
prvega moža občine, v kateri 
ima volilno pravico slabih 15 
tisoč občank in občanov, poli-
tična konkurenca pa se bo oči-
tno zadovoljila le z bojem za 
čim več mest v občinskem sve-
tu. Za 25-članski občinski svet 
je bilo vloženih devet list, na 

katerih je skupno 149 kandi-
datov in kandidatk oz. šest za 
vsako svetniško mesto. Vložile 
so jih stranke SMC, NSi, DeSUS, 
SD, SDS, SLS in LMŠ ter dve lo-
kalni listi: Lista za mirnsko do-
lino (4. volilna enota) in Neod-
visna lista za Občino Sevnica 
(1., 2. in 3. volilna enota).

Tudi v Radečah je že znano, da 
bo še naprej župan Tomaž Re-
žun iz vrst SD, saj je edini, ki 
je vložil kandidaturo oz. je po-
litična konkurenca tako kot 
v Sevnici ocenila, da ga v tem 
trenutku ni možno premagati. 
Kar precej zanimanja pa je za 

16 svetniških mest, za katere 
bo okoli 3800 volivk in voliv-
cev odločalo med 65 kandida-
ti na listah SD, SDS, DeSUS, NSi, 
Zveze za napredek Radeč in ra-
deškega območja ter Levice.

Z 19. oktobrom se je začela vo-
lilna kampanja pred lokalnimi 
volitvami, ki bodo 18. novem-
bra. Občinske volilne komisije 
morajo do 28. oktobra preve-
riti zakonitost kandidatur ter 
izdati odločbe o njihovi potr-
ditvi oz. zavrnitvi, sezname 
potrjenih list kandidatov pa 
objaviti do 2. novembra.
 Peter Pavlovič

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 žele-
li v tem času objaviti volilni oglas v našem časopisu, vabimo, 
naj nas kontaktirajo na marketing@posavje.info oz. 07 49 05 
783. Pravila za spremljanje volitev pa so objavljena na splet-
ni strani PosavskiObzornik.si pod zavihkom VOLITVE 2018.
 Ur.
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DO ZOB OBOROŽEN Z ORODJEM – V Krmelju je bilo v noči 
na 10. 10. vlomljeno v poslovne prostore podjetja in odtujeno 
električno orodje, vredno kar 10.000 evrov. 18. 10. dopoldan 
je neznanec skozi vrata vlomil v hišo v Slogonskem ter si pris-
vojil denar in zlat nakit. Med 18.  in 19. 10. so bili vlomilci na 
pohodu tudi na Sremiču nad Krškim, kjer so vlomili v dve po-
čitniški in eno stanovanjsko hišo. Iz njih naj ne bi odnesli niče-
sar, a so z vlomi povzročili premoženjsko škodo. Med 20. in 22. 
10. je v Žabjeku pri Podbočju neznanec iz hiše, v katero je vlo-
mil skozi okno, odnesel zlat nakit v vrednosti okoli 1000 evrov.

TRI NESREČE PRI BIZELJSKEM – 10. 10. je 28-letni voznik 
zaradi nepravilnega premika vozila na parkirišču v Župelev-
cu trčil v drug avtomobil. Ker je imel v litru izdihanega zraka 
0,63 mg alkohola, so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje, 
izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola sezna-
nili sodišče. Slabih 5 km stran, v bližini Bizeljskega, je 13. 10. 
pod večer počilo med traktorjem in avtobusom. Nesrečo naj bi 
povzročil 18-letni traktorist, ki se ob zavijanju levo ni prepri-
čal, ali to lahko stori varno. Vanj je trčil avtobus, ki je v tistem 
času že prehiteval traktor s pripetim priključkom. V nesreči sta 
se lažje poškodovala voznik kmetijskega traktorja in potnik na 
avtobusu, na vozilih pa je nastala večja premoženjska škoda. 

20. 10. se je nekaj po 21. uri pripetila prometna nesreča na 
Orešju na Bizeljskem, kjer je 25-letni voznik osebnega avto-
mobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozi-
lom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelj se v nesreči ni 
poškodoval, a ker je imel v litru izdihanega zraka 0,66 mg alko-
hola, so ga doletele enake sankcije kot deset dni pred tem vo-
znika v Župelevcu. 18. 10. so policisti zgodaj popoldan obrav-
navali tudi prometno nesrečo na CKŽ v Krškem. Povzročil jo 
je 38-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi izsiljeva-
nja prednosti trčil v avtomobil, ki ga je vozila 69-letna voznica. 
Slednja se je v nesreči lažje poškodovala, povzročitelju pa so 
zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.
 
NESREČI MED DELOM – 18. 10. je v Črncu pri izvajanju del 
na gradbenem odru z višine okoli dveh metrov padel 24-le-
tni moški in se huje poškodoval. Istega dne zvečer je v naselju 
Podboršt traktor stisnil občanko ob traktorski priključek in jo 
poškodoval.   Zbrala: B. M.

Nina Meserko, Krmelj: Mislim, da je največje 
število tistih, ki živijo na pragu revščine, mogo-
če najti predvsem med upokojenci in družina-
mi, v katerih je zaposlen samo po en družinski 
član. Nekateri dobivajo pakete pomoči Rdečega 
križa. V krmeljski šoli vsako leto ob koncu ko-
ledarskega leta zbirajo hrano in potrebščine za 

osebno higieno za socialno šibkejše družine v sevniški občini. 

Niko Ogorevc, Brežice: Tudi v našem okolju je 
kar precej ljudi, ki težko shajajo vsak mesec. Na 
tem področju bi se lahko naredilo še več, pred-
vsem na področju zaposlovanja, sicer pa me-
nim, da sociala kar dobro poskrbi za brezpo-
selne in tiste pod pragom revščine. Nekateri to 
izkoriščajo in živijo samo od socialne pomoči, 

zato bi bilo potrebnega več nadzora pristojnih institucij.

Ines Sikošek, Črešnjice: Ko sem prebivala še 
v Krškem, sem poznala več družin, ki so težko 
shajale. Pogosto je bilo to opaziti že na oblačilih, 
otroci so se mi zdeli manj družabni. Okoli pomo-
či institucij pa menim, da so je nekateri delež-
ni preveč, več tistih, ki bi je bili res potrebni, pa 
premalo ali je sploh nimajo, ker jih je sram ali 

niti ne vedo, da bi jo lahko pridobili.

Lenčka Zorko, Veliko Mraševo: Eni živijo v po-
manjkanju in se oprimejo raznih del, da preži-
vijo. Zdi se mi, da je revnih vedno več. Žalostno 
je, da so za polno delovno dobo tako nizke po-
kojnine. Dobrodelne organizacije so bolj pozor-
ne na stiske ljudi kot državne ustanove. Mnogi si 
ne upajo prositi ali pa jih je sram. Ne verjamem, 

da bo kaj bolje, vse kaže na novo gospodarsko krizo.  

17. oktobra smo obeležili svetovni dan boja proti revšči-
ni. V naši regiji pod pragom tveganja revščine živi okoli 
petina prebivalstva. Ali v vašem okolju opažate ljudi, ki 
težko shajajo iz meseca v mesec, je zanje dovolj posluha 
pri državnih ustanovah in dobrodelnih organizacijah?

anketa

Opazite revne okoli sebe?

Po statističnih podatkih je prag 
revščine v Posavju v minulem 
letu doseglo 18,5 odstotka pre-
bivalstva, pod pragom revšči-
ne pa naj bi živelo 21,2 odstot-
ka občanov regije, od tega jih 
je bilo 2,5 % ali 2000 oseb res-
no materialno prikrajšanih ozi-
roma so bili njihovi življenjski 
pogoji močno omejeni zaradi 
omejenih finančnih virov go-
spodinjstva in ne zaradi lastne 
izbire oz. navad. Tveganju so-
cialne izključenosti je bilo iz-
postavljenih kar 14.000 ob-
čank in občanov. Navedeno 
in še druge kategorije ter me-
ritveni kazalci izkazujejo, da 
Posavje oziroma njegovi pre-
bivalci zasedajo prvo mesto 
med slovenskimi regijami po 
revščini.

UPOKOJENCI NA ROBU 
PREŽIVETJA

Po besedah Marine No-
vak Rabzelj, direktorice CSD 
Posavje, so revščini pri nas 
najbolj izpostavljene starej-
še osebe z nizkimi pokojnina-
mi, zlasti starejše ženske, sam-
ske brezposelne osebe, sledijo 
družine z vzdrževanimi otro-
ki, v katerih so starši brez za-
poslitve, in družine z nizkimi 
dohodki: »Na območju Posav-
ja je število oseb, starejših nad 
65 let, nad državnim povpreč-
jem. Stopnja registrirane brez-
poselnosti v Posavju je višja 
od državnega povprečja. Cen-
ter se dnevno srečuje s prime-
ri, ko posameznikom ali dru-
žinam ne moremo v zadostni 
meri pomagati pri pokrivanju 
osnovnih življenjskih stroškov 
in opažamo, da se mnogim ko-
pičijo neplačane obveznosti 
(iz naslova najemnin, komu-
nale …). V okviru zakonskih 
možnosti pogosto nismo dovolj 
učinkoviti, zmanjšano povpra-
ševanje po delovni sili je naj-
bolj prizadelo zaposlene z niz-
ko stopnjo izobrazbe, saj se je 
stopnja brezposelnosti najbolj 
povišala prav med njimi, priš-
lo je tudi do povečanja stopnje 
dolgotrajne brezposelnosti.« 
Poleg tega, pravi Novak Rabze-
ljeva, velik del regije predsta-
vlja ruralno in vinorodno oko-
lje, kar vpliva med drugim tudi 
na visoko stopnjo alkoholiz-
ma. Pri delu opažajo problem 
medgeneracijske odtujenosti, 
občutke osamljenosti in odri-
njenosti starih ljudi, povečuje 
se število uporabnikov pomo-
či na domu ter oskrbe v drugi 
družini: »V naši skupnosti živi 
tudi številčna romska skup-
nost, ki je v večji meri socialno 
izključena, z nizko izobrazbeno 
strukturo, visoko stopnjo brez-
poselnosti, večini pripadnikov 
romske skupnosti predstavlja 
osnovni vir preživetja denarna 
socialna pomoč.« 

Ob delu z uporabniki v Kriznem 
centru za otroke in mladostni-
ke ter Zavetišču za brezdomce 
se srečujejo z uporabniki, ki so 
ali gibalno ovirane in starejše 

Posavje, tudi regija revnih ljudi
POSAVJE – Nekje daleč, bojda za devetimi gorami in devetimi vodami, se nahaja dežela, kjer ne poznajo rev-
šči ne. A nihče ne pozna poti do nje, jasno je le, da se nahaja leta in leta hoda stran od Posavja, v katerem je v 
minulem letu uradno pod pragom revščine živelo 13.000 občanov, neuradno pa naj bi bilo to število še višje.

osebe, osebe s težavami v du-
ševnem zdravju ali osebe s po-
sebnimi potrebami, ki potrebu-
jejo specializirano obravnavo. 
V porastu je število primerov 
obravnav družinskega nasilja, 
prav tako opažajo več nasilja 
nad starejšimi, narašča število 
občanov, ki imajo težave zara-
di različnih oblik zasvojenosti, 
v zadnjem času se pojavlja za-
radi finančnih stisk ali neprila-
gojenega vedenja problem de-
ložacij, narašča število oseb, za 
katere velja visoko tveganje za 
revščino ali socialno izključe-
nost: »Že od leta 2012 opaža-
mo povečan obseg dela na po-
dročju socialnih transferjev, 
občani potrebujejo pomoč pri 
izpolnjevanju vlog, pomoč pri 
informiranju in napotitvi. Cen-
ter se srečuje pri svojem delu 
zaradi splošnega gospodar-
skega stanja z vse večjim šte-
vilom uporabnikov, ki poiščejo 
pomoč bodisi zaradi izgube za-
poslitve bodisi zaradi pomanj-
kanja sredstev za preživljanje 
in plačevanje življenjskih stro-
škov. Vse več ljudi potrebuje 
pomoč v materialni obliki, za-
radi stisk in težav pa tudi pod-
poro in razbremenitev.« 

V okviru Zakona o uveljavlja-
nju pravic iz javnih sredstev 
in Zakona o socialnovarstve-
nih prejemkih je bilo na ob-
močju Posavja v letu 2017 v 
okviru vseh treh enot centra 
(Krško, Brežice, Sevnica) po-
danih 3380 vlog za izredno 
denarno pomoč, skupno šte-
vilo vseh dodeljenih pravic v 
letu 2017 za denarno socialno 
pomoč pa je bilo 7512. V zad-
njih letih se je povečalo število 
enotnih vlog in vlog za izredno 
denarno socialno pomoč. Prav 
tako se je povečalo število pra-

vic do varstvenega dodatka, v 
zadnjih letih se prav tako po-
večuje število prejemnikov de-
narne socialne pomoči. Naraš-
ča število pravic do subvencije 
najemnine.

ZAČARANI KROG REVŠČINE

Poleg CSD na območju Posavja 
ljudem v materialni stiski po-
magajo tudi občine z enkra-
tnimi denarnimi socialnimi 
pomočmi, mnoge druge do-
brodelne organizacije, kot so 
Rdeči križ, Karitas, Zveza prija-
teljev mladine, društva upoko-
jencev, rotary in lions klubi, ter 
kot donatorji tudi posamezniki 
in podjetja.

Sekretarka na Območnem 
združenju RK Sevnica Mojca 
Pinterič Krajnc je povedala, 
da imajo na seznamu 560 pre-
jemnikov pomoči, skupaj z nji-
hovimi družinskimi člani pa 
pomagajo na območju občine 

Sevnica 1260 občanom. Naj-
višji odstotek občanov, okoli 
40 %, je prejemnikov denarne 
socialne pomoči, 30 % je upo-
kojencev, 14 % nezaposlenih, 
okoli 4 % zaposlenih idr. Pinte-
rič Krajnčeva pravi, da če so še 
pred leti njihovo pomoč iska-
li predvsem brezposelni, je sli-
ka že nekaj let povsem drugač-
na: »Struktura prejemnikov se 
je bistveno razširila. Prejemni-
ki pomoči so dandanes tudi po-
samezniki, ki so zaposleni in 
prejemajo nizke plače oz. jih 
ne prejemajo, revni zaposleni, 
družine z obema zaposlenima 
staršema, upokojenci z nizki-
mi dohodki, med prejemniki pa 
so seveda tudi enočlanska go-
spodinjstva in družine. Tisti, ki 
prihajajo na novo, so pogosto 
ljudje, ki so že do sedaj živeli na 
pragu revščine, pa niso želeli 
prositi za pomoč, zdaj je pa sta-
nje tako, da resnično nimajo za 
preživetje. Nizki prihodki žene-
jo ljudi na prag revščine, števil-
ne tudi že čezenj. Ljudje zaradi 
dolgotrajne stiske tudi psihič-
no zbolijo. Pri mnogih opazi-
mo t. i. začarani krog revščine, 
kar pomeni, da se različni de-
javniki med seboj dopolnjuje-
jo in revnim onemogočajo, da 
se iztrgajo iz objema revščine 
– nizke pokojnine vplivajo na 
slabo prehrano in na slabe bi-
valne pogoje, na slabše zdravje, 
na nizko stopnjo sodelovanja v 
življenju skupnosti. Gre za živ-
ljenje pod pragom, ki ne zago-
tavlja človeku dostojnega živ-
ljenja.« 

Na OZRK Sevnica na teden raz-
delijo povprečno 20–25 pre-
hranskih paketov s pralnim 
praškom in toaletnim komple-
tom. Poleg tega razdeljujejo 
tudi hrano, ki jo trikrat na leto 

prejmejo iz Sklada za evropsko 
pomoč najbolj ogroženim: »Ta-
koj, ko jo prejmemo, razdelimo 
tudi do dve toni te hrane na te-
den,« pravi sekretarka. Tre-
nutno imajo skladišče polno, 
saj so zadnjo dobavo hrane iz 
evropskega sklada prejeli v za-
četku tega meseca, zadovoljiva 
pa je tudi zaloga prehranskih 
paketov, ki so jih nabavili še s 
preostankom sredstev z lan-
skega dobrodelnega koncerta, 
srečelovom in donacijami, s ka-
terimi so zbrali 7104 evre, brez 
tega pa bi bilo njihovo skladi-
šče del leta prazno.

V letu 2017 so v Sevnici razde-
lili 797 kom ali 10.361 kg kla-
sičnih prehranskih paketov v 
škatli, 39.907 kg hrane iz Skla-
da za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim, okoli 240 kg osta-
le hrane, 5600 kg jabolk, 4799 
kg toaletnih, pralnih in ostalih 
potrebščin za higieno, 130 kg 
šolskih potrebščin idr. Skupno 

so v minulem letu pridobili in 
razdelili pomoči v skupni vred-
nosti okoli 123.970 evrov. Po-
leg tega RK Sevnica razpolaga 
tudi z velikim, lepo urejenim in 
založenim skladiščem za obla-
čila in obutev, saj je zanje prvo 
vodilo, še dodaja sekretarka, da 
mora biti vsak prosilec dostoj-
no obravnavan in postrežen: 
»Zato vsa oblačila in obutev, ki 
so v slabem stanju, takoj izloči-
mo, pri čemer ugotavljamo, da 
je še vedno mnogo ljudi prepri-
čanih, da je za Rdeči križ dobro 
prav vse.« Za pomoči potrebne 
občane OZ RK Sevnica priprav-
lja že 6. dobrodelni koncert, ki 
bo 7. novembra v tamkajšnji 
športni dvorani. Glede na tudi 
na tem mestu napisano upajo, 
da se ga bo udeležilo in s tem 
izkazalo socialni čut do sočlo-
veka čim več občanov.

Tudi v območnem združenju 
RK v Krškem so spričo dokaj 
drastičnega porasta revščine 
zaskrbljeni, je povedala sekre-
tarka Mojca Vizler: »Revščino 
opažamo predvsem med na-
šimi starejšimi uporabniki, ki 
se zelo težko preživljajo z res-
nično majhnimi pokojninami 
in s tem niso več niti na pra-
gu revščine. Prav tako pa smo 
v skrbeh zaradi velikega števi-
la zaposlenih, ki ne prejema-
jo rednih mesečnih dohodkov 
oz. dohodkov sploh ne preje-
majo, tako da se skupaj s svo-
jimi družinskimi člani pogos-
to nahajajo v hudi življenjski 
stiski.« V minulem letu so raz-
delili okoli 21.690 kg hrane: 
»Delitev živil poteka na tri me-
sece, nanjo pa povabimo prib-
ližno 200 uporabnikov, kar po-
meni skupno 454 uporabnikov 
in njihovih družinskih članov. 
Na eno razpisano delitev raz-
delimo okvirno 5120 kg živil, 
sicer pa prihaja tudi do dnev-
nih potreb posameznikov in 
njihovih družinskih članov, ko 
gre za reševanje takojšnje sti-
ske, v kateri se je nekdo zna-
šel, zaradi elementarnih ne-
sreč, deložacij ipd.« Vsak prvi 
delovni četrtek v mesecu ima-
jo v dopoldanskem času odprto 
tudi centralno skladišče za ob-
lačila, obutev in drugo, pri če-
mer se v zadnjem obdobju iz-
kazujejo povečane potrebe po 
moških oblačilih, za mladostni-
ke, vse vrste obutve, po postelj-
nini, odejah, brisačah ... 

Nedvomno si revščine nihče ne 
izbere, ker bi si jo želel, in vsak 
posameznik jo zelo različno 
sprejema in se z njo sooča. Gre 
za subjektivno doživljanje, ki je 
povezano z načinom življenja, 
navadami in vrednotami posa-
meznika, pravi Marina Novak 
Rabzelj: »Tudi na centru opa-
žamo, da ljudje svojo revščino 
pogosto povezujejo s svojim ži-
vljenjskim neuspehom, kar po-
sledično pomeni, da se počutijo 
manjvredne in imajo zelo slabo 
samopodobo.«

 Bojana Mavsar

Prag tveganja revščine je v minulem letu v Sloveniji znašal 
(neto): 636 evrov/mesec ali 7628 evrov/leto za enočlansko 
gospodinjstvo, za dvočlansko (dve odrasli osebi) 954 evrov/
mesec ali 11.442 evrov/leto, za štiričlansko (dve odrasli ose-
bi in dva otroka) pa 1335 evrov/mesec ali 16.019 evrov/leto.
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DAN SPOMINA NA MRTVE
Krajane obveščamo, da bo 

v četrtek, 1. novembra 2018, ob 14.30 uri

na pokopališču v Krškem

ŽALNA SLOVESNOST V SPOMIN NA MRTVE.

KS mesta Krško 
mag. Nataša Šerbec, 

predsednica Sveta KS mesta Krško 

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

ODDAMO V NAJEM ALI 
PRODAMO

V Kozjem, središču zelenega, neokrnjenega Kozjanskega oddamo v najem 
ali prodamo Motel Ribnik Kozje. Je edini objekt v Občini Kozje, ki premore 
poleg gostinske ponudbe tudi prenočišča.

Restavracija (100 sedežev), pizzerija - pivnica (60 sedežev), letna terasa 
(60 sedežev, ob prireditvah do 200 sedežev), ter mansarda z desetimi 
opremljenimi sobami (24 ležišč).

Motel je bil popolnoma obnovljen leta 2000 in je pripravljen na takojšnje 
obretovanje. Ob motelu, ki ima 670 m2 uporabnih površin, leži ribnik, 
primeren za gojenje sladkovodnih rib. Celotna površina kompleksa je cca. 
7.800 m2. Vključuje lastne asfaltirane parkirne prostore in leseno brunarico. 

Pogoji najema:
Za izbor najemnika ne bo odločilnega pomena najvišja ponujena 
najemnina, temveč bodo imeli prednost tisti interesenti, ki bodo izpolnjevali 
najboljše pogoje:

- gostinci z izkušnjami,
- mladi gostinci, ki se želijo dokazati in graditi kariero v gostinstvu,
- da bodo dobri gospodarji,
- da bodo vključili v svojo ponudbo jedi lokalnega pomena in seveda po 

naročilu tudi drugo kulinariko po predhodnem naročilu,
- da se bodo s svojo ponudbo vključevali v športno, kulturno in politično 

dogajanje kraja samega,
- možnost odkupa - najemnine se upoštevajo kot del kupnine.

Pogoji nakupa:
- cena po ogledu in dogovoru,
- uredimo - sodelujemo pri ureditvi financiranja,
- možnost: v račun vzamemo manjšo nepremičnino, posest.

Ponudbe pošljite na:
1. Kemoplast d.o.o., Drofenikova 7, 3230 Šentjur
2. peter.lapornik@kemoplast.si
3. dodatne informacije na tel. št. 03 746-42-00 ali 041-679-001

Podrobnejšo predstavitev motela Ribnik si oglejte na
www.motelribnik.si ali na facebook strani 

.fb.com/MotelRibnikKozje

ki bo potekalo na Turistični kmetiji Balon, Bela gorca, Pišeška cesta 2, Bizeljsko, v nedeljo, 28. oktobra 2018. 
K sodelovanju vabimo članice društev, posameznike in gostince.

Svoj še topel bizeljski ajdov kolač prinesite na ocenjevanje ta dan med 10. in 11. uro na kraj ocenjevanja. 
Navodila o izdelavi in razpis najdete na www.bizeljsko.si. Slovesna podelitev priznanj s kulturnim programom 

bo potekala isti dan ob 15. uri. Vljudno vabljeni!

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

Društvo kmetic Brežice vabi na tekmovanje in razstavo 12. Bizeljski ajdov kolač 

Na konferenci so sodelovali di-
rektorica ETrŠ Brežice ter rav-
nateljica srednje poklicne in 
strokovne šole Brežice dr. Moj-
ca Tomažin, ravnateljica Višje 
strokovne šole Brežice Her-
mina Vučajnk, avtor omenje-
ne razstave in profesor zgo-
dovine na šoli Boris Ambrož, 
svetovalna delavka in vodja or-
ganizacijskega odbora za obe-
ležitev obletnice šole Alenka 
Pečnik Kranjec, brežiški žu-
pan Ivan Molan ter predstav-
nica dijakov v svetu zavoda šole 
Tinkara Matjašič. Tomažino-
va je poudarila, da si želijo pro-
grame, ki jih trenutno že imajo 
(ekonomski tehnik, predšol-
ska vzgoja, trgovec in ekonom-
ski tehnik PTI, za katere se 
šola skupno 307 dijakov, kar je 
50 več kot v lanskem šolskem 
letu), kakovostno peljati dalje. 
Še posebej so veseli, da so zelo 
dobro zastavili pred nekaj leti 
pridobljeni program predšol-
ska vzgoja, v tem šolskem letu 
bodo imeli tudi že prve matu-
rante. »Praktično celo Posavje 
nas podpira pri prizadevanjih 
za nova programa zdravstve-
na nega in bolničar, za katera 
si že dolga leta prizadevamo, 
saj je Posavje edina regija, ki 
nima nobenega zdravstvenega 
programa in dosti dijakov, ki se 
vozijo v druge regije, ker tu ni 

Tradicija in novi časi ETrŠ
BREŽICE – Z odprtjem razstave »Tradicija in novi časi« so 15. oktobra na Ekonomski in trgovski šoli Breži-
ce pričeli z vrsto dogodkov ob 20-letnici preselitve v novo šolsko stavbo. Pred odprtjem so na tiskovni kon-
ferenci spregovorili o dogajanju v jubilejnem letu in njihovih nadaljnjih načrtih.

nobene ponudbe,« je izpostavi-
la in dodala, da si bodo skušali 
pridobiti ta program za šolsko 
leto 2019/20.

