
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Županski kandidati 
o sodelovanju v regiji

Vseh 20 kandidatov in kandidatk za župane posa-
vskih občin smo pozvali k sodelovanju v razpravi o 
medobčinskem sodelovanju in povezovanju v tem 
prostoru. Letos namreč mineva 20 let od podpisa 
Deklaracije političnih strank Posavja o ustanovitvi 
pokrajine Posavje.
 Strani 4–5
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Športniki naj jedo ajdov kolač

MEDGENERACIJSKO IN DRUŽNO NA GRMADO – Eden izmed desetih jesenskih pohodov v okviru 
Posavskega festivala pohodništva je bil tudi medgeneracijski pohod s kostanjevo nedeljo na Grmadi, ki 
ga prireja Planinsko društvo Videm, letos pa so se jim pridružili tudi člani Društva vinogradnikov Sremič. 
Med pohodniki, skupaj jih je bilo več kot 140, je bilo tudi večje število članov planinskega podmladka na 
OŠ Jurija Dalmatina Krško, ki so bili ob tej priložnosti na Grmadi tudi uradno sprejeti v mladinski odsek 
društva. Pohodnike, ki so z ribnika na Resi krenili po Bojanovi poti proti vrhu vinorodnega Sremiča, je 
na poti grelo sonce, med potjo so za okrepčilo in pijačo poskrbeli člani vinogradniškega društva, na 
cilju pa so se vsi pohodniki okrepčali še z bogračem in pečenim kostanjem. Skupen kostanjev pohod 
naj bi v bodoče postal tradicionalna prireditev.  Foto: PD Videm Krško 

Minister na ogledu gradu Pišece
PIŠECE – Na povabilo OO SD Brežice bo danes, 8. novembra, 
na obisku minister za kulturo Dejan Prešiček. Skupaj s svo-
jimi najožjimi sodelavci si bo ogledal trenutno stanje gradu 
Pišece in njegove okolice. Za voden ogled gradu bodo poskr-
beli člani Društva za ohranjanje naravne in kulturne dediš-
čine Grad Pišece. Pišeški grad, ki je bil obnovljen s pomoč-
jo evropskih sredstev, že nekaj let sameva. Ministrstvo za 
kulturo je lani objavilo razpis za najemnika gradu, a se nanj 
ni prijavil nihče. Kulturni spomenik je sicer popolnoma pri-
pravljen, da gosti kulturno-umetniške in druge dogodke, uč-
no-demonstracijske delavnice, vodene oglede in organizirane 
poročne obrede. V OO SD Brežice menijo, da bi zaradi svoje 
čudovite lege grad pritegnil številne goste in predstavljal do-
dano vrednost kulturni in turistični ponudbi občine Brežice. 
Ministra so povabili, ker želijo poiskati rešitev, s katero bi gra-
du vrnili življenje.  R. R.

AKTUALNO

OBČINA SEVNICA 
PRAZNUJE

Stran 23

Voščila ob prazniku 
občine Sevnica

Strani 24–29

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - teoretični del usposabljanja
Krško, Žadovinek 36, 

29. 11. 2018. ob 15.30 

Info: 031 564 147
www.prah.si

TRENING VARNE VOŽNJE
1. 12. 2018 ob 7.00 uri

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

Lokalne volitve 2018
Strani