Vučajnkova je povedala, da je 
Višja strokovna šola letos do-
segla polnoletnost, izvaja pa 
mednarodno primerljiv pro-
gram ekonomist. V vseh teh le-
tih so imeli 737 diplomantov. 
Z letošnjim študijskim letom 
so se vključili v projekt Mo-
nera 3, ki zaposlenim omogo-
ča brezplačen dveletni študij. 
V tem študijskem letu imajo 
zaenkrat 46 študentov. Njiho-
va vizija je, da pridobijo še kak 
dodaten program (npr. pro-
gram velnes), povečajo vpis in 
okrepijo povezavo z gospodar-
stvom. Ambrož, tudi dolgoletni 
šolski kronist, je povedal nekaj 

več o razstavi. Po njegovih be-
sedah naslov ni slučajen, kajti 
tradicija se nanaša na izjemno 
bogato zgodovino brežiškega 
strokovnega in poklicnega iz-
obraževanja, izraz novi časi pa 
na današnjo stavbo šole in nje-
no zgodovino, ki je po njego-
vem sicer kratka, a razgibana. 
»Razstava je zasnovana tako, 
da skozi glavne fotografije na 
panojih spoznamo preteklost 
srednjega strokovnega in po-
klicnega šolstva v Brežicah do 
vključno izgradnje nove stavbe 
in na koncu še telovadnice, zra-
ven pa je prikazanih tudi nekaj 
mejnikov v teh dveh desetle-
tjih,« je opisal in nadaljeval: 
»Stavbe stare trgovske šole, ki 
je stala ob vodovodnem stol-
pu, ni več. Zgrajena je bila leta 
1912, v času Kraljevine Jugo-

slavije je služila kot meščan-
ska šola, ki je že takrat gostila 
program trgovec, ki ga na naši 
šoli izvajamo še danes. Stavba 
je skozi leta spreminjala imena 
in nazive programov. Program 
ekonomski tehnik je npr. ome-
njen že v začetku 80. let prej-
šnjega stoletja.«  

Župan, ki je prevzel častno po-
kroviteljstvo nad dogajanjem v 
jubilejnem letu šole, je pouda-
ril, da si skupaj s šolo na občini 
zelo prizadevajo za nove pro-
grame in verjame, da se bo šoli 
vztrajnost slej ko prej poplača-
la. Matjašičeva, dijakinja 3. le-
tnika predšolske vzgoje, je iz-
razila veselje, da se lahko šola v 
bližini domačega kraja, ob tem 
pa še omenila, da bo v tem šol-
skem letu z nekaterimi sošol-
ci opravila delovno prakso na 
Malti, česar ne omogoča rav-
no vsaka srednja šola. Pečnik 
Kranjčeva je naštela še dru-
ge dogodke, ki se bodo zvrsti-
li v naslednjih mesecih. Sve-
čana prireditev ob jubileju bo 
20. marca 2019. Sledila je še 
otvoritev razstave, na kate-
ro so povabili tudi upokojene 
profesorice in profesorje šole, 
za pevski dodatek pa je poskr-
bela dijakinja šole Aida Perko 
Praner.
 Rok Retelj

Avtor razstave Boris Ambrož

SAMOPOSTREŽNA
AV TO P R A L N I C A www.avtoline.si

OTVORITEV!
26. 10. 2018, ob 10. uri

Industrijska cona
Sevnica

Brezplačno pranje 
na dan otvoritve!

www.PosavskiObzornik.si
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Čestitamo ob občinskem prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje.

Organizatorji simpozija so bili 
Civilna pobuda v spomin dr. Jo-
žetu Toporišiču Mostec, Knji-
žnica Brežice, Občina Brežice, 
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobo-
va, PMB, Slavistično društvo 
Posavja, Zveza društev Slavi-
stično društvo Slovenije, Odde-
lek za slovenistiko in Oddelek 
za slavistiko Filozofske fakulte-
te ter Inštituta za slovenski je-
zik Frana Ramovša ZRC SAZU. 
Kot je na novinarski konferen-
ci povedal doc. dr. Matej Šekli 
je zdaj na liha leta Pleteršnikov 
dan, na soda leta pa Toporiši-
čev dan, tako da sta podro-
čji slovarja in slovnice pokriti. 
Kot je še dejal, je namen sim-
pozija ovrednotiti in nadalje-
vati znanstveno delo akademi-
ka prof. dr. Jožeta Toporišiča 
(1926–2014), ga vključiti v 
raziskave ter s tem pospešiti 
raziskovanje slovenskega je-
zika, v prvi vrsti knjižnega ter 
obenem tudi njegove časovne, 
zemljepisne in družbene raz-
ličice. Po njegovih besedah bi 
radi, da bi tovrstna srečanja 
spodbudila opis vseh teh raz-
ličic kot tudi (zgodovinsko)

Tudi slovnica lahko pritegne
BREŽICE – Posavski muzej Brežice je 19. oktobra gostil udeležence 1. Toporišičevega dneva, znanstvenega 
simpozija v organizaciji več ustanov/društev, ki ga je vodil doc. dr. Matej Šekli z Oddelka za slavistiko Filo-
zofske fakultete Univerze v Ljubljani.

primerjalno, tipološko in so-
ciolingvistično interpretacijo 
tega stanja. Simpozij je bil zas-
tavljen tako, da bi na vsakem 
obravnavali eno jezikovno rav-
nino ali jezikoslovno poddisci-
plino, Toporišič je bil namreč 
zelo močan na področju (na)
glasoslovja in skladnje. Ravno 
zaradi tega so za 1. Toporiši-
čev dan izbrali temo Skladnja 
enostavčne povedi slovenske-
ga jezika. Naslovna problema-
tika je bila obravnavana v 15 
referatih, ki so jih predstavili 
jezikoslovci različnih teoretič-
nih modelov in metodoloških 
pristopov (od slovenistov, sla-

vistov, primerjalnih in splošnih 
jezikoslovcev do ostalih zapo-
slenih na Filozofski fakulteti). 

V okviru simpozija je potekala 
tudi okrogla miza v Viteški dvo-
rani na temo Skladnja enostav-
čne povedi pri pouku sloven-
ščine v osnovni in srednji šoli, 
na kateri so se osnovno- in sre-
dnješolski učitelji ter študenti 
različnih jezikoslovnih študij-
skih programov pogovarjali z 
jezikoslovcem Kozmo Ahači-
čem, avtorjem šolskih slovnic 
in urednikom spletnega por-
tala Fran. »Vse to, kar počne-
mo v okviru simpozija, poč-
nemo v svojem prostem času, 
trenutno raziskujemo brez ne-
kih gromozanskih projektov 
in državnih podpor,« je še do-

dal Šekli, ki je bil zelo pozitivno 
presenečen nad obiskom okro-
gle mize, saj se je je udeležilo 
kar 114 učiteljev in študentov, 
na simpozij pa je bilo prijavlje-
nih 77. Po njegovem interes za 
slovnico tako med učitelji kot 
učenci, dijaki in študenti vse-
kakor obstaja, število udele-
žencev dokazuje, da slovnica 
lahko pritegne. Po besedah di-
rektorice Posavskega muzeja 
Alenke Černelič Krošelj želijo 
vzpostaviti določene smernice, 
s katerimi bi skozi ime akade-
mika Toporišiča ves čas opo-
zarjali na vrednote, povezovali 
različne veje dediščine in skr-
beli za prihodnost slovenske-
ga jezika na različnih ravneh. 
Irena Majce, predstavnica Ci-
vilne pobude v spomin dr. Jože-
tu Toporišiču Mostec, je ome-
nila, da je znanstveni simpozij 
zadnji cilj, ki so si ga zastavili. 
Dodala je, da se je v Toporiši-
čevem letu, ki je trajalo od ok-
tobra 2015 do oktobra 2016, 
pojavilo novo gibanje, ki so ga 
poimenovali Spoštujemo svoj 
jezik (SSJ). »Če vsak spoštuje 
svoj jezik, to pomeni, da spoš-
tuje tudi vse ostale jezike sve-
ta,« je še poudarila.

 Rok Retelj

Okrogla miza s Kozmo Ahačičem (foto: PMB)

DOBOVA – 19. oktobra so v domači cerkvi Imena Marijinega Do-
bovski rogisti, ki delujejo kot sekcija KD Franc Bogovič Dobova, 
s koncertom obeležili svojih 25 let delovanja. Od začetka do da-
nes se je v sestavu zamenjalo kar nekaj glasbenikov, trenutno 
ga sestavlja šest: Robert Deržič, ki je tudi vodja, Jože Petelinc, 
Marko Petelinc, Rudi Glogovšek, Dušan Furlan in Bojan Pe-
telinc, ki pa je na koncertu manjkal zaradi bolezni. Dobovski 
rogisti so bili ustanovljeni leta 1993 na pobudo Lovske družine 
Dobova. Prve instrumente jim je nabavil znani domači dobrot-
nik Franc Polovič st. in nanje igrajo še danes. Nastopajo na ra-
znih dogodkih, ki so povezani z lovstvom, kulturnih prireditvah, 
festivalih ter srečanjih doma in v tujini. V četrt stoletja dolgem 
delovanju se lahko pohvalijo z nekaterimi dosežki; leta 2004 so 
posneli svojo prvo zgoščenko, leta 2005 so na evropskem tekmo-
vanju prejeli Zlati rog oz. so se uvrstili v prvo kakovostno skupi-
no, KS Dobova jim je podelila krajevno priznanje, Lovska zveza 
Slovenije pa jim je podelila red III. stopnje za lovske zasluge in 
red II. stopnje za lovsko kulturo. Radi nastopajo tudi v dobovski 
farni cerkvi pri Hubertovi maši, ki je posvečena lovcem. Neka-
teri člani so iz rok koordinatorke JSKD OI Brežice Simone Ro-
žman Strnad prejeli tudi Gallusove značke za večletno aktivno 
udejstvovanje na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti. Ča-
stno je prejel Robert Deržič, zlato Jože Petelinc in v odsotnos-
ti Bojan Petelinc ter bronasto Marko Petelinc. Med tistimi, ki so 
čestitali jubilantom, je bil tudi brežiški župan Ivan Molan. Do-
bovski rogisti so v goste povabili Dobovske pevce, ki letos obe-
ležujejo 15-letnico delovanja, na koncu koncerta, ki ga je pove-
zoval Andrej Pinterič, pa so se v skupnem nastopu tako ljudski 
pevci kot rogisti predstavili še s skladbo Mi smo lovci.  R. R.

Srebrni jubilej rogistov

Dobovski rogisti

ARTIČE – Z gala koncertom vseh sodelujočih otroških 
folklornih skupin v artiškem Prosvetnem domu se je 13. 
oktobra zvečer zaključil 5. Mednarodni otroški folklorni fe-
stival (MOFF) Artiče-Brežice. Artiški in brežiški folklorniki 
so se pet dni družili s svojimi vrstniki iz Slovaške in Madžar-
ske, ki sta bili letos gostujoči državi na festivalu. 

Poleg domačih OFS OŠ Artiče, OFS KUD Oton Župančič Artiče in 
OFS Kresnice Brežice sta na MOFF sodelovali še OFS Zsendice iz 
madžarskega Szombathelyja in OFS Malý Vtáčnik iz Prievidze na 
Slovaškem. Vse sodelujoče folklorne skupine so pripravile nasto-
pe za učence OŠ Brežice in OŠ Artiče ter se predstavile tudi sta-
novalcem Doma upokojencev Brežice, na zaključnem gala kon-
certu pa so prikazale odrske postavitve, ki so navdušile zbrano 
občinstvo. Že na uvodu koncerta je pozdravne besede nameni-
la brežiška podžupanja Katja Čanžar, ki je pohvalila organiza-
torje festivala in to, da se lahko otroci družijo z vrstniki iz tujih 
držav ter s tem spoznavajo njihovo kulturo. Direktorica 5. MOFF 
Artiče-Brežice Vesna Bogovič se je ob koncu zahvalila vsem na-
stopajočim skupinam in njihovim mentorjem, tudi mladinske-
mu pevskemu zboru artiške šole pod vodstvom Ele Verstovšek 
Tanšek, ki je vmes s petjem za-
polnil že tako pester program, 
ter Mateji Jankovič Čurič, ki 
je poskrbela, da so bili nastopi 
mladih folklornikov obogateni 
še z zanimivimi vmesnimi pri-
zori. Besede zahvale je izrekla 
tudi staršem, ki so gostili mla-
de folklornike iz Slovaške in 
Madžarske, rekoč: »Upam, da 
se bodo v svoji domovini vrnili 
polni lepih vtisov, novih prija-
teljstev, ki so jih sklenili pri nas, 
dobre volje in ne nazadnje, da 
bodo ponesli dober glas Slo-
venije k sebi domov.« Več na 
www.PosavskiObzornik.si. 
 R. R.

Plesali s Slovaki in Madžari

Na koncu so se na odru zbrali vsi nastopajoči na 5. MOFF.

MÓR, KAPELE – Pihalni orkester Kapele se je prvi oktobrski vi-
kend mudil v mestu Mór na Madžarskem na mednarodnem tek-
movanju pihalnih orkestrov. Festival je potekal že dvanajstič za-
pored, udeležile pa so se ga godbe iz Poljske, Češke, Slovaške, 
Nemčije, Madžarske in Slovenije. Predstavili so se tudi kapelski 
godbeniki in žirija jim je prisodila zlato odličje. Komisijo so prep-
ričali tudi nadebudni solisti orkestra: na saksofonu Matic Kova-
čič, solo trobent so izvedli Bojan Slovenc, Žan Vranetič in Vinko 
Penič. Po nedeljskem sprejemu pri županu mesta Mór in zaključ-
nem nastopu se je orkester odpravil proti domu, kjer so jim zvesti 
podporniki priredili prisrčen sprejem. V letošnjem letu kapelski 
orkester čaka še gostovanje v Avstriji, za konec leta pa že snuje-
jo tradicionalni božično-novoletni koncert.  R. R.

Z Madžarske z zlatim odličjem

Sprevod Pihalnega orkestra Kapele pod taktirko Sebastjana 
Borovšaka po ulicah madžarskega mesta



Posavski obzornik - leto XXII, številka 22, četrtek, 25. 10. 2018 7IZ NAŠIH KRAJEV

Cvetličarna Lilija, Jožica Žabkar 
Ulica 11. novembra 35,   
8273 Leskovec pri Krškem

Vse jesenske cvetlice za vaše čudovite gredice in okenske police!

Ugodne in doma vzgojene 
lončne krizanteme.

Bogat izbor 
nagrobnih aranžmajev.

Delovni čas v oktobru:
Ponedeljek – sobota: 7.00–19.00
Nedelja in prazniki: 7.00–12.00

*sreda, 31. 10., odprto do 19.00
*četrtek, 1. 11., odprto do 12.00 

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

Ciklame le 1,92 €

KRŠKO – V organizaciji krške Območne izpostave JSKD je v Kulturnem domu Krško 12. oktobra potekal 
prvi regijski festival pihalnih orkestrov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Na njem je zaigralo pet godbe-
niških zasedb.

Kot je v uvodu festivala dejala 
vodja OI JSKD Brežice Simona 
Rožman Strnad, gre za ponov-
no obujeno prireditev, ki je pri-
ložnost, da se orkestri javnosti 
predstavijo s tematskimi spo-
redi, ki jih uporabljajo za kon-
certne nastope ali gostovanja 
in tekmovanja. »Ob tem imajo 
dirigenti in predsedniki sesta-
vov možnost izmenjave stro-
kovnih mnenj, ki so pomemb-
na popotnica tako za nadaljnje 
delo posamezne godbe kot za 
medsebojna sodelovanja,« je 
dejala in hkrati napovedala, da 
bo prireditev ponovno postala 
tradicionalna, na njej pa naj bi 
se v obdobju treh let predsta-
vile vse delujoče godbe z ob-
močja Dolenjske, Bele krajine 
in Posavja. Zbranim obiskoval-
cem je obenem predstavila tudi 
razvoj pihalnih sestavov vse od 
prvih omemb v 14. in 15. stole-
tju do njihovega največjega šte-
vilčnega razmaha po 2. svetov-
ni vojni in desetletja po njej, ko 
so bili godbeniški sestavi pove-
zani v Zvezi kulturnih društev 
in njenih predhodnicah, od 
ustanovitve leta 1997 dalje pa 
v Zvezi slovenskih godb, v sklo-
pu katere poleg godbeniških 

sestavov delujejo še bobnar-
ske, mažoretne in druge glas-
bene skupine. »Danes številne 
godbe dosegajo visok izvajal-
ski nivo, kar potrjujejo njiho-
vi uspehi doma in v tujini, nji-
hov repertoar pa je že davno 
presegel ozek izbor koračnic 
in prvomajskih budnic, saj jih 
vedno več igra predvsem ka-
kovosten koncertni programi,« 
je še dejala Rožman Strnadova, 
kar je v nadaljevanju potrdilo 
tudi vseh pet nastopajočih pi-
halnih orkestrov: Pihalni orke-
ster DKD Svoboda Senovo, Pi-
halni orkester Kapele, Orkester 
Ave iz Šentjerneja, Gasilski pi-

halni orkester Loče in Pihalni 
orkester Krško.

Pihalni orkester DKD Svoboda 
Senovo bo v zadnjem mesecu 
letošnjega leta obeležil 90-le-
tnico delovanja. 40-članskemu 
sestavu predseduje Niko Pav-
lič, dirigentsko palico pa od le-
tošnjega leta vihti Maša Žveg-
lič Poljšak. Kar 168 let šteje 
Pihalni orkester Kapele, ki so 
ga kot godbo ustanovili vojaški 
godbeniki. Na koncertu je pod 
vodstvom Sebastjana Borov-
šaka nastopilo 45 godbenic in 
godbenikov, sicer pa je predse-
dnik orkestra Martin Kostanj-

Obudili festival pihalnih orkestrov

šek. Kulturno društvo Orke-
ster Ave iz Šentjerneja je do 
pred dveh let delovalo pod na-
zivom Pihalni orkester Občine 
Šentjernej. Več kot 50-članski 
zasedbi predseduje Tina Lah-
ne, dirigira pa mu Miro Saje. 
Gasilski pihalni orkester Loče 
je bil v lanskem letu zaradi več 
kot 90-letnega neprekinjene-
ga delovanja vpisan v Register 
nesnovne kulturne dediščine. 
V Krškem je pod taktirko Ani-
te Kiralj nastopilo 45 godbe-
nic in godbenikov, predsednik 
gasilske godbe pa je Ivan Ko-
vačič. Kot zadnji na festiva-
lu je nastopil od leta 1957 de-
lujoč Pihalni orkester Krško. 
74-članski sestav je nastopil 
pod taktirko Dejana Žnider-
šiča, predsednica društva pa je 
Darja Dobršek.

Festival sta strokovno spre-
mljala klarinetist, profesor in 
dirigent Boštjan Dimnik in 
Daniel Leskovec, samostojni 
svetovalec za instrumentalno 
dejavnost pri JSKD, vsako na-
stopajočo zasedbo pa je občin-
stvu predstavila moderatorka 
Klavdija Mirt.
 Bojana Mavsar 

Nastopil je tudi Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo z zbo-
rovodkinjo Mašo Žveglič Poljšak.

KOSTANJEVICA NA KRKI – V 
Kostanjevici na Krki je 20. ok-
tobra, dan pred nekdanjim 
krajevnim praznikom, zdaj pa 
spominskim dnevom občine, 
potekalo tradicionalno druže-
nje pod kostanji z naslovom Je-
sen na Tamalem plac. Ponava-
di sicer nedeljsko prireditev so 
letos prestavili na sobotno po-
poldne, saj so ugotovili, da si 
tako ljudje lažje vzamejo čas 
in se na prireditvi sprostijo, 
je povedala predsednica Turi-
stičnega društva Kostanjevica 
na Krki Tatjana Petrič. Med-
tem ko se je na več koncih pri-
reditvenega prostora pekel 
kostanj, so za udeležence prip-
ravili številne družabne igre in 
aktivnosti. Posebnost letošnje 
prireditve, ki je padla ravno v 

Dišalo je po (predvolilnem) golažu

začetek predvolilne kampanje 
pred novembrskimi lokalnimi 
volitvami, je bilo kuhanje pred-
volilnega golaža kandidatov za 
župana/jo. Kuhali so ga Vesna 
Hrovat, Žan Colarič, Andrej 

Božič in Andrej Kerin, An-
drej Rajar in Marjan Jere-
le sta bila odsotna zaradi dru-
gih obveznosti, aktualni župan 
Ladko Petretič pa je bil na pri-
reditvi le kot obiskovalec.  P. P.

Klepet treh županskih kandidatov

po sledeh naše dediščine

Pogled v mavzolej
Od premične – Fordovega starodobnika – k nepremični 
dediščini – Hočevarjevemu mavzoleju v krškem mestnem 
parku, zadnjemu počivališču krških mecenov Martina in 
Josipine Hočevar. Potem ko je bila jeseni 2017 obnovljena 
njegova zunanjost, smo v začetku letošnjega oktobra pog-
ledali še v njegovo notranjost. 

Mavzolej osmerokotne oblike, s pi-
ramidno streho, zgrajen iz belega 
marmorja, s Kristusovim kipom in 
secesijskim mozaikom, sodi med 
najvidnejše arhitekturne spome-
nike mesta in najlepše mavzole-
je v neogotskem slogu na Sloven-
skem. Mavzolej naj bi po naročilu 
dobrotnice Josipine Hočevar, do-
mnevno po načrtih graškega arhi-
tekta iz kroga Georga Hauberrisser-
ja, gradila in v letu 1890 dokončala 
ljubljanska kamnoseška delavnica 

Felixa Tomana. V kamnito komoro v tleh so s krškega mestne-
ga pokopališča prenesli krsto leta 1886 umrlega Martina Ho-
čevarja, v kripti pa je bil vnaprej pripravljen prostor tudi za Jo-
sipino Hočevar. Krška dobrotnica je preminila 16. marca 1911, 
dva dni kasneje pa so krsto z njenimi posmrtnimi ostanki, boga-
to okrašeno s cvetjem, položili v kripto h krsti soproga Martina. 
Minulo jesen so restavratorji podjetja GNOM iz Ljubljane pod 
nadzorom konservatorke Zavoda za varstvo kulturne dediš-
čine Slovenije kamnito zunanjost mavzoleja temeljito očisti-
li, demodelirali poškodbe in rekonstruirali manjkajoče dele. V 
septembru letos so se lotili še obnove notranjosti mavzoleja, re-
stavrirali vitraže, freske in tla, odprli in sanirali pa tudi grobni 
oziroma podzemni del mavzoleja, v katerem so naleteli na do 
sedaj še neodkrite dekorativne poslikave. Z obnovo, ki je stala 
110 tisoč evrov, so povrnili sijaj nedvomno najlepšemu spome-
niku v Krškem in spokoj krškima dobrotnikoma Hočevarjevi-
ma, ki sta omogočila izgradnjo šol, cerkva, bolnišnice in drugih 
objektov.  B. M. 

DOBRAVA, ŠUTNA – V oktobru, 
mesecu požarne varnosti, šte-
vilna gasilska društva izvedejo 
vaje, na katerih preverijo svojo 
opremo in usposobljenost. 6. 
oktobra so v podjetju VIIG na 
Dobravi ob Krki skupno vajo 
izvedli gasilci PGD Podbočje 
in PGD Malo Mraševo. Poteka-
la je ob predpostavki, da je v 
skladišču pri lakirnici omenje-
nega podjetja prišlo do požara, 
zaradi česar je bil objekt moč-
no zadimljen, v njem pa sta bili 
ujeti dve poškodovani osebi. V 
vaji je sodelovalo 20 gasilcev 
obeh društev, ki skrbita za po-
žarno in drugo varnost vsaka 
na svojem bregu reke Krke, a 
zelo dobro sodelujeta, vodil 
pa jo je poveljnik PGD Podbo-
čje Jani Hribar. Vajo je sprem-

ljal in na koncu ocenil sektor-
ski poveljnik Viki Baznik, ki je 
opozoril na nekaj manjših tak-
tičnih napak. Teden dni kasne-
je pa so Prostovoljna gasilska 
društva Podbočje, Malo Mra-
ševo, Kostanjevica na Krki in 

Prekopa pri Mizarstvu Vrhov-
šek v Šutni izvedla sektorsko 
vajo, ki jo je vodil Baznik, spre-
mljala pa tudi poveljnik GZ Kr-
ško Borut Arh in občinski po-
veljnik v Kostanjevici na Krki 
Robert Zagorc.  P. P.

Oktobra izvedli dve gasilski vaji

Vstop v objekt, v katerem je prišlo do požara
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SEVNICA – Na RKS OZ Sevnica že nekaj let pripravljajo dobro-
delno akcijo Drobtinica, s katero zbirajo sredstva za otro-
ke sevniške občine. Prostovoljke in prostovoljci so tudi letos 
pripravili domače dobrote in jih 13. oktobra ponudili obisko-
valkam in obiskovalcem na stojnicah pred večjimi nakupo-
valnimi centri v Sevnici in Boštanju (na fotografiji) ter zanje 
prejeli prostovoljne prispevke. Na koncu je bilo z dobrodelno 
akcijo zbranih 1553 evrov prostovoljnih prispevkov. »Iskre-
na hvala skoraj štiridesetim prostovoljcem, ki so pripravili 
domače dobrote in brez katerih izvedba ne bi bila mogoča in 
hvala vsem, ki ste se ustavili ob naših stojnicah. Pokazali ste, 
da vam ni vseeno za pomoči potrebne,« je sporočila sekretar-
ka sevniškega območnega združenja Rdečega križa Slovenije 
Mojca Pinterič Krajnc.  S. R.

TRŽIŠČE – V organizaciji tukajšnjega turističnega društva je peto 
leto zapored potekala tridnevna prireditev Jesen na vasi. 12. ok-
tobra so v lično obnovljenih prostorih kulturne dvorane odprli 
fotografsko razstavo domače foto sekcije in predstavili tudi nov 
koledar TD Tržišče za prihodnje leto. 13. oktobra je potekala je-
senska delavnica pod mentorstvom ing. agronomije in vrtnarke 
Milene Mastnak iz Sevnice. Nastale so zanimive jesenske deko-
racije, ki krasijo predvsem osrednji del vasi. Na osrednji priredit-
vi tridnevnega dogajanja, ki se je 14. oktobra odvijala v kulturni 
dvorani v Tržišču pod naslovom »Pr’ nas na vas’ dogaja«, so sko-
zi pesem in govorjeno besedo predstavili nekdanje čase harmo-
nikar Valentin Knez, z recitacijo učenke Osnovne šole Tržišče ter 
gosti – pevski zbor Društva upokojencev Bukovica – Šinkov Turn 
iz Vodic ter v narodnih nošah članice in člani Turističnega društva 
Vodice. V zaključnem delu prireditve, ki jo je povezovala Milena 
Knez, sta zbrane nagovorila predsednik KS Tržišče Janez Virant 
in sevniški podžupan Janez Kukec, pogostitev na prostoru pred 
kulturnim in gasilskim domom je pripravil Aktiv kmečkih žena 
Tržišče, za pečen kostanj so poskrbeli domači skavti.  S. R.

Na vasi se je dogajalo 

Na osrednji prireditvi so se predstavili tudi gosti iz Vodic.

Pred podelitvijo letošnjih kra-
jevnih priznanj je predsedni-
ca krmeljske krajevne skup-
nosti Slavica Mirt predstavila 
uspešno izpeljane projekte od 
lanskega do letošnjega pra-
znika. Najvišje ovrednoten 
finančni projekt v višini 30 
tisoč evrov predstavlja sana-
cija javne poti Hinjce–Gove-
ji Dol. Del sredstev za obnovo 
bo prispevala krajevna skup-
nost, del občina in vaščani Go-
vejega Dola ter lastniki kme-
tijskih površin na omenjeni 
trasi. Dela, ki so se pričela 19. 
septembra, naj bi bila v tem 
mesecu končana. »V nasled-
njem letu bo PGD Krmelj pra-
znovalo 90-letnico delovanja 
in ob tej priložnosti naj bi bilo 
kupljeno novo gasilsko vozi-
lo. Društvo, ki deluje na pro-
stovoljni bazi, za nakup pot-
rebuje finančna sredstva, zato 
vas ob tej priložnosti vabim, 

Zbirali bodo za gasilsko vozilo
KRMELJ – 19. oktobra je v tukajšnjem kulturnem domu potekala osrednja prireditev ob prazniku KS 
Krmelj, ki ga že štiri desetletja obeležujejo v spomin na 22. oktober 1943, ko je nemški okupator zgodaj 
zjutraj izgnal prebivalce Krmelja in na Hinjcah postrelil 13 civilistov, vaških stražarjev. 

da tudi krajanke in krajani so-
delujete pri njihovi vsakoletni 
novoletni nabirki z mislijo, da 
bodo ta finančna sredstva vlo-
žena v nakup prepotrebnega 
novega gasilskega vozila,« se 
je še malce ozrla v prihodnost 
ter izpostavila še eno željo, in 
sicer, da bi šolski pouk pote-
kal na eni lokaciji, v eni šolski 
stavbi in ne v dveh, kot poteka 

sedaj. Ob tem je poudarila tudi 
pomen varnosti šoloobveznih 
otrok, ki hodijo z ene lokacije 
na drugo ob precej prometni 
lokalni cesti.  

V nadaljevanju prireditve sta 
predsednica krajevne skup-
nosti in sevniški podžupan 
Janez Kukec podelila prizna-
nja. Za dolgoletno delo na po-

dročju športa in družbenih 
dejavnosti je priznanje pre-
jel domači rokometni vete-
ran in aktiven član sveta KS 
Krmelj Vojko Kos; za promo-
cijo kraja, ohranjanja kmetije 
in za delo na področju turizma 
je priznanje prejela Ovčarska 
kmetija Urban Mojmirja Dim-
ca iz Gabrijel in ob 30-letnici 
uspešnega poslovanja družin-
sko podjetje Doga Galvana d. 
o. o. Krmelj. 

Prijeten spremljevalni kul-
turni program so oblikova-
li učenke in učenci Osnovne 
šole Krmelj, ki so se ob tej pri-
ložnosti spomnili 110-letni-
ce prihoda prvi lokomotive v 
kraj. Danes železniške proge 
ni več, na nekdanjo železnico 
pa še vedno spominja parna 
lokomotiva v središču nekda-
njega rudarskega kraja. 
 Smilja Radi

Letošnji nagrajenci KS Krmelj s predsednico skupnosti in sev-
niškim podžupanom ter moderatorko

ŠENTJANŽ – Zadnjo septembr-
sko nedeljo je bilo v središču 
tukajšnje vasi živahno. Na tr-
žnici so se predstavljali naj-
različnejši rokodelci in pri-
delovalci domače hrane, ki 
so postavili na prodaj svo-
je izdelke in pridelke. Doga-
janje na tržnici, ki so ga do-
datno popestrili in nadgradili 
člani Društva vinogradnikov 
Šentjanž in učenci OŠ Milana 
Majcna Šentjanž, je obogatila 
še razstava likovnih del letoš-
njih ArtEko dogodkov. Natan-
ko ob 11.11 se je na prostoru 
pred Gostilno Repovž začelo 
odprtje razstave. Edinstveno 
galerijo na prostem, na steni 
Repovževe štale, so ozaljšala 
dela umetnikov, ki so v začet-
ku letošnjega julija ustvarja-
li na domačiji Felicijan v Pek-
lu pri Šentjanžu in bienalno 
14 dni prej na gradu Podsreda. 
Umetniki so s svojimi deli opo-

ArtEko razstava in tržnica

zarjali na problem plastike, ki 
so jo uporabili kot material za 
ustvarjanje ter jo na ta način 
reciklirali. Pod taktirko Jerce 
Šantej so ustvarjali Ana Žer-
jal iz Kopra, Tomaž Dernov-
šek – Vinči iz Hotiča pri Litiji, 
Mojca Marija Vilar iz Dom-
žal, Marko Kovačič iz Ljublja-
ne, Jože Šubic iz Maribora, 
Toni Vučajnk iz Dobove, Ju-
dith in Tone Zgonec iz Bošta-
nja, Matic Svažič in Ana Jaz-
bec iz Sevnice, Dime Temkov 

iz Makedonije, Maja Briski in 
Zaneto Paulin s Hrvaške ter 
Ksenja Gorenak in Tina Ko-
nec s Štajerske (na fotografi-

ji). Kako zelo nespametna in 
obstoju človeštva, živalskim 
vrstam in naravi nasploh gro-
zeča je uporaba plastike, je na 
dogodku opozoril tudi publi-
cist in okoljevarstvenik Anton 
Komat, ki je pozval, naj sevniš-
ka občina postane prva obči-
na v Sloveniji, ki bo prepove-
dala uporabo plastičnih vrečk. 
Zbrane je nagovoril tudi žu-
pan Srečko Ocvirk. Odprtje 
razstave je popestril duet, Zo-
ran Košir na kitari in Andrej 
Fon na saksofonu. 
 Petra Majcen/S. R.

Karate klub Radeče je eno od uspešnejših klubov v državnem me-
rilu. Na največjih tekmovanjih njihovi člani v vseh starostnih ka-
tegorijah posegajo po stopničkah. Tudi na letošnjem tekmovanju 
Kimon Open, ki je bilo aprila v Ljubljani, so izmed 26 klubov na 
koncu dosegli skupno 5. mesto. 

V četrtek, 18. oktobra, je žu-
pan Radeč Tomaž Režun z di-
rektorico občinske uprave Bri-
gito Stopar in svetovalko za 
družbene dejavnosti Melito Si-
mončič sprejel najuspešnejša 
člana kluba v pretekli sezoni.  
Lea Zahrastnik in David Trošt 
sta tudi slovenska mladinska 
savate reprezentanta, ki sta se 
konec junija s še tremi repre-
zentanti udeležila mladinskega 
evropskega savate prvenstva v 
kraju Loverval v Belgiji. Na tek-
movanju sta se odlično izkaza-
la, saj si je Lea Zahrastnik pri-
borila tretje mesto mladink v 
težnostni kategoriji do 56 kg, David Trošt pa je tekmovanje zaključil 
na odličnem 4. mestu v kategoriji do 70 kg. Sprejema so se udele-
žili tudi trener in predsednik društva Aljoša Kramar ter očeta obeh 
tekmovalcev. Slednja sta se predsedniku in klubu zahvalila za vse, 
kar storijo za njihove otroke. Tudi župan je pohvalil delo društva, ki 
je pred dobrimi desetimi leti začelo svoje poslanstvo in ima danes 
že preko 40 aktivnih in uspešnih članov, tudi tekmovalcev na najviš-
jih nivojih. Predsednik je poudaril, da gre za delo in dobro sodelova-
nje vseh članov, staršev, trenerjev in da tako dobrih rezultatov ne bi 
bilo brez podpore sponzorjev in lokalne skupnosti. 

Radečana tudi državna 
mladinska savate reprezentanta

Občina Radeče je bila tudi letos uspešna na javnem pozivu lokal-
nim skupnostim za sodelovanje pri razvijanju in pospeševanju pre-
ventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni 
v letu 2018. Skladno z javnim pozivom v okviru dodatne podpore 
občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu le-ti 
prejmejo v uporabo sredstva za izvajanje nacionalnih akcij: začetek 
šole in varnost otrok, varnost kolesarjev in ostalih nacionalnih pre-
ventivnih akcij, ki so namenjene izboljšanju varnosti cestnega pro-
meta. Občina Radeče je že preteklo leto prejela v uporabo triopane 
»Šolska pot«, ki jih prostovoljci v času varovanja učencev uporablja-
jo za označevanje šolskih poti, ter čelade in odsevne brezrokavni-
ke, ki jih koristijo učenci OŠ Marjana Nemca Radeče pri učenju in 
opravljanju izpita za kolo. Letos pa smo v uporabo prejeli triopane 
»Usposabljanje kolesarjev« in spretnostni poligon za kolesarje, kar 
bo dodatna motivacija pri izvajanju kolesarskih izpitov in pri pripra-
vi učencev na tekmovanje Kaj veš o prometu, ki se ga pod mentor-
stvom Jožeta Hiršlja učenci vsakoletno udeležijo na medobčinskem 
in državnem nivoju. Občina je prejela tudi presojo varnosti šolske 
poti oz. površin za pešce, ki obsega krajši odsek, konkretno za novo 
urejeno šolsko pot pod šolo. 

Občina uspešna na javnih pozivih 
Agencije za varnost prometa RS
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Po glasu fanfar so na oder 
najprej prišli praporščaki vseh 
društev pod poveljstvom Iva-
na Rožmana. Sledil je nagovor 
predsednika GZ Brežice Her-
mana Premelča, ki je izposta-
vil, da je GZ Brežice »armada 
s prek 3000 prostovoljci«. Po-
nosni so na letošnje pridobitve: 
gasilsko vozilo z vodo GVV-1 za 
PGD Križe 1999, gasilsko vozi-
lo s cisterno GVC 16/25 za PGD 
Obrežje, motorne brizgalne 
Rosenbauer 8/8 za PGD Mali 
Obrež, Mostec in Sela. V nas-
lednjem letu nadaljujejo z dol-
goročnim planom opremljanja 
gasilskih enot, in sicer načrtu-
jejo nabavo podvozja za GVC 
in manjšega gasilskega vozila. 
Premelč je povedal, da se da-
nes gasilci spopadajo z raz-
ličnimi izzivi, ne samo z gaše-
njem požarov, posredovanja so 
vedno težja, strokovno zahtev-
nejša in nevarnejša. Prijav na 
dopolnilna usposabljanja za 
specialnosti je veliko več, kot je 
razpoložljivih mest, je omenil 
Premelč in dodal, da daje po-
veljstvo GZ Brežice veliko po-
zornost permanentnemu izo-
braževanju gasilskih enot, v ta 

Posredovali že več kot stokrat
BREŽICE – Gasilska zveza Brežice je 5. oktobra v dvorani MC Brežice s slavnostno prireditvijo počastila dan 
gasilk in gasilcev GZ Brežice. Na enem mestu so se zbrali predstavniki vseh 31 prostovoljnih gasilskih dru-
štev in enega industrijskega gasilskega društva.

namen izvaja tudi preverjanje 
usposobljenosti gasilskih enot 
na vadbenem poligonu v Slo-
venski vasi. Navedel je, da je na 
nedavnem državnem tekmo-
vanju barve gasilske zveze za-
stopalo pet tekmovalnih enot, 
in sicer pionirji PGD Cerina, 
članice A in B ter člani B PGD 
Spodnja Pohanca in starejši ga-
silci PGD Kapele. Pionirji PGD 
Cerina so se na prireditvi tudi 
predstavili. Na letošnjem dr-
žavnem tekmovanju so osvoji-
li zelo dobro 11. mesto v kvizu, 

podrli pa tudi državni rekord 
v vezanju vozlov, ki ga bo tež-
ko preseči. Letos je bil del pro-
računskih sredstev namenjen 
za sofinanciranje vzdrževanja 
gasilskih domov, kar je bil do 
zdaj izključno strošek posame-
znega gasilskega društva, je še 
omenil Premelč in dodal, da v 
zadnjih letih opažajo poveča-
no število predvsem tehničnih 
intervencij (odpiranje vrat, po-
moč pri prenosu obolele ose-
be, napadi os in sršenov). V 
tem letu so njihove enote so-
delovale in posredovale že na 
102 intervencijah. Ni pozabil 
omeniti tudi dobrega dela in 
pomena gasilske mladine, čla-
nic in veteranov. Za boljše in-
formiranje o samem delu GZ 
Brežice imajo do konca leta 
namen posodobiti in aktivi-
rati spletno stran GZ Breži-
ce, na kateri bodo imela svo-
jo podstran vsa prostovoljna 
gasilska društva, ustvarili pa 
bodo tudi profil na družbenih 
omrežjih.
V imenu Gasilske zveze Slo-
venije je navzoče pozdravila 
članica UO in predsednica re-
gije Posavje Ana Somrak. Po-

udarila je, da je posavska re-
gija, kar se tiče gasilstva, ena 
izmed boljših in bolj odziv-
nih, saj se vedno številčno od-
zove, ko je treba priskočiti na 
pomoč ostalim regijam pa tudi 
izven meja naše države. »Ga-
silci Posavja smo dobro orga-
nizirani in to vedo tudi naši 
župani, zato lahko rečem, da 
imamo vsi odlično podporo s 
strani občin,« je dejala in ome-
nila, da v regiji Posavje deluje 
74 PGD, povečali so se tudi za 
eno industrijsko društvo. Spre-
govoril je tudi brežiški župan 
in ’prvi gasilec v občini’ Ivan 
Molan, ki je izpostavil pomen 
gasilskih domov, ki že zdavnaj 
niso več namenjeni samo gasil-
cem, ampak so postali središ-
če krajev. »Brez gasilcev si ne 
predstavljam življenja v kra-
ju,« je dejal. Za kulturni doda-
tek so poskrbeli trobilna za-
sedba Glasbene šole Brežice 
(mentor Toni Škaler) in har-
monikar Erik Hočevar (men-
tor Niko Ogorevc) ter Vokal-
na skupina Aria. Povezovala je 
Damjana Arh.
 Rok Retelj

Premelč se je zahvalil pove-
zovalki prireditve Arhovi.

PODSREDA – V Podsredi se je zaključil že 19. Praznik kozjan-
skega jabolka. V Kozjanskem parku ocenjujejo, da si je se-
jemsko dogajanje ogledalo okoli 18.000 obiskovalcev.

13. oktobra je sejemsko dogajanje odprl minister za okolje in 
prostor Jure Leben, prisotne je pozdravil tudi minister za gospo-
darski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Na 145 stojni-
cah se je predstavljajo čez 170 razstavljavcev. Pekli so štrudl za 
naziv štrudlmojstr/ca, ki sta ga osvojila Davor Pušnik in Kri-
stjan Šmid (radio Štajerski val). Že deseto leto zapored so naj-
bolj skrbnemu lastniku travniškega sadovnjaka podelili naziv 
carjevič. Letos je to postal Franc Turnšek iz Verač, zaradi zdra-
vstvenih težav pa je nagrado prevzela njegova žena Milka, ki so 
jo ustoličili na sadjarskem tronu pred upravo Kozjanskega parka. 
Odprli so tradicionalno razstavo starih sort jabolk, za preobleko 
katere vsako leto poskrbi Vesna Zakonjšek, krajinska arhitekta 
iz Kozjanskega parka. Razstavo starih sort jabolk je letos spre-
mljala razstava Gozdni hrošči – jih poznamo? Gobarsko društvo 
Kozje je tudi letos pripravilo gobarsko razstavo. Tekmovali so v 
najdaljšem olupu iz jabolka in zopet je zmagal Martin Magda-
lenc, ki je s 730 cm dolgim olupom presegel svoj rekord iz leta 
2013, ko je njegov olup meril 540 cm. V kulturnem programu se 
je zvrstilo prek 200 nastopajočih, od ljudskih pevcev in godcev, 
harmonikarjev, folklornih skupin ... Izvedli so rekreacijski tek na 
grad Podsreda, ki ga je organiziralo Športno društvo Podsreda, 
ter družabno kolesarjenje Z jabko na kolo, ki ga je organizirala 
Kolesarska sekcija Orans iz Bistrice ob Sotli. Za red na sejmu je 
poskrbelo PGD Podsreda. Vir in foto: Kozjanski park

19. Praznik kozjanskega jabolka

Podsreda je (spet) pokala po šivih.

TRNJE – Krajevni praznik Za-
kot – Bukošek – Trnje 2018, 
ki se je zadnjo septembr-
sko nedeljo odvijal na večna-
menskem igrišču v stanovanj-
ski soseski Trnje, je uspel, so 
sporočili organizatorji KS Za-
kot – Bukošek – Trnje, Turi-
stično društvo Zakot – Buko-
šek – Trnje ter PGD Brežice in 
PGD Bukošek. Pripravili so pri-
jetno druženje krajanov, sose-
dov iz stolpnic, znancev z ulice, 
nostalgičnih bivših stanoval-
cev naselja in obiskovalcev od 
drugod. Zelenolasi animator je 
zabaval otroke s karaokami in 
jim poslikal obraze. Nogome-
taši na travnatem in odbojka-
rji na peščenem igrišču so se 

Krajevni praznik v Trnju
podili za žogo. Turistično dru-
štvo je na stojnici predstavilo 
lastno Turistično karto krajev-
ne skupnosti. Mojstri kuhalni-
ce so skuhali okusen golaž in 
pripravljali burgerje. Osrednji 
dogodek krajevnega praznika 
so pripravili gasilci iz PGD Bre-
žice, in sicer čisto pravo 'hol-
lywoodsko' akcijo reševanja 
iz stolpnice. Nazorno so po-
kazali problematiko dostopa 
za intervencijska vozila zara-
di prepogosto nepravilno par-
kiranih vozil ali neprimernih 
dovoznih poti za gasilska vo-
zila. Prisotni krajani so si z za-
nimanjem ogledali tudi reševa-
nje iz 4. nadstropja stolpnice s 
pomočjo avtolestve ter vstop v 

stolpnico in simulacijo gašenja 
gasilcev v polni opremi. Mimo-
grede, stanovanjska soseska 
Trnje je ob letošnjem svetov-
nem dnevu turizma od Občin-
ske turistične zveze prejela po-

sebno priznanje za domiselno 
vzdrževano otroško igrišče s 
pripadajočo infrastrukturo in 
za hortikulturno urejenost. 

 D. Najvirt Jeličić/R. R.

Podelili so tudi diplome in zahvale za sodelovanje.
ARTIŠKI DNEVI – Na prvi oktobrski vikend je v Artičah poteka-
la tradicionalna prireditev »Artiški dnevi«. V petek so jo pri-
čeli s košarkarsko tekmo med veterani iz Artič in Koprivnice, 
v soboto pa nadaljevali z delavnicami na Banovi domačiji, 
na katerih so izdelovali jesenske aranžmaje iz plodov nara-
ve. Nedeljo so pričeli s tekmovanjem v kuhanju golaža, kas-
neje pa je bil začetek pohoda po Artiški sadjarski poti, ki se 
ga je udeležilo okoli 130 pohodnikov (na fotografiji). Po oce-
ni komisije je najboljši golaž skuhala ekipa z imenom Trio iz 
vseh vetrov, druga je bila ekipa Bubka bar, tretja ekipa KUD 
Oton Župančič, četrto mesto pa so si delile ekipe Artiče, TV eki-
pa in Bistrica ob Sotli. A. H.

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Obiščite nas, presenečeni boste nad našo ponudbo!

LONČNE KRIZANTEME
IN REZANO CVETJE

AKCIJA!!!  

Nagrobni pesek 
in vaze Nagrobni aranžmaji 

in sveče
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Ko boste zagotovo veseli klica iz banke
Zlikovci so vedno na preži. Zato je dobro, da imate na svoji strani nekoga, na katere-
ga se lahko zanesete. 

»Banka lahko zaradi naprednih varnostnih meha-
nizmov včasih zazna nevarnosti, še preden jih ob-
čutite stranke. Takrat je pomembno, da čim prej 
stopimo v stik z vami in preverimo, ali gre morda 
za zlorabo. To pa lahko storimo le, če imamo vaše 
prave kontaktne podatke,« pojasni Mirjam Jevšek.

Po dvigu na bankomatu, kjer je bil odkrit skim-
ming, vas lahko obvestimo
Ko v banki zasledimo, da je bil na bankomatu izve-
den skimming, pokličemo imetnike plačilnih kartic, 
ki so ta bankomat uporabljali. »Če ste dvigovali de-
nar na sumljivem bankomatu in imamo vaše prave 
kontaktne podatke, vas bomo poklicali in predla-
gali rešitve. Tako bomo lahko pravočasno prepre-

čili, da bi zlikovci izpraznili vaš račun,« nadaljuje Jevškova.

Morda vas opozorimo na nenavadne vzorce plačevanja s kartico
Lahko se zgodi, da vam tatovi ukradejo le podatke o kartici, kartico pa še vedno imate. V 
takem primeru bomo morda še pred vami ugotovili sumljivo uporabo. Varnostni siste-
mi namreč samodejno spremljajo vzorce uporabe kartic in lahko zaznajo odstopanja od 
običajne rabe. Takrat se sprožijo alarmi, saj bi bili lahko drugačni vzorci posledica zlorab.
Ko zaznamo nenavadne vzorce nakupovanja s plačilno kartico, vas bomo poklicali in pre-
verili, ali ste sumljive nakupe res opravili vi. Če boste zlorabo potrdili, lahko plačilo us-
tavimo in kartico na vašo željo blokiramo.

Morda vas opozorimo ob nakupovanju na tveganih spletnih straneh
Vemo, da je težko poznati vse pasti spletnega nakupovanja. Med vsemi nasveti varnega 
spletnega nakupovanja je morda še najtežje prepoznati zanesljive spletne trgovine, v kate-
rih lahko kupujete brez skrbi pred zlorabami. Včasih imamo banke več informacij o sumlji-
vih spletnih trgovinah kot stranke in vam lahko pomagamo poskrbeti za spletno varnost.
Če zaznamo, da želite izvesti plačilo nakupa na spletni strani, ki ima oznako visokega 
tveganja, vas bomo poklicali in na to opozorili. Skupaj z vami bomo poiskali ustrezno re-
šitev, ustavili plačilo in po potrebi blokirali kartico.
Seveda je pomembno, da podatkov ne zaupate komur koli. Pomembno je, da jih zaupate 
tistim, na katere se lahko zanesete, da bodo z njimi ravnali skrbno in le za namene, ki jih 
dovolite. »Zato svetujemo, da ob tem, ko nam sporočite svoje podatke, razmislite tudi, 
kako želite, da vas obveščamo, in s katerimi podatki želite, da upravljamo,« zaključuje 
sogovornica in vas vabi v prenovljeno NLB Poslovalnico Krško. 

Mirjam Jevšek,  
vodja NLB Poslovalnice Krško
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POSAVJE – Trgovinska menjava v Posavju se kljub upočasnje-
vanju rasti svetovne trgovine v letošnjem letu krepi, so spo-
ročili iz območne gospodarske zbornice. Po zadnjih znanih 
podatkih SURS se je izvozno-uvozna dinamika medletno ok-
repila, tako da se je izvoz blaga posavskega gospodarstva v 
prvih sedmih mesecih letošnjega leta v primerjavi z istim 
obdobjem lani povečal za 2,9 %.

Izvoz blaga v prvih sedmih mesecih letošnjega leta je znašal sla-
bih 357 milijonov evrov, na drugi strani pa se je uvoz blaga v re-
gijo v omenjenem obdobju zvišal kar za 18 % in je znašal slabih 
310 milijonov evrov. »Posavsko gospodarstvo tako še naprej os-
taja močno vpeto v mednarodne tokove in ne glede na visoko rast 
na uvozni strani indeks pokritosti izvoza z uvozom, ki znaša 115, 
ostaja pozitiven (vrednost izvoženega blaga je bila v primerja-
vi z vrednostjo uvoženega blaga večja za 15,2 %),« pojasnjuje-
jo v posavski zbornici, ki jo vodi Darko Gorišek. Tako posavsko 
gospodarstvo, ki je izrazito izvozno naravnano, spada v skupi-
no tistih, ki pozitivno prispevajo k presežku v trgovinski bilan-
ci Slovenije. Podjetja s sedežem v posavski regiji v ustvarjenem 
izvozu in uvozu celotnega slovenskega gospodarstva prispeva-
jo 2-odstotni delež.
Glavni izvozni partnerji posavskega gospodarstva v omenje-
nem obdobju so bili: Hrvaška (24,4 % izvoza Posavja), Nemči-
ja  (19,2 %), Italija (8,5 %), Avstrija (7,5, %), Srbija (5,5 %), Švi-
ca (3,0 %), BiH (2,5 %), Madžarska (2,5 %), Francija (2,0 %) in 
Nizozemska (2,0 %). Glede na indeks rasti in upoštevajoč, da je 
izvoz znašal vsaj milijon evrov, pa se je izvoz najbolj povečal na 
Švedsko, sledita ji Egipt in Estonija.  
Na uvozni strani je prišlo do spremembe na prvem mestu, in si-
cer prednjačijo ZDA s 17,1-odstotnim deležem, sledi ji sosednja 
Hrvaška (16,4 %), Nemčija (12,2 %) in Italija (10,5 %). Glede na 
indeks rasti in upoštevajoč, da je uvoz znašal vsaj milijon evrov, 
se je najbolj povečal uvoz iz ZDA (vpliv nadgradnje in remonta v 
NEK), sledita ji Francija in Kitajska.
»Ker do konca leta ne gre pričakovati večjih presenečenj, priča-
kujemo, da bo posavsko gospodarstvo v letošnjem letu ustvari-
lo do sedaj najboljše poslovne rezultate,« zaključujejo v posav-
ski zbornici. P. P.

Trgovinska menjava raste,
pričakovati je rekordno leto

KRŠKO – Projekt MASTER 5, v katerem sodelujejo Obmo-
čna obrtno-podjetniška zbornica Krško (vodilni partner), 
Občina Krško, ŠC Krško-Sevnica, Hrvaška obrtna zbornica, 
Obrtničko učilište – Ustanova za obrazovanje odraslih, Regi-
onalna razvojna agencija Bačka iz Novega Sada ter Hrvaška 
gospodarska zveza v Nemčiji Kroatische Wirtschaftsverei-
nigung e.V, je na polovici poti, saj se je začel septembra lani.

V tem času so v okviru projekta, katerega cilj je povezovanje in 
sodelovanje gospodarstva, šolstva in lokalne skupnosti z name-
nom razvoja t. i. mojstrske šole, izvedli vrsto začrtanih aktiv-
nosti. Izvedli so anketo med malimi in srednje velikimi podjetji 
(MSP) v Sloveniji (Posavje), na Hrvaškem (Zagrebačka župani-
ja) in v Srbiji (Bačka) o kadrovskih potrebah, izobraževanju ka-
dra, sodelovanju med izobraževalnimi ustanovami in MSP-ji, iz-
delali analizo poslovanja podjetij ter izobraževanja v Sloveniji, 
na Hrvaškem in v Srbiji, izdelali dokument »Best practice kit« – 
primer dobre prakse mojstrskih šol v Nemčiji, izdelali primer-
jalno analizo poslovanja podjetij vseh treh držav ter izvedli tri 
okrogle mize. »Projekt MASTER 5 smo promovirali na največji 
sejemski prireditvi v Sloveniji in širši regiji, na 51. MOS-u, tudi 
s predstavitvijo projekta na osrednjem poslovnem dogodku le-
tošnjega MOS-a, mednarodnem gospodarskem forumu Slove-
nije, Hrvaške, Srbije,  ki je potekal 12. septembra 2018 v Celju. 
Predstavitev projekta je bila med udeleženci dobro sprejeta, saj 
so bili prisotni številni MSP-ji vseh treh držav, ki se soočajo s ka-
drovskim problemom, predvsem problemom ustrezno usposo-
bljenega kadra. Med udeleženci so bili tudi visoki predstavniki 
resornih ministrstev treh držav in številni drugi. Poleg uvodne 
predstavitve projekta je potekala tudi diskusija o pomembnosti 
ustrezno usposobljenega kadra, v kateri je bil večkrat omenjen 
tudi projekt MASTER 5 kot primer dobre prakse,« je v imenu par-
tnerjev pri projektu sporočila mag. Janja Jordan z Občine Krško. 
Med načrtovanimi aktivnostmi so še partnerski sestanek pri par-
tnerju RRA Bačka v Novem Sadu, kjer bo potekala skupna okro-
gla miza z gosti – zunanjimi strokovnjaki in predstavniki mini-
strstev, lokalne okrogle mize v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji 
ter sestanki ekspertnih skupin, ki bodo v pomoč pri oblikovanju 
modela mojstrske šole, kar je ključni cilj projekta. P. P.

Projekt MASTER 5 na polovici

LENDAVA, DOBOVA – 9. ok-
tobra je v Lendavi potekala 
zaključna prireditev za NAJ 
kopališča 2018. Dobovske 
Terme Paradiso so med mali-
mi termalnimi kopališči letos 
zasedle 2. mesto. Priznanje je 
na Stolpu Vinarium prevzela 
Tjaša Velnar. V Termah Para-
diso so se drugega mesta zelo 
razveselili. Bolj kot sam rezul-
tat jih veseli dejstvo, da gostje 
opazijo čistočo na bazenu, ure-
ditev kopališča in okolice ter 
da se po vseh teh letih pri njih 
še vedno dobro počutijo. 
 R. R., vir: Terme Paradiso

Paradiso drugo 
naj kopališče

V Državnem zboru o varstvu pred sevanji in jedrski varnosti

Dr. Stritar: Vsi smo vredni kritike!
LJUBLJANA/KRŠKO – Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je na 2. redni seji prejšnji teden obrav-
naval redno letno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti za leto 2017. Doku-
ment se zaradi delovanja Nuklearne elektrarne Krško v veliki meri nanaša tudi na naše okolje.

Odbor je najprej obravnaval 
Poročilo o delu Agencije za 
energijo in letno Poročilo o 
stanju na področju energetike, 
nato pa so se poslanci posve-
tili poročilu, ki ga je pripravi-
la Uprava RS za jedrsko var-
nost. Njen direktor dr. Andrej 
Stritar, ki je na tem položaju 
že 16 let, je uvodoma pouda-
ril, da taka poročila pripravlja-
jo že od leta 1985 in da na po-
dročju jedrske varnosti tudi v 
lanskem letu ni bilo posebno 
dramatičnih dogodkov. To je 
pripisal dejstvu, da v NEK ni 
bilo rednega letnega remonta 
in da je elektrarna obratovala 
varno in dokaj stabilno, saj so 
jo morali le dvakrat zaustavi-
ti. Poleg tega ni bilo večjih pro-
blemov pri izvajalcih sevalnih 
dejavnosti in zelo malo inter-
vencij zaradi najdb virov ioni-
zirajočega sevanja na terenu. 
Po Stritarjevem mnenju je bilo 
zelo pomembno, da je DZ ko-
nec lanskega leta sprejel pre-
novljeni Zakon o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedr-
ski varnosti.

Lani se je po več letih spet ses-
tala meddržavna komisija, ki 
v imenu solastnic Slovenije in 
Hrvaške spremlja obratova-

nje in poslovanje NEK. Na njej 
je bila obnovljena zahteva po 
reviziji programa razgradnje 
nuklearke in programa rav-
nanja z visoko radioaktivnimi 
odpadki. Na podlagi ustreznih 
študij, ki so medtem v izdelavi, 
naj bi ažurirali višino sredstev, 
ki bodo po letu 2043 potreb-
na za izvedbo omenjenih pro-
gramov. Na tisti seji je hrvaška 
stran tudi prvič uradno zavr-
nila sodelovanje pri sedanjem 
projektu Slovenije za odlaga-
lišče NSRAO, vendar pa so us-
tanovili posebno skupino, ki bi 
naj znova preverila možnos-
ti za sodelovanje pri skupnem 
projektu, saj sta obe lastnici 
do leta 2025 dolžni odstrani-
ti odpadke iz elektrarne. V ta 
namen je Agencija za radioak-
tivne odpadke nadaljevala ak-
tivnosti v Vrbini, kjer so zače-
li s postopkom presoje vplivov 
na okolje bodočega odlagališča.  
»Na žalost se vsi s tem povezani 

postopki in ravnanja vpletenih 
organov niso pospešili in osta-
ja izziv, kako bo NEK obratova-
la po letu 2021, ko se pričakuje, 
da bodo zapolnjene skladiščne 
kapacitete za tovrstne odpadke 
v elektrarni, odlagališča pa še 
ne bo,« je dejal dr. Stritar.

Na vprašanje poslanca Duša-
na Šiška (SNS) iz Krškega o 
morebitnih vplivih nuklear-
ke na okoliško prebivalstvo je 
dr. Stritar dejal, da se na pod-
lagi izračunov in meritev »ne 
da sklepati na kakršnokoli ra-
diološko obremenjenost pre-
bivalstva okoli nuklearke med 
normalnim obratovanjem« in 
dodal: »Nuklearka je pa neva-
ren objekt. Če pride do nesreče, 
takrat je pa lahko huje in zato 
moramo tako resno z njo rav-
nati.«

V razpravi je Karel Lipič iz 
Zveze ekoloških gibanj Slo-
venije (ZEG) med drugim dr. 
Stritarju očital neažurno ob-
veščanje javnosti o prekomer-
nem povečanju vrednosti se-
vanja na eni izmed merilnih 
postaj pri Brestanici lani no-
vembra in prav tako o pojavu 
rutenija 106 tako pri nas kot 
v Evropi, za kar naj bi bil kriv 
vir iz vzhodne Evrope oz. Ru-
sije. To po njegovem mnenju 
zbuja dvome, ali bi v primeru 
izrednih dogodkov in ogrože-
nosti prebivalstvo bilo pravo-

časno obveščeno o nevarnosti 
zaradi radioaktivnega sevanja.

Največ pripomb je bilo na ve-
liko zamudo pri gradnji konč-
nega odlagališča nizko in sre-
dnje radioaktivnih odpadkov 
(NSRAO) pri NEK in na težave, 
ki se obetajo zaradi odločitve 
Hrvaške, da ne bo sodelova-
la pri gradnji le-tega v Vrbini. 
Poslanec Bojan Podkrajšek 
(SDS) je opozoril, da se rok za 
izgradnjo odlagališča očitno 
hitro bliža in da v tem prime-
ru ne gre za plastično embala-
žo, ampak za jedrsko varnost. 
Iz izkušenj v prejšnjem man-
datu se boji za izid tega po-
gajanja s Hrvati in ga zanima, 
kakšne bodo rešitve, če solas-
tniki NEK ne bodo pripravljeni 
pravočasno sprejeti strokovne 
rešitve tega problema. Nata-
ša Sukić (Levica) pa je ome-
nila zaskrbljujoče navedbe v 
delu Poročila, ki govori o Skla-
du za financiranje razgradnje 
NEK, v katerem je navedeno, 
da »sklad ne bo uspel zagoto-
viti dovolj sredstev niti za od-
lagališče nizkih in srednje ra-
dioaktivnih odpadkov, niti za 
odložitev visoko radioaktivnih 
odpadkov in dekontaminacije 
objekta NEK.« 

Na vprašanje poslanca Dušana 
Šiška (SNS), ali se mu kot orga-
nu, ki bdi nad varnostjo atom-
ske elektrarne, ne zdi precej 
neresno obnašanje države in 
odgovornih za nezgrajeno od-
lagališče NSRAO, čeprav je bila 
na Občinskem svetu v Krškem 
že leta 2009 sprejeta lokacija 
zanj, je dr. Stritar dejal, da je res 
sramota, ker država od takrat 
ni uspela tega rešiti in da je to 
primer projekta, ki je po nepo-
trebnem počasen. »Imamo de-
nar, imamo lokacijo, imamo 
voljo, pa gre zelo počasi,« je 
povedal in pojasnil, da je poli-
tike ves čas opozarjal na ta pro-
blem, a posebnega uspeha ni 
bilo. »V principu se lahko stri-
njam z vami, da smo vsi skupaj 
vredni kritike,« je še poudaril.

 S. Mavsar

Dr. Andrej Stritar

www.PosavskiObzornik.si
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Gradnja hidroelektrarne Brežice se je 
zaključila s tehničnim pregledom 19. 9. 
2017 in uradno otvoritvijo 27. 9. 2017. 
Na podlagi prejete pravnomočne odloč-
be o poskusnem obratovanju je jezov-
na zgradba HE Brežice z 10. 10. 2017 
pričela z enoletnim poskusnim obrato-
vanjem. 

V času poskusnega obratovanja ni bilo 
ugotovljenih bistvenih odstopanj ozi-
roma pomanjkljivosti, ki bi lahko vpli-
vale na uspešen zaključek poskusne-
ga obratovanja. Predmetno obdobje 

je spremljala tudi za proizvodnjo ele-
ktrične energije ugodna hidrologija, ki 
je zagotavljala polno obratovanje elek-
trarne ter jo preizkusila tudi v razme-
rah nekoliko višjih pretokov. 

Na podlagi predloga komisije za teh-
nični pregled je investitor po končanem 
poskusnem obratovanju upravnemu 
organu predložil dopis o odpravljenih 
pomanjkljivostih, skupaj s preostalo 
zahtevano dokumentacijo (poročila o 
prvih meritvah hrupa in elektromagne-
tnega sevanja ter emisij snovi v zrak, 
skladno s predpisi o varstvu okolja), 
kar je bil pogoj za izdajo uporabnega 
dovoljenja. V postopku je bilo ugoto-
vljeno, da je objekt jezovne zgradbe 
HE Brežice izveden skladno z izdanim 
gradbenim dovoljenjem in odločbo ter 
da izpolnjuje vse bistvene zahteve, na 
podlagi česar se izda uporabno dovo-
ljenje.

Hidroelektrarna Brežice je predzadnja v 
verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, z 
nazivno močjo 47,4 MW, pretočno aku-
mulacijskega tipa z nameščenimi tremi 
vertikalnimi agregati z nazivnim preto-
kom 500 m3/s, s petimi prelivnimi polji 
in srednjo letno proizvodnjo 161 GWh. 
V obdobju od januarja do septembra 
2018 je HE Brežice proizvedla 143,80 
GWh električne energije, kar je dobrih 
14 % nad planirano obdobno količino. 
Elektrarna je trenutno lokalno upravlja-
na s strani dežurnega operaterja.

Veriga hidroelektrarn na spodnji Savi 
se bo zaključila z izgradnjo HE Mokri-
ce, katere začetek je načrtovan v nas-
lednjem letu. 

www.he-ss.si

Pridobljeno uporabno dovoljenje 
za jezovno zgradbo HE Brežice

11. oktobra je Ministrstvo za okolje in prostor družbi HESS, d.o.o. izdalo uporabno dovoljenje za jezovno zgradbo HE Brežice. S tem 
se je zaključilo njeno enoletno poskusno obratovanje. 

HE BrežiceAgregati HE Brežice

Poleg številnih stojnic in ponu-
dnikov, ki so tudi letos zapolni-
li sejemsko prizorišče, pri če-
mer velja omeniti, da je bilo 
tokrat manj stojnic s področ-
ja bančništva in zavarovalni-
štva, so organizatorji pripravili 
tudi bogat spremljevalni pro-
gram. Po jutranji otvoritvi sej-
ma – trak pred vhodom v dvo-
rano so prerezali župan Ivan 
Molan, direktorica ZPTM Bre-
žice Matejka Gerjevič in vin-
ska kraljica Bizeljskega Laura 
Omerzo – in nastopu Gasilske-
ga pihalnega orkestra Loče so 
ta čas na ploščadi pred dvo-
rano že vihteli kuhalnice tudi 
člani desetih turističnih dru-
štev iz brežiške občine (Ar-
tiče, Globoko, Velike Malen-
ce, Kapele, Črešnjice, Krška 
vas, Pišece, Zakot - Bukošek 
- Trnje, Mostec in Dobova), 
ki so se pomerila v kuhanju 
»županovega golaža«. Kot so 
kasneje razglasili, so najbolj-
ši golaž skuhali člani Brodar-

Pod streho že osmi POK
BREŽICE – Brežice so bile minuli vikend spet sejemsko mesto, saj se je 20. in 21. oktobra na tradicional-
nem prizorišču, v in pred brežiško športno dvorano, odvijal že 8. Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem – 
POK Brežice 2018 v organizaciji Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

sko-turističnega društva Mo-
stec, najlepše urejeno stojnico 
pa je imelo TD Pišece. Na se-
jemskem odru je po uradnem 
odprtju POK 2018 razstavljav-
ce in prve obiskovalce pozdra-
vil brežiški župan in pouda-
ril, da so se pred osmimi leti 
pravilno odločili, da kot eno 
od spodbud in priložnosti za 
obrtnike, podjetnike in pride-
lovalce ponudijo tudi sejem, na 

katerem se bodo ti imeli pri-
ložnost predstaviti, se družiti 
itd. Za njim je na oder stopila 
še bizeljska vinska kraljica in 
dejala, da je njen zadnji uradni 
dogodek ravno udeležba na 
brežiškem sejmu, ter pohva-
lila, da ima sejem tudi vinote-
ko, v kateri so na voljo vrhun-
ska vina lokalnih vinarjev. Prvi 
dan je sledil še nastop Folklor-
ne skupine KUD Oton Župan-

čič Artiče, Pevcev iz Globoke-
ga, harmonikarjev Glasbene 
šole Brežice, PD Imani Brežice, 
predstavil se je inovativni mla-
di kmet leta 2017 Matic Viz-
jak, odprli so slikarsko razsta-
vo Matejke Pečar, nastopila je 
skupina Fighting fish, poteka-
lo je tudi nagradno žrebanje v 
povezavi z brežiškim mestnim 
avtobusom, živahno je bilo 
tudi v sejemski igralnici, kjer 
so za otroke pripravili igralne 
urice, šivalnico, Gvidove male 
obrtnike in delavnico o ognju. 
Prvi dan sejma se je zaključil s 
t. i. After POK zabavo – druže-
njem razstavljavcev in lokalnih 
podjetnikov. Na drugi sejemski 
dan so uprizorili otroško gle-
dališko igro KNEDL, predsta-
vil se je hipnotizer in mentalist 
Siniša Hotko, zaigrala in zape-
la je narodnozabavna skupina 
Gadi, nastopili pa so tudi ude-
leženci Mednarodnega otro-
škega pevskega festivala Bre-
žice.  R. Retelj

Predstavniki vseh desetih sodelujočih turističnih društev v 
kuhanju golaža z županom in člani ocenjevalne komisije

ANŽE – V Anžah, na odcepu proti Bučerci in v nadaljevanju 
Sremiču, Kremenu in Krškemu, je bil 18. oktobra uradno 
predan namenu t. i. Sajovčev most. V obnovo, ki so jo izved-
li v podjetju UB projekt iz Kaplje vasi, je Občina Krško vlo-
žila 76.000 evrov.

Gre že za tretji most, 
od tega drugi v An-
žah, je dejal predse-
dnik sveta KS Bresta-
nica Vlado Bezjak na 
krajši otvoritveni slo-
vesnosti na domačiji 
Avgusta Resnika, ki 
je bil na območju kra-
jevne skupnosti, zna-
čilne po številnih mo-
stovih, obnovljen v 
tem mandatu. Župan 
mag. Miran Stanko je 
k temu dodal, da je na-

vedeni most, ki prečka potok Brestanica, eden izmed številnih 
mostov na cestah prvega in drugega reda na območju občine in 
da na obnovo čaka še vsaj 12 najbolj kritičnih mostov po obči-
ni, med prvimi je bo v prihodnjem letu deležen most proti bre-
staniškemu ribniku. Zbrane je ob tej priložnosti nagovorila tudi 
Danica Mirt, predstavnica vasi Anže in Gorica v svetu KS Bre-
stanica: »Z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo bili deležni spre-
memb, sanacij, izvedb različnih projektov, ki so v prid razvoju in 
kakovostnejšemu bivanju krajanov. Obnovljena mostova zagota-
vljata varnejšo pot, toda vprašajmo se ob tej priložnosti, ali nare-
dimo vse za to, da bi med nami potekal še prenovljen most prija-
teljstva, lepih besed, iskrenih dejanj, malih pozornosti, ki lepšajo 
naš vsakdan? Le če se bomo iskreno trudili tudi za to, bodo ime-
le vse prenove, ki smo jih bili deležni v sedanjem času, res pra-
vo vrednost.«  B. Mavsar

Obnovljen Sajovčev most

Bezjak, Mirtova in Stanko na obnovlje-
nem mostu
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Poleg temeljnih postopkov oživljanja so za reševanje življenj ključ-
ni defibrilatorji, zato je ob svetovnem dnevu oživljanja, ki je 16. ok-
tobra potekal pod geslom »Vsak Zemljan lahko reši življenje«, žu-
pan občine Krško mag. Miran Stanko direktorici Kulturnega doma 
Krško Darji Planinc predal defibrilator, ki bo javno dostopen pri 
vhodu v kulturni dom.

Pri srčnem zastoju je 
ključna takojšnja po-
moč, zato je izredno 
pomembno, da v pri-
meru, ko moramo po-
magati posamezniku s 
srčnim zastojem, poz-
namo temeljne po-
stopke oživljanja in 
vemo, kje je najbližji 
defibrilator, s katerim 
mu lahko rešimo živ-
ljenje. Če defibrilator 
ob temeljnih postop-
kih oživljanja uporabi-

mo v treh do petih minutah po srčnem zastoju, lahko povečamo delež 
preživetja za celo več kot 50 %. Prav zato imamo prav vsi, ki se sreča-
mo s posameznikom s srčnim zastojem, ključno vlogo pri njegovem 
preživetju. Trenutno je po zadnjih podatkih na območju občine Krško 
skupno 23 defibrilatorjev, ki so dostopni 24 ur na dan. Poleg občine 
so defibrilatorje v zadnjem letu dni prispevali tudi posamezne kra-
jevne skupnosti, društva, podjetja in druge organizacije. Pregledna 
karta s podatki o dostopnosti defibrilatorjev na območju občine Kr-
ško je na voljo na spletni strani www.krsko.si. V kolikor lokacija po-
samezne organizacije ali lokalne skupnosti, ki že ima javno dostopen 
defibrilator ali pa je ta na voljo le v okviru delovnega časa določene 
organizacije, še ni v bazi podatkov (www.krsko.si), Občina Krško po-
ziva, da podatke o lokaciji pošljete na naslov ales.benje@krsko.si. Na 
istem naslovu lahko dobite tudi informacije o možnostih za sodelo-
vanje pri reševanju življenj kot prvi posredovalec.

V počastitev slovenskega državnega praznika 
 

 »DAN REFORMACIJE« 
 

vas vljudno vabimo na osrednjo slovesnost, 
 

ki bo v nedeljo, 28. oktobra 2018, ob 18. uri 
 

v Mestnem muzeju Krško. 

Zbrane bosta pozdravila mag. Miran Stanko, župan 
občine Krško, in mag. Zmago Godina, predsednik 

Krščanske adventistične cerkve.
 

Na ogled bo Dalmatinova Biblija 
iz zbirke Valvasorjeve knjižnice Krško. 

 
Med 16. in 18. uro bo potekala 

knjigoveška ustvarjalna delavnica 

KOPTSKA VEZAVA. 
(za delavnico je potrebna najava 

na info@mestnimuzejkrsko.si ali 07 620 92 44)
 

Kulturni program bodo sooblikovali člani Simfoničnega 
orkestra Glasbene šole Krško  in Suzana Govekar iz 

Krščanske adventistične cerkve. 
 

Vljudno vabljeni!

mag. Miran Stanko, župan  

 

Krško tudi letos med najbolj aktivnimi 
občinami na področju trajnostne mobilnosti
Sklepno dejanje letošnjega Evropskega tedna mobilnosti (ETM) je 16. oktobra v soorganizaciji Ministrstva za infra-
strukturo in Občine Krško potekalo na gradu Rajhenburg, saj je Občina Krško lani prejela nagrado za najbolj aktivno 
nemestno občino. 

Lokalni in regionalni koordi-
natorji aktivnosti ob ETM ter 
predstavniki medresorske sku-
pine za trajnostno mobilnost, ki 
jih je uvodoma pozdravila tudi 
podžupanja občine Krško Ana 
Somrak, so si izmenjali izkušnje 
o aktivnostih ob ETM. Podeli-
li so tudi nagradi za najbolj ak-
tivno mestno in nemestno slo-
vensko občino v letu 2018. Med 
finalistkami med mestnimi obči-
nami Velenje, Koper in Maribor 
je nagrado prejela MO Koper, 
med finalistkami med nemestni-
mi občinami Polzela, Medvode, 
Bohinj, Črna na Koroškem in Kr-
ško pa je nagrado letos prejela 
občina Polzela.

Po podatkih ministrstva za in-
frastrukturo je eden ključnih 
namenov vsakoletnega zaključ-
nega dogodka ETM izmenjava 
izkušenj med koordinatorji in 
drugimi akterji ETM o izbranih 

aktualnih temah. Letos so to bile 
delavnice o mobilnosti za starej-
še, aktivnosti, razpisane in sofi-
nancirane s strani ministrstva 
za okolje in prostor (PARK(irni) 
dan, Pešbus in vključevanje lo-
kalnega gospodarstva) ter po-
tenciali za izboljšanje komuni-
ciranja na nacionalni, lokalni in 

regionalni ravni. Kot so pokaza-
li podatki ministrstva, so v leto-
šnjem ETM sodelovale štiri nove 
občine, skupno jih je bilo 77, na-
rašča pa tudi izvedba ene najbolj 
zahtevnih aktivnosti, to je uved-
ba trajnih ukrepov. Kar 135 traj-
nih ukrepov je 28 različnih občin 
uvedlo med letom ali ob ETM. 

Ocenjeno število obiskovalcev 
prireditev v okviru ETM se letos 
giblje okoli 36.000, kar je v okvi-
rih prejšnjih let.

OGLED DOBRIH PRAKS 
V OBČINI KRŠKO

Po zaključku srečanja na gradu 
Rajhenburg je sledil še ogled 
dobrih praks oz. trajnih ukre-
pov, ki jih je v tem in preteklem 
letu na področju trajne mobilno-
sti uredila Občina Krško. Lokalni 
in regionalni koordinatorji, pred-
stavniki ministrstva in drugi so si 
pod vodstvom lokalne koordina-
torice ETM na Občini Krško Ro-
mane Pečnik ogledali nov pro-
metni režim na širšem območju 
OŠ Adama Bohoriča Brestanica 
z zaporo ceste mimo šole, nove 
ureditve na starem mostu v Kr-
škem ter pilotni projekt umirja-
nja prometa na regionalni cesti 
mimo OŠ Jurija Dalmatina Krško.

Lokalni in regionalni koordinatorji ETM iz različnih slovenskih ob-
čin ter predstavniki ministrstva so si med drugim ogledali zaporo 
ceste mimo OŠ Adama Bohoriča Brestanica kot trajni ukrep s pod-
ročja trajnostne mobilnosti.

NA TRŽNICI VIDEM PREDSTAVILI PROGRAM SVIT – Program 
Svit je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka debelega črevesa in 
danke, h kateremu vabijo starejše med 50. in 74. letom. Mnogi z 
zgodnjo obliko te bolezni se je ne zavedajo, ker se dolgo razvija 
brez bolezenskih znakov. Razvije se iz predrakavih sprememb na 
steni črevesa – polipov. Če te odkrijemo in pravočasno odstrani-
mo, lahko bolezen preprečimo. V dolenjsko-posavski regiji je bila 
odzivnost letos 67 oz. 62 %, kar je 3 % več kot lani, a Krško še ved-
no zaseda zadnje mesto z 58 oz. 50 %. 20. oktobra so predstavnice 
Zdravstvenega doma Krško program predstavile na tržnici Videm, 
obiskovalci so si lahko izmerili tudi krvni tlak in krvni sladkor. S tem 
dnem pa je na tržnici odprto tudi prvo javno stranišče.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS Zdo-
le Jože Slivšek in Mitja Markovič, soupravljavec Župnije Zdole, si-
cer iz Župnije Videm ob Savi, so 15. oktobra podpisali dogovor o 
sofinanciranju izgradnje Doma krajanov Zdole. Celotna naložba 
je ocenjena na okoli 755.000 evrov, še v tem mesecu pa se bodo 
začela dela 1. faze.

Trenutno v krajevni skupnosti ni ustreznih večnamenskih prostorov, 
Dom Bena Zupančiča pa je potreben temeljite prenove, za kar bo 
krajevna skupnost poskušala najti investitorja. Zeleno luč za gradnjo 
večnamenskega objekta, ki bo namenjen za druženje ter različne ak-
tivnosti, hkrati pa bodo imeli v njem prostore tako krajevna skupnost 
kot različna društva, župnija in dva oddelka vrtca ter dve stanovanji, 
je na junijski seji letos s potrditvijo Dokumenta identifikacije investi-
cijskega projekta podal tudi Občinski svet Občine Krško. V skladu s 
tem dokumentom je celotna naložba ocenjena na 755.000 evrov, od 
tega bo Krajevna skupnost Zdole prispevala 300.000 evrov, župnija 
40.000 evrov, preostalo bo delež Občine Krško. 
Dela 1. faze, ki bodo obsegala gradnjo objekta do 3. gradbene faze, 
se bodo začela že v tem mesecu, saj je bilo javno naročilo že izve-
deno in izbran najugodnejši ponudnik. Vrednost izgradnje te faze, 
ki naj bi se po terminskem planu zaključila konec tega leta, znaša 
292.000 evrov. V naslednjem letu načrtujejo, da bo že pridobljeno 
uporabno dovoljenje.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS Se-
novo Vlado Grahovac in predstavnik vasi Šedem v svetu KS Seno-
vo Ladislav Cerjak so v soboto popoldan slovesno namenu predali 
obnovljen odsek ceste Šedem–Dovško v dolžini nekaj manj kot dva 
kilometra. Gre za večletni projekt Občine Krško in Krajevne skup-
nosti Senovo v skupni vrednosti okoli 300. 000 evrov.

Dela, ki so obsegala prestavitev ceste in izgradnjo opornega zidu pri 
kmetiji Radej v prvi fazi, obnovo ceste od kmetije Radej do Šedma 
v drugi fazi ter v zadnjih dveh fazah obnovo ceste z ureditvijo od-
vodnjavanja od kmetije Radej do glavne ceste v Dovškem, so pote-
kala od leta 2015 in se v poletnih mesecih letošnjega leta zaključila.
Sicer pa po besedah župana občine Krško na področju krajevne 
skupnosti zaključujejo še z obnovo mostu na Tomšičevi ulici, začela 
so se pripravljalna dela za izgradnjo novega, nizkoenergetskega vrt-
ca, v načrtu pa je tudi energetska sanacija telovadnice pri osnovni 
šoli in Doma XIV. divizije.

Na Zdolah začetek gradnje večnamenskega doma

Dogovor o sofinanciranju izgradnje Doma krajanov Zdole so pod-
pisali župan občne Krško mag. Miran Stanko, predsednik sveta KS 
Zdole Jože Slivšek in soupravitelj Župnije Zdole Mitja Markovič.

Defibrilator za reševanje življenj tudi na 
Trgu Matije Gubca v Krškem

Obnova ceste Šedem–Dovško zaključena Defibrilator je nameščen tik ob glavnem 
vhodu v kulturni dom.
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V počastitev slovenskega državnega praznika 
 

 »DAN REFORMACIJE« 
 

vas vljudno vabimo na osrednjo slovesnost, 
 

ki bo v nedeljo, 28. oktobra 2018, ob 18. uri 
 

v Mestnem muzeju Krško. 

Zbrane bosta pozdravila mag. Miran Stanko, župan 
občine Krško, in mag. Zmago Godina, predsednik 

Krščanske adventistične cerkve.
 

Na ogled bo Dalmatinova Biblija 
iz zbirke Valvasorjeve knjižnice Krško. 

 
Med 16. in 18. uro bo potekala 

knjigoveška ustvarjalna delavnica 

KOPTSKA VEZAVA. 
(za delavnico je potrebna najava 

na info@mestnimuzejkrsko.si ali 07 620 92 44)
 

Kulturni program bodo sooblikovali člani Simfoničnega 
orkestra Glasbene šole Krško  in Suzana Govekar iz 

Krščanske adventistične cerkve. 
 

Vljudno vabljeni!

mag. Miran Stanko, župan  

 

Strategija razvoja turizma občine Sevnica 
v zaključni fazi priprave
Ob skorajšnjem zaključku priprave Strategije razvoja turizma občine Sevnica za obdobje2019–2024 so pripravljavci, 
Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, na srečanje povabili javnost na predstavi-
tev osnutka dokumenta. Srečanje je potekalo 16. oktobra v novi naravoslovni učilnici v Tončkovem domu na Lisci.

Pripravljavci strategije v novem-
bru zaključujejo skoraj enoletni 
projekt priprave novega strate-
škega dokumenta na področju 
razvoja turizma v občini Sevni-
ca, ki je skozi delo, tudi ob soča-
snem sodelovanju na sorodnih 
projektih, združil številne delež-
nike s področja turizma v priza-
devanju za skupni napredek.
Skoraj 100 vključenih posame-

znikov, 7 izvedenih delavnic, 
2 strokovni ekskurziji po obči-
ni, 24 obiskov pri ponudnikih in 
opravljeni razgovori s pomemb-
nimi deležniki s področja turiz-
ma je prineslo nova znanja, so-
delovanja in ideje. Vse skupaj so 
v zadnji fazi pretočili v seznam 
ukrepov in aktivnosti ter pripra-

vili akcijski načrt izvajanja le-teh 
za prihodnja leta, ko se bo doku-
ment začel udejanjati v praksi.
Predstavitev na Lisci je s predsta-
vitvijo projekta »Trajnostni ra-
zvoj Lisce za zdravo Posavje« 
in njegovih že vidnih produk-
tov odprla vodja oddelka za go-
spodarstvo na Občini Sevnica 
Vlasta Kuzmički. S pozdravnim 
uvodnim nagovorom je nadalje-

val župan Srečko Ocvirk in izrazil 
zadovoljstvo nad že opravljenim 
delom v sklopu priprave strate-
gije, ki je bilo široko vključujoče 
in povezovalno.

V osrednjem delu srečanja je 
Nejc Pozvek s Fakultete za tu-
rizem predstavil proces nasta-

janja celotnega strateškega do-
kumenta, temeljna izhodišča 
priprave in ključne ugotovitve 
devetmesečnega dela. Ob tem 
je poudaril, da je strategija le 
orodje, s katerim si lahko po-
magamo, ključna pa bo aktivna 
vključitev vseh deležnikov v na-
loge, ki jih strateški dokument 
predvideva. 

Dr. Tanja Lešnik Štuhec je 
podrobneje predstavila ukrepe 
in aktivnosti, ki so v osnovi delje-
ni na področje razvoja in trženja 
turizma. Natančno je predvidela 
vse aktivnosti, ki bi jih bilo dobro 
izpeljati v prihodnjih 5 do 10 le-
tih, med ključnimi pa izpostavi-
la vzpostavitev organizacijskega 

okvirja destinacijske organizaci-
je, ki bo v sodelovanju z delov-
nimi skupinami za posamezna 
področja skrbela za razvoj in tr-
ženje, in razmislek o uvedbi ko-
lektivne blagovne znamke, ki bo 
usmerjala k dvigu kakovosti vseh 
vrst ponudbe.

S prisotnimi se je po predstavitvi 
razvila še razprava o nadaljnjih 
korakih po tem, ko bo strateški 
dokument, ki bo v mesecu no-
vembru tudi javno razgrnjen, za-
ključen in sprejet. Strinjali so se, 
da velja izkoristiti zagon in po-
zitivno vzdušje ter čim prej na-
daljevati z delom po začrtanih 
smernicah.

Aktivno obeležili prvi svetovni dan oživljanja
»Vsak Zemljan lahko reši življenje« je bil slogan prvega svetovnega dneva oživljanja, ki so ga v Zdravstvenem domu 
Sevnica skupaj s sevniškim območnim združenjem Rdečega križa obeležili v torek, ob tem pa izvajali delavnice temelj-
nih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja.

Delavnice so z namenom čim 
širše dostopnosti predstavi-
tve izvajali na več javno dosto-
pnih lokacijah po občini: v Šen-
tjanžu, v Krmelju, v Tržišču, na 
Blanci, na Studencu, v Loki pri 
Zidanem Mostu, v Sevnici in v 
Boštanju. Udeleženci delavnic 
so imeli možnost na lastni koži 
izkusiti, kako pristopiti k poško-
dovanemu ali nenadno obolele-
mu, kako oceniti stanje in izvajati 
temeljne postopke oživljanja ter 
kako uporabiti avtomatski defi-
brilator.

Kot pojasnjuje Mojca Vidmar iz 
Centra za krepitev zdravja Zdra-
vstvenega doma Sevnica, izva-
jalci delavnic ugotavljajo, da je 
strah pomagati poškodovane-
mu ali nenadno obolelemu še 

vedno zelo prisoten, strah pred-
stavlja tudi sama uporaba av-
tomatskega defibrilatorja in 
prepričanje, da lahko poslabša-
jo prvotno stanje. Glede na ugo-
tovitve so enotni v mnenju, da 
je potrebno ljudem še bolj prib-
ližati temeljne postopke oživlja-
nja in jih opolnomočiti za upora-
bo defibrilatorja. »S podobnimi 
akcijami, kot smo jo izvedli vče-
raj, bomo zagotovo še spodbudi-
li občane k večji ozaveščenosti in 
aktivnosti na tem področju,« so 
prepričani v sevniški hiši zdravja.

Pomembno pa je tudi poznava-
nje lokacij javno dostopnih defi-
brilatorjev. Na območju sevniš-
ke občine je bilo v preteklosti v 
sodelovanju različnih institucij 
in na veliko pobud občanov na-

bavljeno večje število defibrila-
torjev, ki so javno dostopni. Z 
namenom celovitega, sistema-
tičnega in rednega vzdrževanje 
sta Občina Sevnica in Zdravstve-
ni dom Sevnica pristopila k orga-

niziranju javne mreže defibrila-
torjev, zagotovljena so sredstva 
za redno vzdrževanje, hitra pre-
glednost pa je preko zemljevida 
urejena in dostopna na spletni 
strani Občine Sevnica.

Dan oživljanja

Lokacije defibrilatorjev

Prvi kongres Slovenskega lesnega
združenja SLOLES
Slovensko lesno združenje Sloles, ki združuje podjetja z dejavno-
stjo proizvodnje žaganega lesa ter drugih lesnih proizvodov in na-
daljnje obdelave žaganega lesa v polizdelke, ter podjetja, ki op-
ravljajo dejavnost trgovine z žaganim lesom in lesnimi polizdelki, je 
11. oktobra na Malkovcu pripravilo svoj prvi kongres. 
Zbranim so spregovorili predstavniki nekaterih ministrstev, Kme-
tijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, 
Biotehniške fakultete, Slovenskega podjetniškega sklada in drugih 
ustanov ter podjetij s področja gozdarstva, lesarstva in okolja. Kon-
gresa so se udeležili tudi predstavniki hrvaške lesnopredelovalne 
industrije.
Na kongresu so spregovorili o ukrepih za spodbudo gospodarjenju 
z gozdovi in primarni predelavi lesa, o regijskem certificiranju goz-
dov po sistemu PEFC, o povezovanju panožnih združenj v gozdno 
lesni verigi, o programu razvoja podeželja, o financiranju in vzpod-
budam podjetjem ter končnim potrošnikom. Naravne in družbene 
specifike in tradicija lesnopredelovalne industrije je bila predstavlje-
na tudi s strani Občine Sevnica.
V zaključku kongresa je bila predstavljena vzpostavitev skupne plat-
forme slovenske gozdno lesne verige. Prizadevanja Zavoda Sloles in 
prvega kongresa tega slovenskega lesnega združenja so namenjena 
povečanju prepoznavnosti in pomena lesnopredelovalne industrije.

Skupaj na Lisco 2018 
Občina Sevnica je bila 12. oktobra skupaj s Planinskim društvom Li-
sca, Policijsko postajo Sevnica, Zdravstvenim domom Sevnica, Pro-
stovoljnim gasilskim društvom Sevnica, Gasilsko zvezo Sevnica in 
Območno enoto reševalnih psov Dolenjske organizator že druge-
ga srečanja z imenom »Skupaj na Lisco 2018«. 

V akciji so reševalci spoznavali posamezne dostope do priljubljene 
izletniške točke, Lisce. Razdeljeni so bili v štiri skupine: prva je Li-
sco osvojila preko Jošta, druga po Pastirčkovi poti, tretja po plezal-
ni steni, četrta skupina se je podala na Lisco mimo izletniške kme-
tije Zupan, Ivc in Ješivca. 
Skupno kar preko 70 udeležencev se je nato na Lisci seznanilo z 
delovanjem posameznih reševalcev, pri čemer je ekipa nujne me-
dicinske pomoči Zdravstvenega doma Sevnica prikazala temeljne 
postopke oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja. Policij-
ska postaja Sevnica je prikazala delovanje policije, Enota reševalnih 
psov Dolenjske pa svoj način dela. Na ogled je bila tudi zaščitno re-
ševalna oprema, ki jo uporabljajo gasilci Prostovoljnega gasilskega 
društva Sevnica.
Udeleženci so se seznanili še s projektom »Trajnostni razvoj Lisce 
za zdravo Posavje«, ki ga izvaja Občina Sevnica skupaj s partnerji. V 
sklepnem delu dogodka so se udeleženci med seboj pomerili tudi 
v igri malega nogometa.

Sevnica je prejšnji teden gostila vsakoletno srečanje direktorjev pod-
jetij mreže Kompas. Poleg delovnega sestanka, ki so ga opravili na 
gradu Sevnica kot osrednjem protokolarnem in kulturnem objektu, 
je bil obisk občine tudi izjemna priložnost za predstavitev domačih 
turističnih potencialov. V sklopu delovnega srečanja so si gostje ogle-
dali sevniški grad z okolico, ob tem pa sta jih pozdravila in Sevnico 
v najlepši luči predstavila župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM 
Sevnica Mojca Pernovšek.

Sevnica gostila letno srečanje 
direktorjev mreže Kompas
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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.

REX (18477P) je zelo prijazen 
in živahen kuža večje rasti tipa 
nemškega ovčarja. Star je prib-
ližno dve leti, prijazen in živa-
hen. Išče topel in odgovoren 
dom ter skrbne lastnike. 

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.

Učenke in učenci so pod vod-
stvom športnega pedagoga Da-
nijela Bukovinskega in men-
torice za glasbo Tatjane Špan 
pripravili glasbeno in plesno 
obarvan kulturni program. Šol-
ski pevski zbor je zapel in zaigral, 
s plesno točko se je predstavila 
učenka Zala Mucko. Učenci so 

V mesecu oktobru je Otroška folklorna skupina KUD Oton Župan-
čič Artiče v sodelovanju z OŠ Brežice in OŠ Artiče gostila otroški 
folklorni skupini iz mesta Szombathely (Madžarska) in iz mesta 
Prievidza (Slovaška). Festival sodi na listo mednarodnih otroških 
folklornih festivalov pod okriljem mednarodne folklorne organiza-
cije CIOFF ter je priložnost za otroke in mentorje, da spoznavajo 
druge kulture in narode. Festival podpira tudi Občina Brežice, zato 
je v prostorih gradu Brežice predstavnike vseh sodelujočih skupin 
v imenu župana sprejela in pozdravila direktorica občinske uprave 
Irena Rudman. Gostom je zaželela dobrodošlico v občini Brežice 
in v pozdravnem nagovoru izpostavila pomen ohranjanja kultur-
ne dediščine. Sprejem so udeleženci zaključili z ogledom Viteške 
dvorane, kjer so nastale tudi spominske fotografije. 

Nagradni sklad ponovno na voljo

Nagradni sklad brežiškega mestnega avtobusa ponovno vabi 
vse septembrske uporabnike.

Obveščamo, da izžrebanci velikega nagradnega žrebanja bre-
žiškega mestnega avtobusa v sklopu Podjetniško-obrtnega 
in kmetijskega sejma Brežice – POK 2018 niso prevzeli vseh 
nagrad. Zato ponovno vabimo vse septembrske uporabnike 
mestnega avtobusa, da se vključijo v nagradno igro za bogate 
nagrade nagradnega sklada. 

V nagradni igri sodelujejo tako, da v trgovini Mestne hiše (Cesta 
prvih borcev 22, Brežice), v času od ponedeljka, 22. 10. 2018, 
do petka, 26. 10. 2018, predajo vse zbrane septembrske vo-
zovnice brežiškega mestnega avtobusa. Nagrade bodo razde-
ljene glede na število zbranih vozovnic, tako da prvo nagrado 
prejme uporabnik z največjim številom oddanih vozovnic. Vo-
zovnice je možno predati v času delovnih ur trgovine Mestne 
hiše, to je med 8. in 18. uro. 

Prejemnike nagrad bomo predvidoma objavili 30. 10. 2018.

NAGRADNI SKLAD:
• nagrada: ELEKTRIČNI SKIRO
• nagrada: 6 x pohodne palice
• nagrada: 5 x športna za-

pestnica
• nagrada: 4 x funkcijske ma-

jice

Prenovljena tekaška steza bo omogočila bolj 
kakovostno delo pri urah športne vzgoje
Praznični mesec v občini Brežice je namenjen tudi različnim otvoritvam novih pridobitev, ena od teh je prenovljena 
tekaška steza pri OŠ Velika Dolina. Ravnateljica Mojca Bregar Goričar je ob otvoritvi dejala, da so pridobitve v šoli ve-
seli in da jo otroci že s pridom uporabljajo tako pri urah športne vzgoje kot tudi pri vseh ostalih športnih dejavnostih, 
saj šola vse učence spodbuja k čim več gibanja na svežem zraku.

skupaj z ravnateljico Mojca Bre-
gar Goričar in županom občine 
Brežice Ivanom Molanom pre-
rezali trak in skupaj preizkusili te-
kaško stezo. Župan Ivan Molan 
je vsem učencem zaželel veliko 
veselja pri uporabi nove prido-
bitve. Dogodka so se udeležili 
tudi predsednik KS Velika Dolina 

Marijan Žibert, vodja Oddelka za 
družbene dejavnosti, gospodar-
stvo, kmetijstvo in razvoj Patricia 
Čular ter predstavniki Oddelka 
za investicije, občinsko premo-
ženje in javna naročila. 

O INVESTICIJI
Občina Brežice redno skrbi za 
omrežje osmih osnovnih šol 
in ene podružnične šole. Po-
leg materialnih sredstev obči-
na zagotavlja šolam tudi ustre-
zne prostorske pogoje za delo in 
učenje. Občina Brežice se je za-
radi dotrajanosti obstoječe te-
kaške steze in doskočišča sko-
ka v daljavo odločila za obnovo 
tako steze kot jame za skok v da-
ljavo. Večji del obnove je pote-
kal med šolskimi poletnimi poči-
tnicami med junijem in koncem 
avgusta 2018. Dela obnove so 
vključevala odstranitev obsto-
ječega zatravljenega tekališča iz 

tenesita in dotrajanih robnikov, 
izvedbo tamponskega nasutja, 
nove robnike in drenažni asfalt, 
na katerega je bil položen tartan. 
Za investicijo je Občina Brežice 
namenila 43.580,28 EUR iz po-
stavke za vzdrževanje in obnovo 
osnovnih šol. Izvajalec del je bil 
izbran v postopku javnega naro-
čanja - podjetje Kostak d.d. Kr-
ško.

Večja vlaganja v OŠ Velika Doli-
na so bila izvedena v letih 2013 
in 2014, ko je potekala energet-
ska sanacija (toplotna izolacija 
podstrešja, zamenjava dotraja-
nega stavbnega pohištva, opti-
miziran ogrevalni sistem (vgra-
dili 154 termostatskih ventilov) 
in vgradnja toplotne črpalke za 
učinkovito pripravo sanitarne to-
ple vode). V 2015 je občina pos-
krbela še za ureditev kotlovnice 
in obnovo zobne ambulante.

Predstavniki 5. Mednarodnega otroškega 
folklornega festivala Artiče-Brežice 
na sprejemu v gradu

Občina Brežice se zaveda, kako pomemben steber življenja v obči-
ni predstavlja gospodarstvo, zato želi s svojim delovanjem in ukre-
pi ustvariti spodbudno okolje za razvoj podjetništva. Občina svojo 
nalogo pri zagotavljanju ustreznih pogojev za razvoj opravlja s ši-
rokim naborom ukrepov, med katerimi so ukrepi od komunalnega 
opremljanja zemljišč v poslovno-industrijskih conah do vsakoletnih 
razpisnih sredstev za neposredne pomoči podjetnikom. V času od 
2014 do 2018 se je število brezposelnih v občini zmanjšalo za 551 
oseb, stopnja brezposelnosti v občini znaša 9,7 %, medtem ko je 
bila v 2014 14,9 %.   

Rezultati javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za spodbujanje ra-
zvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con 
v občini Brežice so omogočili investitorjem nakup osmih zemljišč v 
obrtnih in industrijskih conah. Na enem od zemljišč novi objekt že 
stoji, gradnja drugega objekta pa je v polnem teku (OC Dobova). Po 
podatkih strokovnih služb občine so v postopku pridobivanja grad-
bena dovoljenja za štiri objekte v coni. Občina Brežice je v najem 
oddala tudi nepremičnine v TPC Slovenska vas, ki so v njeni lasti. Za 
najem objekta, ki ga je moralo izprazniti nekdanje podjetje M Mo-
bil d.o.o., je občina že prejela številna povpraševanja, zato bo prip-
ravila postopek za oddajo poslovnega prostora v najem. 

Učinkoviti ukrepi za spodbujanje podjetništva 
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Drage občanke in občani občine Brežice,

ob prazničnem oktobru, ko v vaši občini obeležujete 
skupni praznik, vam iskreno čestitam za uspešno 

zaključene naložbe in projekte ter nove pridobitve, 
s katerimi gradite uspešno pot razvoja lokalne skupnosti, 

hkrati pa tudi naše skupne posavske regije.

Naj vas praznični čas združuje in še krepi vezi med vami, 
da boste lahko tudi v prihodnje s skupnimi močmi 
enotno ustvarjali še boljše pogoje življenja in dela 

celotne skupnosti in vsakega posameznika.

Hvala za sodelovanje in prijetno praznovanje želim.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Občina Brežice 
praznuje

V nedeljo, 28. oktobra, je praznik občine Brežice, posvečen spominu na ustanovi-
tev Brežiške čete, kar bodo obeležili s sobotnim že 42. pohodom Po poteh Brežiške 
čete, ki se bo tokrat začel v Pišecah. V brežiškem oktobru, v katerem se bo letos zvr-
stilo kar 94 različnih dogodkov pod okriljem društev, klubov in drugih organizacij 
v bre žiški občini, je v programu še približno 20 prireditev, med katerimi bo tudi so-
botna osrednja – svečana seja Občinskega sveta občine Brežice, na kateri bodo po-
delili občinska priznanja letošnjim nagrajencem. Čestitkam ob občinskem prazniku 
se pridružujemo tudi v uredništvu Posavskega obzornika.

Cenjene občanke, spoštovani občani,
prejmite iskreno voščilo ob prazniku!

Naj bo to praznik, v katerem se s ponosom 
ozirate v preteklost, s povezovanjem 

in sodelovanjem pa sooblikujte še boljši jutri
ter soustvarjajte prihodnost 

v najlepših barvnih odtenkih.

Nešteto je poti in križišč, a na poti so pomembne 
odločitve. Naj bodo to dobro premišljene poteze – 

takšne, kot jih riše slikar na svoje platno.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

Spoštovane in spoštovani,
iskreno voščimo ob občinskem prazniku!

Vsako skupno praznovanje naredi 
praznik lepši, prijaznejši in toplejši. 

To je poseben dan, ki je namenjen pregledu 
opravljenega dela  in bodočim načrtom. 

Naj prihodnost z medsebojnim spoštovanjem  
in razumevanjem prinese le najboljše – 

 vam, spoštovane občanke in cenjeni občani, 
   vaši občini in naši regiji Posavje.  

Za dobre ljudi je dobro le najboljše.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci 

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani občine Brežice.

Ob občinskem prazniku vam namenjamo iskrene čestitke. 
Praznik naj vas povezuje in združuje, razveseljuje in s 

prireditvami še dodatno obogati bivanje v vaših krajih.

Čestitamo tudi vsem prejemnikom občinskih priznanj, 
ki z vidnimi uspehi in dosežki še posebej zaznamujete 

življenje v občini Brežice.

Naj bo praznovanje občinskega praznika prijetno, 
vsakodnevne poti pa prepletene z medsebojnim 

razumevanjem in uspehi. 

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

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

in člani občinskega sveta!

Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine 
vam iskreno čestitamo in vam želimo obilo 

razvojnih uspehov tudi v prihodnje. 
Sodelovanje med našima občinama v okviru 

posavske regije je bilo vedno plodno, pozitivno in uspešno, 
za kar se vam ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo. 

Želimo si in prepričani smo, da bo tako tudi ostalo. 

Še enkrat hvala in iskrene čestitke!

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

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

z mnogimi prireditvami.
Želimo vam veselo praznovanje, 

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

Občinski odbor
Slovenske demokratske stranke Brežice,

predsednik Andrej Vizjak

Slovenska demokratska stranka
Slovenian Democratic Party  
                                                        

www.sds.si

Drage Brežičanke in Brežičani,
čestitamo vam ob občinskem prazniku!

Iskrene čestitke tudi prejemnikom oktobrskih 
nagrad in priznanj ter častnemu občanu.

Vsem skupaj pa želimo prijetno praznovanje!

Lokalni odbor SMC Brežice
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www.sl-inzeniring.si / t.: 07 490 22 60 / info@sl-inzeniring.si

SL -inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 
Cene stanovanj 

s parkirnimi mesti
od 95.146 € do 

157. 374 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine. 

Nova stanovanja na Vidmu

Čestitamo ob prazniku!

SL-inženiring

Iskrene čestitke
ob prazniku občine Brežice.

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku 

in želimo vesele praznične dni, 
veliko medsebojnega razumevanja in 

osebnega zadovoljstva.
 

Predsednik Mihael Boranič
in Svet KS Dobova

Spoštovane občanke, občani,
krajanke in krajani!

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

Želimo vam prijetno praznovanje in dobro 
počutje v našem kraju.

Predsednik Ivan Urek in Svet KS Kapele

vošči lepe želje vsem občankam in občanom 
občine Brežice, še posebej pa krajanom KS Velika Dolina, 

in želi jesen, bogato poslovnih in osebnih uspehov.

Predsednik Marijan Žibert in Svet KS Velika Dolina

KRAJEVNA SKUPNOST 
VELIKA DOLINA

Ob občinskem prazniku želimo vsem
občankam in občanom občine Brežice

ter krajankam in krajanom 
krajevne skupnosti Artiče 

obilo osebnega zadovoljstva 
in prijetnih jesenskih dni.

 

Predsednik Anton Gajšek in člani Sveta KS Artiče

ŠENTLENART

Pridružujemo se čestitkam ob prazniku naše občine, 
še posebej pa se zahvaljujemo vsem posameznikom, 

ki s svojim delom prispevajo k razvoju našega kraja kot tudi občine.
Predsednik Ferdo Pinterič in Svet KS Sromlje

Krajevna skupnost Sromlje

KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽE

Spoštovani,
ob prazniku naše občine se pridružujemo čestitkam 
in pozitivnim željam, da se tudi letos srečamo na 

prireditvah, ki nam lepšajo praznične dni.

Predsednik Simon Zupan in Svet KS Križe

Praznovanje je odsev dobrega dela,
ki ga ljudje oblikujejo v skupnosti.

Želimo vam veselo praznovanje
in naj se dobri občutki ob tem 

razširijo skozi vse leto.

Predsednica in Svet KS Cerklje ob Krki

Občinski praznik je vredno spoštova� in praznova�, 
saj nas povezuje z doseženimi uspehi in pozi�vnimi željami.

Iskrene čes�tke!

Predsednik Bogdan Palovšnik 
in Svet KS Jesenice na Dolenjskem

Spoštovane občanke in občani, krajanke in krajani! 
Iskrene čestitke ob prazniku vsem,

naj nas tudi v prihodnosti spremlja medsebojno 
razumevanje in veliko uspehov v nadaljnjem razvoju.

Predsednica Mateja Kmetič in Svet KS Bizeljsko

Krajevna skupnost Bizeljsko

Drage občanke in občani občine Brežice.

Čestitamo vam ob občinskem prazniku ter 
vam želimo obilo prijetnih jesenskih dni v 
družbi najdražjih. Živimo v čudoviti občini, 
izkoristite njene naravne danosti.

Še posebej čestitamo vsem prejemnikom 
oktobrskih nagrad in priznanj. Naj vam 
nikoli ne zmanjka volje, idej in zagona za 
dobra dela, ki delajo našo občino odlično.

Kandidat za župana občine Brežice Matija 
Kolarič in Občinska organizacija Socialnih 
demokratov Brežice.

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana



Posavski obzornik - leto XXII, številka 22, četrtek, 25. 10. 2018 21PRAZNIK OBČINE BREŽICE

 POPUST „PRAZNIMO ZALOGE“
 DO 4.500 EUR 
 BON ZA FINANCIRANJE 1.000 EUR 
 BON ZA NAKUP ZIMSKIH
 PNEVMATIK DO 500 EUR

Ob prazniku naše občine 
vam želimo prijetno praznovanje.

Preverite zapeljivo ponudbo 
vozil Volkswagen

www.praznimozaloge.si

Ob prazniku občine Brežice čes�tamo 
vsem občankam in občanom, stanovalcem, svojcem, 

poslovnim partnerjem 
ter želimo prijetno druženje in praznovanje.

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca 
z enotama

Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica

Spoštovane občanke in občani!
Ob prazniku občine Brežice želimo vsem občankam in občanom v 
občini Brežice vse dobro!

Naj to pomeni vse tisto, kar je potrebno, da bo, kot smo zapisa-
li v programu stranke ROK, kakovost življenja vsake občanke in 
občana tisto, kar bo merilo in osnova za srečo. Pa naj si bodo to 
mladi, mlade družine, starostniki, za katere moramo imeti še poseb-
no skrb, ter vsi tisti, ki ustvarjajo v podjetjih, na kmetijah in povsod 
tam, kjer se krojijo in ustvarjajo pogoji za človeka vredno življenje.

Čestitke ob prazniku tudi našim zdravstvenim delavcem, komunal-
nim delavcem, kulturnikom, športnikom in športnim delavcem, de-
lavcem v občinski upravi in ustanovah državne uprave ter šolnikom. 
Ob tem pa tudi vsem aktivnim v društvih, ki ustvarjate in skrbite za 
lepo podobo naše občine v turističnem ter v varnostnem smislu, 
ko govorimo o gasilcih. Skratka, čestitke ob prazniku občine Bre-
žice sleherni občanki in občanu, z županom Ivanom Molanom in 
poslancem Igorjem Zorčičem na čelu.

Spoštovane občanke in občani.

Naj bo naše skupno darilo naši občini v smislu: storimo vsi sku-
paj več zanjo! 

Kot prispevek k razvoju občine Brežice pa stranka ROK tudi le-
tos kandidira odgovorne in sposobne ljudi, ki bodo skupaj z iz-
voljenimi svetniki drugih list in županom sestavljali kvalitetno 
jedro nove občinske politike.

Ob tem bi se zahvalili in čestitali vsem, ki so se odločili izpostaviti 
in kandidirajo na listah različnih strank, z namenom tudi tako pri-
spevati svoj delež v razvoju občine, v kateri živimo.

V imenu stranke ROK: 
predsednik stranke ROK in predsednik občinskega odbora Brežice

Marijan Žibert

predstavnik lokalnega odbora Stranke Alenke Bratušek 
Slavko Bizjak

BREŽICE – V avli Doma kul-
ture so 17. oktobra odprli 
razstavo brežiških avtorjev, 
ki so sodelovali v izboru za 
regijsko in državno temat-
sko likovno razstavo Veli-
ka črta, ki jo je za sezono 
2017/2018 razpisal JSKD. 

V projektu je sodelovalo 406 
likovnih ustvarjalcev iz vse 
Slovenije in tudi nekaj iz za-
mejstva. 230 jih je razstavlja-
lo na desetih regijskih razsta-
vah, 45 izbranih del pa je bilo 
izbranih in predstavljenih na 
državni razstavi v Galeriji Ve-
lenje letos julija in od sredine 
septembra do začetka oktobra 

Velika črta brežiških likovnikov 

v Kosovelovem domu v Sežani. 
Med sodelujočimi je bilo tudi 
sedem avtorjev iz brežiške 

občine: Rosina 
Curhalek (Glo-
bina) in Vesna 
Davidovič (Mi-
notaver) iz Li-
kovne družine 
KD Franc Bogo-
vič Dobova ter 
Mija Baškovč 
(Quo vadis, 
homo? – Kam 
greš, človek?), 
Janez Klavž-
ar (Črta lju-
bezni), Alenka 
Venišnik (Ne-

koč je bilo drevo in Od spo-
daj navzgor), Marija Kuko-
vica (Ujeto mesto) in Tanja 

Kržan (instalacija Promises, 
promises – Obljube, obljube) 
iz Društva likovnikov Brežice. 
Za državno razstavo je bila iz-
brana instalacija Kržanove.

Ker tematski likovni projekt za 
regijsko in državno razstavo 
pomenita najvišji dosežek na 
ljubiteljskem likovnem podro-
čju v Sloveniji, je pomembno, 
da se avtorji predstavijo in 
postavijo na ogled tudi do-
mačemu občinstvu. Odprtje je 
glasbeno obogatila violinistka 
Kaja Galič Lenkič, razstavo pa 
odprl župan Ivan Molan.

 N. J. S.

Za državno razstavo izbrana instalacija Ob-
ljube, obljube Tanje Kržan
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GLOBOKO – 13. oktobra so v Globokem tudi uradno namenu 
predali II. in III. fazo novozgrajenega pločnika. Investicija je 
ocenjena na okoli 400 tisoč evrov, investitorja pa sta Občina 
Brežice in Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI).

II. faza pločnika poteka od odcepa za Pišece do odcepa za Bojsno z 
javno razsvetljavo in dvema avtobusnima postajališčema, III. faza 
pa predstavlja nadaljevanje pločnika od odseka Mali Vrh proti od-
cepu Cundrovec. Po besedah brežiškega župana Ivana Molana, 
ki je novo pridobitev s prerezom traku odprl skupaj s predsedni-
kom sveta KS Globoko Mihaelom Petančičem in učenko OŠ Glo-
boko Ano Kržan, je Občina zagotovila sredstva v višini približno 
320 tisoč evrov za pločnik v dolžini slabih 950 metrov in javno 
razsvetljavo, DRSI pa preostanek denarja za ureditev prepustov 
preko potoka Gabernica, kar sicer še ni izvedeno, a naj bi se po 
županovih informacijah začelo v roku dveh tednov. Omenil je, da 
bodo v naslednjih tednih do konca uredili še avtobusno postaja-
lišče, kjer je potekala otvoritev. Navzoče na otvoritvi je pozdravil 
in nagovoril tudi Petančič, ki je poudaril, da so z izgradnjo ploč-
nika – izvajalec del je bilo brežiško podjetje HPG d.o.o. – prido-
bili tako Globočani kot vsi, ki se dnevno vozijo skozi ta kraj. Prav 
zdaj v KS Globoko poteka tudi rekonstrukcija ceste Kostevc–sve-
ti Jakob na Malem Vrhu, končana je sanacija plazu na Bojsnem, 
proti koncu so tudi dela na plazu na Slopnem, je navedel in do-
dal, da so v Globokem v zadnjem času izvedli tudi kar nekaj dru-
gih del, med drugim so v prosvetnem domu prelakirali parket in 
zamenjali poškodovane stopnice na vhodu ter uredili in asfaltirali 
klančino pri prehodu za pešce. Novo pridobitev je blagoslovil žu-
pnik iz Pišec Gregor Majcen, za kulturni program ob otvoritvi pa 
so poskrbeli učenci OŠ Globoko in pevci domačega Kvarteta Plus.
 R. Retelj

Za večjo varnost šolarjev

Otvoritev pločnika so s programom popestrili učenci OŠ Glo-
boko z učiteljico Majo Sakelšek.

V današnjem času hitrega življenja pogosto pozabi-
mo na tisto, kar je najbolj pomembno, svoje zdravje.

V SKYLAB DENTALNEM IN DIAGNOSTIČNEM CEN-
TRU smo po večletnih izkušnjah dela v Sloveniji pris-
luhnili našim pacientom in združili vse "pod eno 
streho": KAKOVOST, STROKOVNOST in MODERNE 
TEHNOLOGIJE v zobozdravstvu in pri tem nismo po-
zabili na človeški in topel odnos do pacientov.

Edini v brežiški občini ponujamo kompletno 
zobozdravstveno 2D in 3D diagnostiko na najsodob-
nejših aparatih, vse na enem mestu in brez čakal-
nih vrst. Tisto, kar je zelo pomembno, je, da v našem 
Skylab dentalnem in diagnostičnem centru diagno-
stiko oz. slikanje pacientov izvajajo sami zobozdrav-
niki, ki naredijo takojšnjo analizo 2D in 3D posnet-
kov in skupaj v pogovoru s pacientom presodijo, kaj 
je najboljše za njega.

Za strokovno, moderno in tehnološki napredno 
zobozdravstvo po zmernih cenah nam ni več 

potrebno iti daleč, imamo ga tudi mi. 

Ker se kakovost vedno splača!

Naročite se na brezplačen prvi pregled 
in posvet: 031 366 188 in 064 255 977

SODOBNO ZOBOZDRAVSTVO 
NA ČATEŽU

Primož Jager, 
dr.dent.med., 

specialist oralne 
kirurgije

Mirna Franjković,  
dr.dent.med.

Ana Franjković,  
dr.dent.med.

Klinika Skylab pokriva naslednja zobozdravstvena 
področja:

• splošno zobozdravstvo
• estetsko zobozdravstvo
• zobni implantati
• oralna kirurgija
• parodontologija
• računalniško vodena 3D stomatološka protetika
• kompletna 2D in 3D zobna diagnostika
• otroško zobozdravstvo

Skylab dentalni in diagnostični center 
Savska pot 10, 8251 Čatež ob Savi, T: 031 366 188, 064 255 977, 0599 70 000, info@skylab-dental.si, www.skylab-dental.si

KAKOVOST SE VEDNO SPLAČA

V sodobno urejenih prostorih vam nudijo poleg  
strokovnosti tudi topel človeški odnos.

ČESTITAMO OB PRAZNIKU

Vsem občankam in občanom 
občine Brežice iskreno čestitamo 
ob občinskem prazniku ter želimo 

veliko osebnih in poslovnih uspehov.
www.infra.si

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

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

Ponosni smo, da je naš 
dolgoletni vodja 

rentgenološkega oddelka, 
Franc Kocjan, dr. med., 

spec. rentgenolog, 
proglašen za častnega 
občana občine Brežice 

zaradi doprinosa k razvoju 
rentgenologije v brežiški 

bolnišnici in regiji Posavje.

Občankam in občanom čestitamo 
ob prazniku in želimo veliko zdravja.

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

Velike Malence 6, 8262 Krška vas

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

i n  ž e l i m o  p r i j e t n o  p r a z n o v a n j e .

Ob prazniku občine Brežice iskreno 
čestitamo vsem občankam in občanom.

BREŽICE – 23. oktobra so v Brežicah slovesno predali name-
nu obnovljene mestne ulice Bizeljsko cesto, Prešernovo ces-
to ter povezovalno cesto med Dobovsko in Prešernovo ces-
to. Na Prešernovi je nastalo tudi postajališče za avtodome.

Otvoritev je potekala na novem postajališču za avtodome na Pre-
šernovi cesti, ki je zdaj enosmerna ulica z veliko večjimi površi-
nami za pešce in kolesarje. Kot je izpostavil župan Ivan Molan, je 
bila občina že pred izgradnjo HE Brežice dogovorjena s podjetje-
ma HESS in Infra, da se ceste, ki jih je poškodovala gradbena me-
hanizacija, prenovijo. Lani so bile prenovljene že Dobovska ces-
ta in povezovalna med njo in Prešernovo, letos poleti Bizeljska 
cesta, prenovljena je bila streha ter urejeni recepcija in sanita-
rije brežiškega gradu, poteka pa tudi obnova starega železnega 
mostu, je naštel župan. »Verjamem, da bodo Brežice s tem pri-
dobile dodatno možnost za rekreacijo in turizem. Vsak, ki pride 
v Brežice, vidi, da je mesto preurejeno, prijazno za pešce in ko-
lesarje,« je dejal in navedel še finančno vrednost vseh investicij, 
ki je ocenjena na približno 1,6 milijona evrov (brez mostu, ki bo 
stal še dodaten milijon). V dogovoru s spomeniškim varstvom in 
drugimi soglasodajalci je prenovljen tudi park pri gradu, posa-
dili bodo še nove kostanje. Omenil je še, da jim je sicer pozno, a 
kljub vsemu uspelo v last dobiti bivši dom upokojencev, tako da 
nameravajo drugo leto stavbo revitalizirati in v njej zagnati nove 
vsebine. Direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černe-
lič Krošelj pa je predstavila ulično razstavo, poimenovano »Po 
Brežicah – Brežice«, ki so jo postavili ob Prešernovi cesti in po-
nazarja mesto v zadnjih približno stotih letih.  R. Retelj

Nova podoba Prešernove ceste

Udeleženci otvoritve so se sprehodili po prenovljeni Prešer-
novi cesti.
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BREŽICE – Pod naslovom 
»Brežiške nadrobnosti in 
prazni prostori« so člani 
Društva za oživitev mesta 
Brežice in Fotokluba Breži-
ce v avli brežiške Upravne 
enote 16. oktobra odprli de-
veto razstavo iz cikla Stavb-
ne dediščine. 

Predsednica Društva za oživi-
tev mesta Brežice Alenka Čer-
nelič Krošelj je ob otvoritvi 
poudarila, da v društvu s svo-
jim delom ves čas opozarjajo 
na to, kaj se dogaja v naši oko-
lici, na in v naših stavbah, na to, 
kar ni samo lepo, ampak zabe-
ležijo tudi tisto, kar mestu ni v 
ponos. Predsednik Fotokluba 
Brežice Davor Lipej je dejal, 
da želijo tudi člani kluba mes-
tu dati svoj kulturni prispevek, 
s fotografijami pa opozoriti na 
nelepa obličja in kotičke, ki da-
jejo mestu klavrno sliko. Raz-
stava nima namena kritizirati, 

z njo so želeli postaviti ogleda-
lo ali lastnikom ali pač tistim, 
ki za stavbe odgovarjajo.

Razstava je ideja pogledov fo-
tografskih oči Branka Benči-
ne, Vlada Bucala, Sama Haj-
tnika, Mateja Kramžerja, 
Davorja Lipeja, Mitje Mlad-
koviča, Vinka Šebreka, Fran-
ca Šavriča, Aleša Tomšeta, 
Branka Zupanca ter Branka 
Brečka in Anite Radkovič, ki 
sta člana tako društva kot klu-

ba. Razstava sodi v sklop pri-
reditev ob občinskem pra-
zniku, zato jo je odprl župan 
Ivan Molan ter pohvalil delo 
društva, ki opozarja na nečed-
nosti in vzpodbuja k vredno-
tam mesta in okolja. Kulturni 
program sta prispevala Eliza-
beta in Dragutin Križanić, ki 
sta upesnila liriko Ivane Vato-
vec. Razstava bo na ogled do 
16. novembra vsak dan v de-
lovnem času upravne enote.
 N. J. S.

Fotografi postavili ogledalo

Fotografije opozarjajo na točke, ki mestu niso v ponos.

Občankam in občanom ter vsem strankam in 
poslovnim partnerjem čestitamo 

ob občinskem prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje.

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

good ideas create future

www.kovis-group.com

Vsem občankam 
in občanom 
iskreno čestitamo 
ob prazniku 
občine Brežice. 

Cenjenim občankam in občanom občine Brežice 
ob občinskem prazniku iskreno čestitamo 

in jim tudi v bodoče želimo 
zdravo, zeleno in srčno okolje, 

ki ga soustvarjamo.

Ob prazniku občine Brežice
voščimo vsem občankam 

in občanom.

www.hpg-brezice.si

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

Iskreno in ponosno praznovanje našega občinskega praznika,

Občinski odbor SLS Brežice

facebook.sls.si
@strankaSLS
youtube.sls
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Četrtek, 25. 10.

• ob 15.00 v avli MC Bre-
žice: program v počasti-
tev 26. oktobra, dneva in-
validov in bolnikov občine 
Brežice – predstavitve dru-
štev invalidov in bolnikov 
ter brezplačne meritve, ob 
16.00 v dvorani MC Breži-
ce: komedija Matildi vstop 
prepovedan

• ob 15.00 v MT Senovo: iz-
delava unikatnih kamnitih 
posod

• ob 15.00 v VGC Posavje v 
Krškem: učne urice za ot-
roke

• ob 17.00 na igrišču v bloko-
vskem naselju okoli Ceste 4. 
julija v Krškem: ulično delo – 
aktivnosti za otroke in mla-
dostnike na terenu

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

• od 17.00 do 20.00 v prosto-
rih Mestnega muzeja Krško: 
Rože, ki ne ovenijo – delav-
nica izdelovanja papirna-
tih rož

• ob 17.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
svečana podelitev diplom 
Višje strokovne šole Brežice

• ob 18.00 v avli in klubu KD 
Krško: odprtje fotografske 
razstave in koncert »Olaf 
Lovrenčič: Pred štirideseti-
mi leti – KD Krško«

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
predavanje Sabine Topolo-
vec »Kako z začimbami reši-
ti zdravje otroka?«

• ob 18.00 v Caffe Galeriji v 
Radečah: odprtje slikarske 
razstave »Od Vrhovega do 
Čimernega«

• ob 19.00 v MC Krško: Iz-
kopanine 016 – večer soul, 
funk in blues glasbe

Petek, 26. 10.

• od 8.00 do 18.00 v športni 
dvorani Gimnazije Brežice: 
razstava malih živali (tudi 
27. in 28. 10.)

• ob 16.30 v VGC Posavje v 
Krškem: lutkovna predsta-
va za otroke in starše »Jesen 
listka Timija«

• ob 17.00 v MT Senovo: izde-
laj zeliščno mazilo

• ob 17.00 v e-učilnici Knji-
žnice Brežice: začetek tečaja 
kaligrafije z Natalijo Resnik 
Gavez (plačljiv tečaj, predho-
dne prijave)

• ob 17.00 na Turistični kme-
tiji Črpič-Svetnik v Gaju: po-
delitev priznanj krvodajal-
cem in prostovoljcem

• ob 17.00 v atriju UE Breži-
ce: predstavitev biografske-
ga romana Maks Pleteršnik 
ter srečanje z evropskim 
poslancem Francem Bogo-
vičem in pisateljem Rudi-
jem Mlinarjem

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Tržišče: prireditev »Trži-
šče pleše« z gosti

• ob 19.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: dobrodelni kon-
cert za nastop učenk OŠ XIV. 
divizije Senovo na World 
Scholar's Cup 

• ob 20.00 v Studiu 44 (CKŽ 

kam v posavju
jalna delavnica za otroke od 
5. do 12. leta

• ob 19.00 v dvorani Kultur-
nega doma Dobova: Dobova 
se predstavi, večer glasbe, 
petja, plesa in smeha

Sreda, 31. 10.

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: eko srede, brezplač-
na predavanja – Mateja Reš: 
Preprosto pridelajmo in pre-
delajmo sadje in zelenjavo

• ob 17.00 v MC Brežice: 5. 
brežiški festival piv

• ob 18.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška zabava za noč 
čarovnic

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: halloween koncert 
Cowboys from hell

Četrtek, 1. 11.

• ob 14.00 na pokopališču v 
Brestanici: komemoracija ob 
dnevu spomina na mrtve

• ob 14.30 na pokopališču v 
Krškem: žalna slovesnost v 
spomin na mrtve

Sobota, 3. 11.

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

• od 11.00 do 18.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
Rajhenburški dan čokolade 
in likerjev, vstop prost

Nedelja, 4. 11.

• ob 16.00 v večnamenskem 
domu Pišece: dobrodelni 
koncert Župnijske Karitas 
Pišece

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
ponovitev letnega koncerta 
MePZ Viva »Daj, da te obja-
mem«

Ponedeljek, 5. 11.

• ob 17.00 v Mosconovi gale-
riji na gradu Sevnica: odpr-

tje čipkarske razstave klek-
ljarske skupine Bucike

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

Torek, 6. 11.

• ob 16.30 na mladinskem 
oddelku Knjižnice Breži-
ce: pravljica z ustvarjalnico 
(predhodne prijave)

• ob 17.00 v knjižnici v Krme-
lju: pravljična urica z ustvar-
jalnico

Sreda, 7. 11.

• od 7.00 do 15.00 v prosto-
ru domoznanske zbirke Knji-
žnice Brežice: Zbiramo spo-
mine na otroštvo: Ko sem še 
majhen bil …

• od 9.00 do 10.00 na LU Kr-
ško: računalništvo za starej-
še

• od 10.00 do 17.00 v Knji-
žnici Sevnica in Valvasorje-
vi knjižnici Krško: zbiranje 
spominov – Spomini na otro-
štvo: Ko sem še majhen bil …

• ob 10.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: Srečevanja 
s knjigami – bralno srečanje

• ob 10.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: informativ-
no srečanje »Govorimo an-
gleško«

• ob 17.00 v Gostilni Kunst v 
Leskovcu pri Krškem: razsta-
va fotografij in čipk, gostuje-
jo društva iz Idrije

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: brezplačno predavanje 
Sanje Lončar Kako prideluje-
mo in predelujemo zelenjavo 
365 dni v letu

• ob 18.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: predava-
nje Borisa Hajdinjaka ob 
100-letnici konca 1. svetov-
ne vojne »Jože Kozak – ča-
stnik 1. jugoslovanskega 
polka Matije Gubca v Sibiri-
ji« in odprtje gostujoče raz-
stave »Oktobrska revolucija 
1917–2017« 

44) v Krškem: koncert za-
sedbe Fiver

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: klubski maraton Radia 
Študent

Sobota, 27. 10.

• ob 9.00 v Pišecah: 42. pohod 
Po poteh Brežiške čete

• ob 9.00 v MT Senovo: izdelaj 
lučke za noč čarovnic

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

• ob 9.30 v športni dvorani 
Brežice: 46. Holyjev mem-
orial

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj – izdelava 'hellowe-
en' lučk in Escape room – 
'helloween'

• ob 10.30 v MT Podbočje: iz-
režimo strašne buče

• ob 17.00 na gradu Sevnica: 
Grajske bučke na gradu

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
slavnostna seja Občinskega 
sveta občine Brežice ob ob-
činskem prazniku

Nedelja, 28. 10.

• ob 10.00 v MC Krško: Esca-
pe room – 'helloween'

• ob 14.00 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: nogometna 
tekma 14. kroga Prve lige 
med NK Krško in NŠ Mura

• ob 15.00 na Turistični kme-
tiji Balon – Bela gorca na Bi-
zeljskem: 12. bizeljski ajdov 
kolač

• ob 16.00 v Galeriji Krško: 
knjigoveška ustvarjalna de-
lavnica »Koptska vezava«

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: osrednja občinska 
slovesnost v počastitev dne-
va reformacije 

• ob 18.00 v MC Krško: doku-
mentarna nedelja

• ob 19.00 v Slomškovem 
domu v Brežicah: fotograf-
ska razstava »Stara šola in 
iz arhiva Davorja Lipeja 4«

Ponedeljek, 29. 10.

• ob 9.00 pred knjižnico v 
Kostanjevici na Krki: pone-
deljkovi pohodniki

• od 9.00 do 13.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
jesenska grajska dogodivšči-
na (tudi v torek, 30. 10.)

• od 10.00 do 12.00 v Knji-
žnici Sevnica: počitniška 
ustvarjalna delavnica

• od 10.00 do 12.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: počitniška ustvar-
jalna delavnica za otroke od 
5. do 12. leta

• ob 19.00 v Mestni hiši Bre-
žice: potopisno predavanje 
Petra Dirnbeka »ZDA sko-
zi oči županskega kandida-
ta Levice«

Torek, 30. 10.

• ob 10.00 na Cesti bratov 
Milavcev 42 v Brežicah: pri-
reditev ob odprtju novih 
poslovnih prostorov JP Ko-
munala Brežice d.o.o.

• od 10.00 do 12.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: počitniška ustvar-

PONEDELJKOVI POHODNIKI

• ponedeljek, 29. oktober, ob 9. uri -  
pred Knjižnico v Kostanjevici na Krki

Ponedeljkovi pohodniki na čelu s Francem Bakšičem 
bodo letos spet osvajali brezpotja okoli Kostanjevice 
vsak zadnji ponedeljek v mesecu od konca oktobra do 
konca junija. 
 

SREČEVANJA S KNJIGAMI – 
bralna srečanja

• vsako sredo, od 7. novembra dalje, ob 10. uri - 
Osrednja knjižnica v Krškem 

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

GOVORIMO ANGLEŠKO – 
informativno srečanje

• sreda, 7. november, ob 10. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki 

Tečaj osnov angleškega jezika s profesorico Julijano 
Kosinac je namenjen vsem, ki želijo obnoviti znanje 
jezika, se ob sredah dopoldne v prijetni družbi pogo-
varjati po angleško.  
 

ČAR ZGODBE: BRONJA ŽAKELJ – 
literarni večer 

• petek, 9. november, ob 18. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki 

Zimska druženja ob knjigah in čaju v knjižnici bomo za-
čeli s pogovorom z Bronjo Žakelj, avtorico novega od-
mevnega romana Belo se pere na devetdeset. 

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V NOVEMBRU

PRIREDITVE 
V NOVEMBRU 2018

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 5. novembra, ob 18. uri

PRAVLJIČNA URICA Z USTVARJALNICO
• v torek, 6. novembra, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj

Zbiranje spominov 
SPOMINI NA OTROŠTVO: 

»KO SEM ŠE MAJHEN BIL …«
• v sredo, 7. novembra, od 10. do 17. ure 

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

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

SNG Drama Ljubljana: 
Prekleti kadilci
gledališki koncert

za Zeleni in Modri abonma ter izven
sobota, 10. 11., ob 19.30 uri

Dvojina: Lila, slovenska 
ljudska glasba v sodobni 

preobleki
koncert

nedelja, 11. 11., ob 17. uri
grad Rajhenburg

Gledališče Koper: Brundagrrrrom!
igrana predstava za otroke
za Rumeni abonma in izven

torek, 13. 11., ob 18. uri
T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si

www.PosavskiObzornik.si
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Tekaški praznik na vinskem teku
BUŠEČA VAS – Bušeča vas je 
bila 14. oktobra prizorišče 
že 23. teka po vinski cesti, 
tradicionalno tudi zaključ-
ne prireditve dolenjskega 
tekaškega pokala. Zmaga-
la sta Sevničan Miha Povšič 
v moški in Šentjernejčanka 
Breda Škedelj v ženski kon-
kurenci, zmagovalca sezone 
pa sta Kostanjevičan Gregor 
Bučar in Škedljeva.

Prireditev je bila zaradi mno-
žične udeležbe, odlične orga-
nizacije članov ŠD Sušica pod 
vodstvom neutrudnega Mar-
jana Lopatiča in tudi lepega 
jesenskega vremena pravi te-
kaški praznik. 9650 metrov 
dolgega teka po vinski cesti, 
ki se začne pri igrišču v Bušeči 
vasi ter nato poteka skozi Do-
lenjo in Gorenjo Pirošico, Brvi, 
Stojanski Vrh, Gadovo peč, Vi-
nji Vrh in Vrhovsko vas nazaj 
na izhodišče, so se udeležili 
104 tekači in tekačice. Z rekor-
dom proge (33:30) je zmagal 
lanski zmagovalec dolenjske-
ga pokala (letos ni zbral do-
volj udeležb) Miha Povšič (AK 
Sevnica) pred letošnjim skup-
nim zmagovalcem, Kostanjevi-
čanom Gregorjem Bučarjem 
(ŠD Matick, čas 35:38) in Jo-
žetom Šuštarjem (ŠD Dobre-
polje, 36:30). Med ženskami je 
bila najhitrejša skupna zmago-
valka sezone, Šentjernejčanka 
Breda Škedelj (41:17) pred 
drugo tekačico sezone Mate-
jo Ožanić iz hrvaških Del-

nic (41:54) in Jernejo Ko-
žar iz Dečnega sela (46:09). 
Med tekmovalci iz domače KS 
Cerklje ob Krki sta bila najhi-
trejša Denis Zupančič in Jana 
Tvrda. 49 tekačev in tekačic 
je teklo na krajši, 1720 me-
trov dolgi progi, 63 otrok pa 
na 360 in 600 metrov dolgih 
tekih. Pripravili so tudi pohod, 
na katerega se je podalo prib-
ližno ducat pohodnikov.

Bušeški tek je bil, kot že ome-
njeno, zadnji tek v letošnjem 
dolenjskem pokalu, v kate-
rem se je od aprila zvrsti-
lo 19 tekov na širšem obmo-
čju Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja (poleg bušeškega so 
bili teki še na Zdolah, na Li-
sco, v Radečah in Kostanjevici 
na Krki), poteka pa pod okri-
ljem novomeškega društva 
Marathon. Skupna zmagoval-
ca sta že omenjena Bučar in 

Škedljeva, v moški konkuren-
ci sta bila drugi in tretji Bo-
jan Vidmar (DTP Trebnje) in 
Stanislav Kralj (ŠD Matick), 
v ženski pa prav tako že ome-
njena Ožanićeva in Marjeta 
Stržinar (RD Revoz). Izmed 
posavskih tekačev so v prvi 
deseterici skupne razvrstitve 
končali še Ambrož Rožman, 
Peter Pavlovič, Žan Vozelj in 
Marta Plahuta. V posamičnih 
starostnih kategorijah so zma-
gali Vozelj ( do 19 let), Jure 
Orlčnik (30-34 let), Jože Pla-
huta (50-54 let), Štefan Jač-
menjak (55-59 let) in John 
Boyd (nad 70 let) in Marta 
Plahuta ( 45-54 let). Najmlajša 
tekačica, ki je opravila pokal, 
je bila sedemletna Nika Čer-
ne iz Mokronoga, najstarejši 
tekač pa 71-letni John Boyd iz 
ŠD Sušica. 

 P. Pavlovič

Štart teka, spredaj zmagovalec Miha Povšič, za njim zmago-
valec pokala Gregor Bučar

Zakaj so drugačni?

Učenje poteka v manjših skupinah 8–12 udeležencev, ki jih 
v krožek združi skupen interes po pridobivanju znanj in jih 
pritegne razpisana tema. Študijski krožek vodi usposobljen 
mentor, ki udeležence spodbuja k pridobivanju novih znanj 
tako, da vsak član krožka prispeva v skupno zakladnico 
znanj. Del znanj lahko člani krožka pridobijo tudi s pomočjo 
strokovnjakov, ki jih povabijo k sodelovanju, ekskurzijam, 
obiskom muzejev idr.  V študijskih krožkih je pomembno 
prijetno vzdušje in učenje v sproščenem, neformalnem 

okolju. Učenje v študijskem krožku poteka 30 ur in je 
brezplačno.

Pobudnik študijskega krožka »Spoznajmo kraje v svoji okolici« 
pravi: »Zame so študijski krožki način življenja. Prednost pred 
študijskim krožkom imajo samo še soproga in vnuki.«

Če želite pridobivati nova znanja na sodoben, drugačen način 
učenja, vas vabimo, da se nam pridružite v študijskih krožkih, 
ki smo jih za vas pripravili v izobraževalni sezoni 2018/2019. 
Izbirate lahko med: 

Študijski krožki na Ljudski univerzi Krško imajo dolgo tradicijo, 
a še vedno veljajo za sodobno, drugačno obliko učenja odraslih

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

MOŽGANI V DOBRI 
FORMI  

V krožku bomo z vodeno 
aktivnostjo, ki jo sestavljajo 

miselne naloge za 
krepitev različnih umskih 

sposobnosti, poskrbeli, da 
naši možgani ostanejo »fit«. 

LONČARSTVO 

V krožku bomo obudili 
tradicijo lončarjenja. 
Udeleženci se bodo 

seznanili s postopki in načini 
lončarjenja, se prepustili 
čarom lončarjenja ter si 

ustvarili unikatne izdelke.

DRUŽINSKO DREVO 

Spoznali bomo načine 
iskanja prednikov, 
dokumentiranje in 

raziskovanje 
zgodovine življenja svojih 

prednikov. 

PROSTI ČAS NEKOČ 
IN DANES 

Ogledali si bomo različne 
razstave, spoznali zanimive 
ljudi ter kvalitetno preživeli 
nekaj uric svojega prostega 

časa v duhu vseživljenjskega 
učenja z animacijo 

etnologinje in kulturne 
antropologinje.

EKO IZDELKI 
ZA GOSPODINJSTVO 

V le nekaj minutah si 
lahko doma naredite svoje 

lastno čistilno sredstvo 
ali uporabne izdelke za 

dom. Vabljeni, da skupaj 
raziščemo načine priprave 

eko izdelkov ter prispevamo 
k  varovanju okolja. 

ŽIVIM V SLOVENIJI 

Cilj krožka je naučiti 
tujce osnov slovenskega 
jezika, razviti preproste 

sporazumevalne zmožnosti 
v slovenščini in spoznati 

kulturo in lokalno okolje, v 
katerega so se preselili. 

Več informacij: Ljudska univerza Krško | Dalmatinova ulica 6, Krško | 07 48 81 160, 051 279 633 | info@lukrsko.si | www.lukrsko.si | www.facebook.com/lukrsko

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

Živeti zdravo življenje.

PREDPRODAJA 
KOPANJE KJERKOLI IN KADARKOLI

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

Predprodaja velja do konca novembra!
Minimalna količina nakupa je 20 vstopnic oz. 5 masaž..

Predprodaja vstopnicv Termah Krka
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Sara Kvenderc, Mrčna 

sela – dvojčka (deklico in 
dečka),

• Safeta Krličević, Veliko 
Mraševo – deklico,

• Barbara Lukan, Krško – 
dečka,

• Nataša Đukić, Zgornja 
Pohanca – deklico,

• Barbara Kolman, Metni 
Vrh – deklico,

• Martina Kukovičič, 
Bistrica ob Sotli – deklico,

• Anamarija Bogolin, Loče 
– dečka,

• Nevenka Jagodič, Prešna 
Loka – deklico,

• Katja Jelen, Senuše – 
dečka,

• Simona Sluga, Golek – 
deklico,

• Ines Gramec, Loka pri 
Žusmu – deklico,

• Ramajana Vila Vučinić, 
Krška vas – 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

Branko Šutar in Blažka Prebejšek, oba iz Kladja nad 
Blanco, 18. avgust 2018, grad Sevnica (foto: Mitja Mlad-
kovič)

poroke

• Sebastijan Pšeničnik 
in Mojca Sladič, oba s 
Studenca,

• Branko Grmovšek in 
Špela Koprivc, oba iz 
Glogovega Broda,

• Primož Božičnik z Malega 
Kamna in Sara Berk iz 
Sevnice,

• Bojan Metelko in Petra 
Blatnik, oba iz Površja,

• Andrej Gorenc in Natalija 
Zorko, oba iz Krškega,

• Tomislav Galić in Nataša 
Kondić, oba iz Brežic.

ČESTITAMO!

• Katja Pincolič, Ivandol – 
dečka,

• Irna Lepak, Spodnji Stari 
Grad – deklico,

• Karolina Mavsar, Krško – 
dečka,

• Sanja Smirić, Krško – 
dečka.

ČESTITAMO!

ZBIRAMO SPOMINE NA OTROŠTVO
»Ko sem še majhen bil …«
Se še spomnite svoje najljubše igrače? 

Katere igre ste se igrali kot otrok?
Pri katerih opravilih ste sodelovali? 

Še hranite fotografije z različnih praznovanj in obredov? 
Bi z nami delili zanimivo anekdoto iz svojega otroštva?

Če doma hranite fotografije, razglednice, predmete, zgodbe ali drugo 
gradivo, povezano z vašim najzgodnejšim življenjskim obdobjem, vas 
v treh posavskih knjižnicah k sodelovanju vabimo 

v sredo, 7. novembra 2018.
V Knjižnici Brežice med 7. in 15. uro, kontaktna oseba je Sabina Stanič.
V Valvasorjevi knjižnici Krško med 10. in 17. uro, kontaktna oseba je Urška Šoštar.
V Knjižnici Sevnica med 10. in 17. uro, kontaktni osebi sta Tanja Mikolič 
in Jožica Prah. 

Gradivo, ki nam ga boste prinesli, bomo 
digitalizirali in vam ga vrnili, zbrano digitalizirano 
gradivo pa shranili v svojem arhivu in ga delno 
uporabili za pripravo novih digitalnih zbirk na 
spletnem portalu Kamra — portalu digitalizirane 
kulturne dediščine slovenskih pokrajin. 
 
Pri snovanju življenjske zgodbe našega 
kraja šteje vsaka zgodba, tudi vaša.

Zbiranje gradiva na temo otroštva bo na omenjeni dan v času 
odprtosti knjižnic potekalo tudi v Knjižnici Mirana Jarca Novo 
mesto, Knjižnici Črnomelj, Knjižnici Kočevje, Knjižnici Miklova hiša 
Ribnica, Knjižnici Pavla Golie Trebnje in Ljudski knjižnici Metlika.

 

 

  

 

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

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

Sreda, 7. november, 18.00
Ob 100-letnici konca 1. svetovne vojne:
Jože Kozak – častnik 1. 
jugoslovanskega polka Ma�je 
Gubca v Sibiriji, 
predavanje Borisa Hajdinjaka

Oktobrska revolucija 1917–2017, 
odprtje gostujoče razstave

Četrtek, 8. november, 17.00
Na obisku pri Juriju Dalma�nu
odprtje razstave in podelitev Dalma�nove značke

Zakaj za vraga so me iz ame-
riške ambasade povabili na to 
potovanje, si še vedno nisem 
povsem na jasnem. Opozoril 
sem jih, da prihajam iz tabo-
ra, ki je neprizanesljiv do nji-
hove vloge svetovnega poli-
caja številka ena in izvoznika 
neoliberalne doktrine Miltona 
Friedmana. Zagotovili so mi, 
da lahko na potovanju postav-
ljam neugodna vprašanja brez 
kakršnih koli zadržkov – kar 
sem tudi storil.

Že ob pridobivanju vize in kas-
neje ob vstopu v državo sem 
dobil občutek, da vstopam v 
močno nadzorovan sistem, 
hkrati pa se to na nek čuden 
način omilili zaradi neverjetno 
sproščenega odnosa sleherne-
ga uniformiranega uslužbenca, 
s katerim prideš v stik.   

Simboli države te spremljajo 
na vsakem koraku kot kakšna 
blagovna znamka in kma-
lu postane jasno, da je patri-
otizem in vera v to, da imajo 
najboljši politični sistem, po-
memben koheziven družbeni 
element.

Drugi element, ki prežema 
to družbo, je vera v boga. V 
učnem programu nekaterih 
zveznih državah je Darwino-

vo evolucijsko teorijo izpodri-
nil kreacionizem.  Saj poznate 
tisto: “In God We Trust!” (na-
tisnjeno na dolarski banko-
vec). Očiten učinek protestant-
skega reformističnega duha je 
podjetnost in uspeh, ki se meri 
v tem, kolikšno stopnjo samo-

realizacije posameznik doseže 
v vzpenjanju po lestvici ameri-
škega sna.

Potem sta tukaj še najmanj dve 
skrbno varovani svoboščini – s 
prvim amandmajem k ameri-
ški ustavi je zagotovljena svo-
boda govora, ki resnično dose-
ga zavidljivo stopnjo, z drugim 
amandmajem varovana svo-
boščina pa je pravica do noše-
nja orožja (debate potekajo ve-
činoma le o tem, ali naj bo to 
skrito ali vidno).

Vsi politični boji in odločitve 
se sprejemajo v Washingtonu 

D.C. Vanj derejo lobisti z ne-
izmernimi količinami denar-
ja, oba politična tabora pa sta 
precej na trnih, kaj bo ob 6:15 
zjutraj čivknil njihov nepredvi-
dljivi predsednik.

Povprečnega ameriškega vo-
livca zunanja poli-
tika ne zanima. Vo-
lilna udeležba v 
Teksasu je pora-
znih 10 %. Poseb-
nost je tudi zname-
nita pogruntavščina 
‘’gerrymandering’’ 
– administrativno 
premikanje meja vo-
lilnih okrajev, ki se 
zgodi vsakih deset 

let, seveda z namenom vpliva-
nja na volilni izid.

Sicer pa so ZDA OK! Prosim, ne 
jezite se, če zvenim preveč zo-
prno kritičen, saj sem v bistvu 
zgolj povzel, kar so nam preda-
vali naši gostitelji. In to je tisto, 
kar mi je v tej državi resnično 
všeč – o lastnih težavah in po-
manjkljivostih so se pripravlje-
ni odkrito pogovarjati. O sve-
tlih straneh (Indijancih, prvi 
dami in brezdomcih), pa bom 
več povedal v ponedeljek, 29. 
10. 2018, ob 19. uri v brežiški 
Mestni hiši.
 Peter Dirnbek

ZDA skozi moje oči
V treh tednih sem s skupino 18 evropskih predstavnikov, med katerimi so bili novinarji, po-
litiki in predstavniki nevladnih organizacij iz 15 držav, prepotoval šest ameriških zveznih 
držav. Obiskali smo Washington D.C., Charlottesville (Virginia), Des Moines (Iowa), Denver 
(Colorado), San Antonio (Teksas) in Boston (Massachusetts).

SENOVO – Tri učenke OŠ XIV. divizije Senovo z mentorico Leo 
Opravž so se uvrstile na zadnjo stopnjo tekmovanja World Scho-
lar's Cup, kjer se pomerijo le najboljši na svetu. Tekmovanje se 
bo odvijalo med 15. in 22. novembrom na prestižni univerzi Yale 
v ZDA. Gre za mednarodno tekmovanje, kjer učenci in dijaki v 
angleščini izkazujejo svoje znanje z različnih področij. Ker je ude-
ležba na tekmovanju povezana z znatnimi finančnimi stroški, 
bodo na senovski šoli organizirali dobrodelni koncert, ki bo v 
petek, 26. oktobra, ob 19. uri v kulturni dvorani Doma XIV. di-
vizije na Senovem. Nastop so že potrdili: Rebeka Dremelj, Me-
šani pevski zbor Društva upokojencev Senovo, Klara Moškon, 
Folklorna skupina DKD Senovo, Mladinski pevski zbor OŠ Seno-
vo in prvošolčki OŠ Senovo.

Dobrodelni koncert za odhod v ZDA
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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. 

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 e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

IŠČEMO DELAVCE (m/ž) V PROIZVODNJI 
(lahko brez izkušenj)

Opis
 - Priprava materialov in upravljanje s stroji in napravami 

v proizvodnji tekstilnih materialov
 - Sledenje tehnološkim navodilom in postopkom
 - Nadzor nad potekom proizvodnih postopkov

Zahteve
 - Pripravljenost za delo v izmenah 
 - Samostojnost in odgovornost pri delu
 - Lasten prevoz

Kaj nudimo
 - Delo v urejenih in čistih delovnih pogojih
 - Možnost zaposlitve za nedoločen čas
 - Možnost dodatnega izobraževanja in napredovanja

Če želite postati del vse bolj uveljavljenega izvozno 
usmerjenega podjetja, nam pošljite svoj življenjepis na 
e-naslov: olga.vidic@inplet.si ali po navadni pošti.

INPLET PLETIVA d.o.o.
Dolnje Brezovo 34, 8290 SEVNICA

tel.: 07 816 00 50

TONE KOREN

SPOMIN

z Orešja 81 na Bizeljskem.

20. oktobra je minilo pet žalostnih let, 
odkar si nas zapustil, naš dragi ljubljeni

Jesen se zopet v škrlatne barve je ovila, v krošnjah z vetrom se igra.
Vsa narava se je umirila, še klopotec več glasu ne da.
Le spomini so ostali, bolečina, ki še vedno v nas živi,

žalost, katera ne zbledi. In ko prestopimo domači prag,
kako praznina v duši nas mori. Le tvoj nasmeh nam v srcu še zveni 

in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.
Pa čeprav tvoj glas se več ne sliši, korak tvoj zdavnaj zbrisal je sledi,

beseda tvoja še vedno dom naš greje, še vedno v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi in kamor koli vodi nas korak življenja,

ti med nami si.
Naš angel varuh, ki nas čuvaš tam nekje med zvezdami.

Pogrešamo te.
Žena Marta s svojimi najdražjimi

FRANC JAZBEC

SPOMIN

Žalujoči: žena Zinka in otroci z družinami

iz Vranja.

22. oktobra je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil

Zapel je zvon tebi v slovo ...,
poln bolečin ostaja spomin.

Ostaja praznina, molk in tišina ...

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu
in mu prižigate svečke.

BRANKO BOGOVIČ 
(1938–2018)

V Ločah pri Dobovi se je očetu Francu 
in materi Tončki zadnjega junija 1938 
rodil sin Branko. Komaj tri leta mu je 
bilo, ko je bila družina izgnana v Nem-
čijo, kjer je prisilno bivala ves čas druge 
svetovne vojne. Po vrnitvi v precej uni-
čen in povsem izropan dom je bilo treba 
življenje nadaljevati v nezavidljivih po-
gojih. A bili so doma, bila je svoboda in 
Bogovičevi niso tarnali, temveč so se z 

vso vnemo lotili dela, da so uredili prijetno domače ognjišče.

Branko je osnovno šolo končal v Dobovi, nato pa se je odločil 
za mornariško strojno šolo in odšel v Pulo, kar sta starša sicer 
sprejela s težkim srcem, a branila mu nista. Ko je služboval 
v Boki Kotorski, je spoznal Emilijo, ki je bila tudi iz glasbene 
družine, se z njo poročil in rodila se jima je hčerka Antone-
la. A domače Loče so z močnimi vezmi potegnile mlado dru-
žino tja. Kmalu se je rodil še sin Bogomir. 

V družini Branka je bila doma kultura, veliko kulture. Oče je 
bil slikar, godbenik, scenarist, režiser in še marsikaj. Bran-
ko je zagotovo nasledil njegov talent, saj je neverjetno lepo 
risal, igral na kitaro in pel, njegov humor je bil pristen, po-
seben, žlahten. Skupaj z ženo sta bila dolga leta člana MePZ 
KD Franc Bogovič Dobova, društva, ki je zasluženo dobilo 
ime po Brankovem očetu, in katerega dolgoletni predsednik 
je bil Branko. 

Branko je bil vse svoje življenje kulturnik. Njegovi sopotniki 
so bili pero, svinčniki, barve, kitara in notni zapisi. Brez vse-
ga tega ni mogel. Poleg vloge v družini, ki ji je bil neskončno 
predan, je njegova nemirna duša, vedno polna idej, neneh-
no ustvarjala.

Ko je odšla njegova Emilija, je trpel, a vdal se ni. Sklenil je 
spraviti na papir tisto, česar se je spominjal, in shraniti za 
svoje potomce, da ne bi šlo v pozabo. Nastala je knjiga z nas-
lovom Mlajši tega ne vedo, ki je predvsem poklon njegove-
mu očetu in ženi Emiliji. Nekaj kasneje je ilustriral Prešerno-
vo Pesem o nesrečni Katri. Njegove so ilustracije v pesniških 
zbirkah Franca Živiča, Ivane Vatovec, Ančke Deržič, v neka-
terih romanih Rudija Mlinarja, čudovite slikovne ceste v pra-
vljicah Ivana Kapušina … Nepogrešljiv je bil pri vsaki izdaji 
Pustnih novic, saj so njegove karikature dajale tekstom pra-
vo identiteto. Bil je tudi dolgoletni komentator pustnega kar-
nevala v Dobovi. Bil je … prisoten povsod, kjer se je dogajala 
kultura. Poleg tega je bil član Kluba Citroën ter predsednik 
KO Dobova – Društva izgnancev Slovenija. Bil je še marsikaj, 
česar v ta kratki zapis ne moremo spraviti, saj je v svojem 
življenju ustvaril toliko, da bi bilo gradiva za zajetno knjigo. 
ZKD Brežice mu je pred dvema letoma podelila Zlato odličje 
za njegov prispevek h kulturi.

Branko je bil predvsem Človek z veliko začetnico, ki je videl, 
čutil, bil pravičen, povezovalen, iskren, topel in … velik. Zato 
je tudi vrzel, ki je ostala za njim, velika, prevelika. Težko je pi-
sati v pretekliku, kaj vse je bil, kajti ta »je bil« je tako oster in 
boleč rez, ki Branka prestavlja na tirnico, vodečo v brezčas-
je … Bil je velik privilegij poznati Branka, biti njegov prijatelj 
in se od njega učiti in privilegij mora biti njegovo zavidljivo 
bogato zapuščino spoštovati in ohranjati. In se kdaj zazreti 
v nebo, kjer bo zagotovo narisal kaj šaljivega in to skril med 
jadrajoče oblačke – mornar, ki sedaj jadra v drugi modrini …

 Ivana Vatovec

IN MEMORIAM

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

BOJAN IN GREGOR
GORENC

SPOMIN

Vsi njuni

Hvala vsem, ki se ju spominjate, postojite ob njunem grobu 
in jima prižigate svečke.

s Studenca.

Nihče ne ve,
kako boli,

ko vaju več
med nami ni.

(2. 8. 1965 - 6. 9. 2006) (20. 10. 1988 - 18. 10. 2017)

(Posavski obzornik št. 21, 11. oktobra 2018)

Območje starega mestnega jedra, kjer stoji objekt CKŽ 49 A oz. 
Dalmatinova 8, ureditveni načrt opredeljuje kot poslovno-stano-
vanjsko območje. Pretežno imajo objekti na Dalmatinovi ulici in 
Cesti krških žrtev poslovno-stanovanjsko funkcijo, z izjemo neka-
terih, v katerih gre le za poslovno funkcijo. To pomeni, da zavod 
Papilot, ki je najemnik prostorov na tem naslovu, svojo dejavnost 
opravlja v skladu z ureditvenim načrtom.

Na naslovu Dalmatinova 8 je poleg prostorov Zavoda za zaposlo-
vanje lastnik poslovnega prostora v pritličju tudi Občina Krško, 
v teh prostorih pa svojo dejavnost opravlja tudi pet različnih po-
slovnih subjektov. 

Z odlokom o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III. IV. 
In V. zgodovinskega jedra mesta Krško je bil uveden tudi sistem 
enosmernih vzporednih prometnic s stičiščem na križišču pri pe-
karni Kruhek. Del CKŽ je bil tako ukinjen za promet, razen dosta-
ve, s čimer je namenjen le pešcem, z izjemo dostave. Do objektov 
CKŽ 49 A in Dalmatinove 8 je mimo rampe dostop možen s parki-
rišča pred Dalmatinovo 51.

Rampa, ki omogoča uvoz oz. dostavo, ter prostor nad njo spadata 
k objektu CKŽ 49 A. Lastnik prostorov, kjer deluje podjetje Papi-
lot, je skupaj z ostalimi lastniki tudi solastnik tega dela zemljišča. 
Vsak lastnik, torej tudi stanovalci, imajo pravico vstopa do objek-
ta samo za dostavo, potem pa morajo vozilo odstraniti.

Občina Krško je postavila znak za prepovedano parkiranje in usta-
vljanje na dovozni poti, katere lastnik je tudi Občina Krško in os-
tali prebivalci Dalmatinove 8.

Hkrati ta rampa omogoča dostop invalidnim osebam in interven-
tnim vozilom do navednih objektov. Zato znak tu ni in ne more 
biti moteč, ne glede nato, kdo je tu lastnik omenjenega zemljišča, 
ker je invalidska rampa namenjena za dovoz invalidnim in slab-
še gibljivim osebam, ki pa tu ravno tako ne smejo parkirati. Ome-
njeni prostor je nekaterim služil kot parkirni prostor, torej ni slu-
žil svojemu namenu. Ker redarska služba ni mogla ukrepati, smo 
se skupaj s Skupnim prekrškovnim organom dogovorili, da tu pos-
tavimo omenjeni znak. 

Odgovor Občine Krško na pismo 
bralca Ivana Srpčiča 

Torej smo s postavitvijo znaka želeli le vzpostaviti red v dobro 
predvsem prebivalcev, lastnikov in uporabnikov večnamenskih 
objektov Dalmatinova 8 in CKŽ 49.

Občina Krško vedno stopi naproti ranljivim skupinam, ki se želijo 
usposobiti za normalno vsakodnevno življenje. Zavod Papilot izva-
ja programe, ki invalidnim osebam omogočajo zaščiteno zaposlitev 
na delovnih mestih, ki so prilagojeni njihovim delovnim sposobnos-
tim in potrebam. Največ zaščitenih delovnih mest zagotavljajo za-
poslitveni centri, s sedežem tudi v Krškem, ki so ustanovljeni z na-
menom zaposlovanja invalidov na zaščitenih delovnih mestih. 

Vsi zgoraj navedeni ukrepi so bili izvedeni s ciljem, da omogoči-
mo njihovo delo.
 Občina Krško

www.PosavskiObzornik.si



Posavski obzornik - leto XXII, številka 22, četrtek, 25. 10. 2018 29OBVESTILA

VIKTOR KMETIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ni res, da je odšel –
 nikoli ne bo!

Ujet v naša srca,
z najlepšimi spomini

bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

iz Radeč.

V 78. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče in dedek

Hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za darovano cvetje in 
sveče ter za vse izrečene besede sočutja in tolažbe. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Hvala tudi pogrebni 
službi v Radečah, pevcem za odpete pesmi in govorniku Dragu 
Kozincu za čutno prebrane besede ob slovesu.

MILKE ILC

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti. 

Sedla bo na rožnata tla in jokala, ker te ni. 
Srce je omagalo, dih je zastal, a na njo 

spomin bo večno ostal.

Ob boleči izgubi naše drage žene, matere, babice in prababice

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. 
Posebno se zahvaljujemo Splošni bolnišnici Brežice, Zdravstvenemu 
domu Brežice in zdravnici Zdenki Marinček, gospe Mileni Jesenko 
za prelepe poslovilne besede, nečakinji Metki Cvetkovič z družino, 
sosedi Magdi Pavlovič za vso nego in skrb, pevcem, pogrebni službi 
Žičkar za opravljen obred, praporščakoma in izvajalcu Tišine.

LEOPOLDA KOSA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
iskreno pomoč, izrečeno sožalje, denarno pomoč, podarjeno cvetje, 
sveče in svete maše. Hvala UKC Ljubljana za ves trud v zadnjih 
dneh njegovega življenja. Hvala župniku Robiju za opravljen obred, 
govorniku Zoranu Jankoviču za ganljive besede ob slovesu, pevcem 
z Rake za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine.
Posebna hvala tudi nekdanjim sodelavcem Žita za zadnje slovo.
Še enkrat hvala vsem, ki ste našega Poldija v tako velikem številu 
pospremili k zadnjemu počitku.

Ob boleči izgubi
našega dragega moža in očeta

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo vedno ostal.

iz Krškega

JUSTINE VOLČANJŠEK

ZAHVALA

Vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom
za spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala pogrebni službi Žičkar in 
gospodu župniku za opravljen obred. Zahvaljujemo se praporščakom 
in gospodu Stanetu Preskarju, ki se je poslovil v imenu ZB Brežice.

Posebno zahvalo izrekamo ZD Tržič in izjemni patronažni službi, ki 
se je z našo Justi trudila do konca dni.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.

iz Volčjega

Ob boleči izgubi
naše drage sestre in tete

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njegovemu 
spominu in ga pospremili na zadnji poti.

Sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom pa se še posebej 
zahvaljujemo za vso podporo in pomoč.

Ob boleči izgubi našega dragega

iz Krškega

FRANCA
KUŽNIKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom za izrečena sožalja, tolažilne besede, stiske rok in tople 
objeme, za darovano cvetje in sveče. Hvala družini Frigelj in sosedi Giti 
za pomoč, gospodu župniku Janezu Zdešarju, pogrebni službi Žičkar, 
pevcem in izvajalcu Tišine ter gostilni Magdalena. Hvala vsem, ki ste 
nam pomagali, pa vas nismo posebej imenovali, vsem, ki ste našega 
deda pospremili na njegovo zadnjo pot k večnemu počitku.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, deda, 
pradeda, tasta, prijatelja in soseda

z Obrežja
FRANJA ŠIVAKA

STANKA PAVLIČA

ZAHVALA

V globoki žalosti, vsi njegovi

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,

nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,

dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni. 

iz Brezine

Ob prerani, boleči in nenadomestljivi izgubi
našega ljubega in dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se v tako velikem številu 
poslovili od njega, darovali sveče, cvetje, denarno pomoč ter 
svete maše. Hvala vsem, ki ste se z njim in nami borili z njegovo 
kruto boleznijo in ga obiskovali na domu. Velika hvala pogrebni 
službi Žičkar in gospodu Stergarju iz podjetja Komunala Brežice 
za organizacijo pogreba. Hvala gospodu župniku Milanu Kšeli za 
opravljen obred in bratrancu Petru Marčunu za sodelovanje pri 
obredu, sestrični Helenci za prebrani govor, patronažni sestri 
Zdenki za obiske na domu, osebni zdravnici dr. Mojci Pibernik in 
sestri Tončki. Hvala kvartetu Arh za zaigrane in vokalni skupini 
Aria za zapete pesmi. Hvala Stankovim sodelavcem Zdravstvenega 
doma Brežice za poslednje slovo s sireno reševalnega vozila. Hvala 
dekletom za pomoč v vežici in gostilni Racman za pogostitev. Iskrena 
hvala tudi vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, bili z nami v teh 
težkih trenutkih in vas nismo posebej imenovali.

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in denarno 
pomoč.

Posebna zahvala osebju kliničnega centra abdominalne kirurgije 
Ljubljana, kirurgije in negovalnega oddelka bolnišnice Brežice, 
urgenci v Krškem ter zdravnicama Stanki Brilej Kokotec in Evi 
Medvešček s Senovega.

Hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej 
imenovali.

Ob boleči izgubi dragega

s Senovega

MARTINA
CEHTETA

RUDI PLETERSKI 

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Veliko vas je, ki ste ga poznali, ga imeli iskreno radi, a preveliko, da bi 
uspeli našteti vse, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega.

Posebna zahvala sosedom, znancem, PGD Zdole, pevcem in 
glasbenikom, pogrebni službi Žičkar, duhovnikom Mitji, Urbanu in 
Tonetu ter bolnišnici Brežice.

Za svet si bil samo en človek, za nas si bil cel svet.

Za vedno je zaspal naš dragi

Je čas, ki da, je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane,

in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

z Zdol.

MARIJA SRPČIČ

SPOMIN

z Jesenic na Dolenjskem
1925–2018

Hvaležna mislim nate, 
ker si poskrbela tudi za poplačilo dolgov drugih.

Hvala ti za vse lepe trenutke, ki sem jih preživela s tabo.

Zorka Belovuković (Povh) in 
Taboriščni odbor Auschwitz – Ravensbruck Ljubljana

Dobrota tvojih rok ne mine 
in ohranja nam spomine.

JOŽE JORDAN

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga močno pogrešamo

28. 10. 2018 mineva žalostno leto, 
odkar je za vedno odšel od nas naš dragi

Ko zaželimo tvoje si bližine,
gremo tja, v ta miren kraj tišine,

tam srce se tiho zjoče, 
saj verjeti noče, da te več ni.

(Pajerjev Pepi) z Malenc pri Kostanjevici.

Odšel si, pa vendar si tu … v naših srcih in mislih, vedno in povsod.
Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

ZVONKA OKROŠKA

ZAHVALA

Žena Jožica, hči Katjuša, sin Marko in brat Darko z družino

iz Pečic

Ob izgubi našega dragega očeta

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
znancem, prijateljem, sošolcem in bivšim sodelavcem Elektra Krško 
za stisk roke in izrečena sožalja. Hvala za poklon ob njegovem grobu, 
podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč. Zahvala gre tudi 
Splošni bolnišnici Brežice za nudenje zdravstvene oskrbe, pogrebni 
službi Žičkar, pevcem za zapete pesmi ob njegovem grobu, zaigrano 
Tišino ter župniku Alojzu Weingerlu za lepo opravljeno pogrebno 
slovesnost. Še enkrat hvala vsakemu in vsem, ki ste ga imeli radi ter 
ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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torskih priključkov. 
Tel.: 070 574 912

Paru oddam v najem manjšo 
stanovanjsko hišo s pomožnim 
objektom v Gornjem Lenartu. 
Tel.: 051 448 214

V Brezini oddam poslovni 
prostor – gostinski lokal veli-
kosti 135 m2, obnovljena tera-
sa in veliko parkirišče. Cena od 
170 € dalje. Tel.: 041 378 262

AVTOMOBILIZEM

Prodam Ford Fiesto 1.6 dizel, 
2011, modre barve, zelo lepa, 
vlečna kljuka, servisirana, cena 
5.600 €. Tel.: 041 841 964

Prodam avto BMW 320d, let-
nik 2004, serija 3, cena 3.400 
€. Tel.: 031 615 680

KMETIJSTVO

Kupim motokultivator Goren-
je Muta. Tel.: 070 815 003

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja Tajfun. Tel.: 041 417 966

Prodam travniško brano, 
okrasni križ, kopelit in pokro-
ve za jaške. Tel.: 041 439 288

NEPREMIČNINE
V centru Brežic oddam v na-
jem takoj vseljivo centralno 
ogrevano garsonjero. 
Tel.: 041 572 266

Na Spodnji Libni prodam 
zemljišče (cca. 60 arov): gozd, 
manjši vinograd, možnost sa-
dovnjaka ali vrta. 
Tel.: 041 396 172

Prodam starejšo hišo z vrtom 
v starem delu Krškega. EI: v iz-
delavi. Tel.: 040 163 212

V Brežicah (pri trgovini Tuš) 
prodamo opremljeno stano-
vanjsko hišo (dve etaži in klet) 
z nadkrito garažo (131 m2) in 
dodatno komunalno ureje-
no gradbeno parcelo, skupno 
zemljišče meri 14 arov. Cena: 
135.000 €. Tel.: 041 447 664

Prodam stanovanje (2,5-sob-
no) na Gubčevi 6 v Krškem. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 451 491

Prodam vinograd v Gazicah, 
20 arov, pol vinograd, pol trav-
nik, zazidljivo, lepa lega. 
Tel.: 030 642 265

Prodam njivo ob glavni cesti 
Mostec – Dobova ter več trak-

USTANOVITEV 
PODJETJA 

NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV 
PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV 
PODJETJA 

V ČRNI GORI!

USTANOVITEV 
PODJETJA 
V BOSNI!

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

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

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

vse ostale storitve...

070 77 77 66

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

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

Kupim sedež za traktor IMT, 
original, lahko je v slabem 
stanju, ali podobnega od sta-
rejšega traktorja. 
Tel.: 040 309 402

Kupim avtoprikolico za pre-
voz živih živali z dokumenti. 
Lahko v izredno slabem stan-
ju. Tel.: 040 309 402

Prodam motorno žago Alpina, 
meč 30 cm. Tel.: 041 773 484

Prodam rotacijski plug, že-
lezna kolesa (12 col), osipalni 
plug (jarkač) za Gorenje Muta, 
okrogli priklop, in prenosni 
molzni stroj. Tel.: 030 694 956

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

Prodam 20 m3 mešanih drv, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 773 448

Kupim les na rasti (panju): bu-
kev, gaber, hrast. 
Tel.: 041 841 964

Prodam traktorski cepilec drv. 
Tel.: 031 594 663

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
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Prodam kostanj, voz (16 col), 
puhalnik na kardan, seno v ba-
lah ter kostanjeva drva, kratko 
žagana. Tel.: 051 477 243

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam mošt in belo vino, let-
nik 2017, po ceni 1 €/l. 
Tel.: 07 49 20 945

Prodam mlado vino modri pi-
not, muškat, chardonnay, me-
šano belo, žametna črnina, 
frankinja. Bizeljsko, cena od 
0,90 €/l. Tel.: 040 781 444 

Prodam čisti mošt: frankinjo, 
laški rizling, mešano belo, sil-
vanec, črnino, rose, chardon-
nay. Cena od 0,60 €/l dalje. 
Krško. Tel.: 031 396 150

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

Prodam kvalitetno vino mod-
ro frankinjo in mešano rdeče. 
Tel.: 041 983 525

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 ekološki način. 
Tel.: 041 222 350

www.cve t l i carna t ina . com
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Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Tilki Turšič, Župeča vas 54, 
8263 Cerklje ob Krki. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-
ko soboto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. BLAŽA HUTEVCA - Ne bom si brisala solz
 2. (5.) S.O.S. KVINTET - Rad me imaš
 3. (1.) Ans. ZADETEK - Domačija
 4. (6.) Ans. LUN'CA - Ti si drugačen
 5. (2.) Ans. NAVEZA - Če želiš
 6. (10.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Ko se ženi Ribenčan
 7. (3.) Ans. JUHEJ - Pojem ti, oče
 8. (9.) Ans. PVANINSKI ABUHI - V naročju topline
 9. (7.) Ans. ŠKORPIJONI - Ko se ljubezen stara vžge
 10. (-.) Ans. HINKO KRČEK - Jaz pa pojdem v Slovenijo

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Viža - Zame edina

Kupon št. 438
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, 27. 10. 2018, ob 20. uri

NOVO MESTO: 070 660 670 BREŽICE: 070 660 660

Naročite se na premium pregled z najbolj 
dovršeno diagnostično napravo 
RODENSTOCK DNEYE®SCANNER2

POZNAŠ SVOJE MERE?
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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 

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 (23/2018) bo izšla v 
četrtek, 8. novembra 2018.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 2. november 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.

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

Kupimo debele krave 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 

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

Prodam pašno kravo simen-
talko z bikcem šarolejem, sta-
rim 2 meseca. Tel.: 041 380 
075 ali 07 49 56 236

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

Prodam svinje, težke okoli 
300 kg, in odojke od 22 do 35 
kg, možen zakol, okolica Bre-
žic. Tel.: 041 560 136

Prodam pujske krškopoljce, 
težke od 25 do 30 kg. 
Tel.: 031 665 767

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

Prodam več odojkov, težkih od 
25 do 45 kg. Tel.: 07 49 68 484

Prodam prašiče od 25 do 40 
kg. Tel.: 041 242 263

Prodam prašiče (cca. 80 kg) in 
odojke. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 529 306

Prodamo pujske, težke 30-80 
kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam odojke linije 12, tež-
ke 25-35 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodamo mlado svinjo (130 
kg ali 95 kg), primerno za pri-
pust, pitanje ali zakol. 
Tel.: 07 49 68 390

Prodam doma vzrejenega pra-
šiča, težkega okoli 150 kg. Mo-
žen tudi zakol. Kličite samo 
resni. Tel.:  041 508 255

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

Krškopoljca, 260 kg, 180 kg in 
40 kg, prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam prašiče mangalica po 
izbiri in odojke mangalica. 
Tel.: 041 289 316

Prodam kozla, starega 3 leta 
in pol. Tel.: 031 271 350

Prodam race in gosi. 
Tel.: 031 368 615

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

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam radiatorje Aklimat 
(80 členov), malo rabljeni, 
cena 80 €. Tel.: 03 58 04 196

RAZNO

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

Prodam “pant” žago in “drej-
pank” (draksler za les) ter mlin 
“čekičar” (trofazni) brez mo-
torja. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

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

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
sporoča cenjenim strankam, 

da so na zalogi vsak
 - torek in petek od 9. do 16. ure 

rjave, bele in sive jarkice s prvimi jajci, 
- vsak četrtek od 16. do 17. ure 

enodnevni beli piščanci
Naročila sprejemamo na 

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

Spoznati želim tebe, ki si viso-
ka, stara do 63 let, ki živiš svo-
je sanje in si boš vzela čas ter 
ga delila s 67-letnim, visokim, 
situiranim povratnikom iz tu-
jine. 
Tel.: 068 615 310 

Rad bi spoznal dekle ali ma-
mico za skupno življenje. Sem 
resen 45-letni fant. 
Tel.: 051 229 634

Sem fant, star 40 let, 
brez staršev in otrok. Iš-
čem punco, staro od 35 
do 45 let, ki bi se preseli-
la k meni. Imam hišo, avto, 
službo. Okolica Krajnih 
Brd, Blanca. 
Tel.: 051 759 447 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

KOSTANJEVICA NA KRKI – V 
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanje-
vica na Krki so 28. septem-
bra v okviru letošnjih dni 
evropske kulturne dedišči-
ne odprli razstavo vezenin z 
naslovom »Iz babičine skrin-
je«. Izdelke zanjo so v zapra-
šenih skrinjah in omarah 
zbrale članice Društva po-
deželskih žena Pod Gorjanci.

Dogodkom ob dnevih kultur-
ne dediščine se že vrsto let 
pridružujejo tudi v Kostanje-
vici, letos so se v njih poveza-
li Osnovna šola Jožeta Gorju-
pa, Društvo podeželskih žena 
Pod Gorjanci, Občina Kostan-
jevica in kostanjeviška enota 
Valvasorjeve knjižnice Krško, 
je povedala vodja omenjene 
enote Alenka Žugič Jakovi-
na. Šolska gledališka skupina 
pod mentorstvom Darje Janš-
kovec, Martine Perašin in Li-
dije Stipanič je nato predpre-
mierno uprizorila predstavo 
o vilah Čestitkah, eni najbolj 
znanih legend v teh krajih. 
Osrednja točka večera je bilo 
odprtje že omenjene razsta-
ve vezenin. V kostanjeviški 
knjižnici se namreč že deset 
let ob četrtkih srečuje sku-
pina okoli desetih ljubiteljic 
ročnih del, med katerimi so 
tudi članice DPŽ Pod Gorjan-
ci, ki skupaj kvačkajo, pletejo 
in vezejo, vsako leto pa svoje 

izdelke predstavijo na razsta-
vi. Tokrat so v babičinih skrin-
jah in omarah v okoliških va-
seh zbrale skupno okoli 50 
predmetov, od stenskih pr-
tov, prtičev za žegen in miz do 
prevlek za blazine, stenskih 
obešank za glavnike in vžiga-
lice ter brisač z vezeninami. O 
vezenju kot delu nesnovne de-
diščine je spregovorila etnolo-
ginja in kulturna antropolo-
ginja Anita Radkovič. Kot je 
dejala, je bilo vezenje tudi na 
področju Posavja zelo razšir-
jena rokodelska dejavnost. 
Motivika vezenin je bila zelo 
različna in odvisna od njihove 
uporabe, različne so bile tudi 
metode dela oz. vezilne teh-
nike. »Tudi v današnjem času 
je vezenje ena od dejavnos-
ti, s katero se v prostem času 

še vedno ukvarjajo predvsem 
ženske, čeprav se najdejo tudi 
izjeme. Danes je premalo pou-
darka na sodobnih vezeninah. 
Ker sta kultura in način bivan-
ja drugačna kot nekoč, je tradi-
cionalnih vezenin v sodobnih 
stanovanjih manj ali pa jih 
sploh ni. Ravno zaradi tega so 
možnosti ustvarjanja in indivi-
dualnih pristopov na področ-
ju sodobnih vezenin velike,« 
je dejala. Zaključila je z upan-
jem, da bo razstava v gledal-
cih zbudila željo in nostalgijo 
po odpiranju babičinih skrinj. 
Zadovoljstvo, da so prispevale 
k ohranjanju dediščine, je izra-
zila tudi predsednica DPŽ Pod 
Gorjanci Anica Žugič. Ob ogle-
du razstave je zapel društveni 
pevski zbor.
 Peter Pavlovič

Vezenine iz babičine skrinje

Razstava je bila prispevek članic DPŽ Pod Gorjanci k vodilni 
temi letošnjih dni kulturne dediščine.
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grad Rajhenburg 
sobota, 3. november 2018, od 11. do 18. ure

izbrani proizvajalci čokolade, likerjev in čokoladnih slaščičarskih izdelkov

delavnica za družine: Prejmite lepe pozdrave, Kulturni dom Krško, enota grad Rajhenburg

aktivnosti za otroke: Čokoladni zakladki, Kulturni dom Krško, enota grad Rajhenburg

predavanje: Srečanje s pravičnim kakavom, Živa Lopatič, Zavod za pravično trgovino 3 MUHE

predavanje in okušanje: Odkrivanje skrivnosti čokolade, Sebastjan Kalinšek, 20 chocolate, udeleženec prve sezone štartaj Slovenija leta 2016

strokovno vodstvo po razstavi: Trapisti v Rajhenburgu, Irena Fürst, Muzej novejše zgodovine Slovenije, enota Brestanica

strokovno vodstvo po razstavi: Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg, dr. Helena Rožman, Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg

koncerta mladih posavskih duetov: Adrijana & Kristjan ter Maja & Robi

PROST VSTOP 

Več informacij o dogodku: www.gradrajhenburg.si / FB Grad Rajhenburg
Grad Rajhenburg, Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica + 386 7 620 42 16

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


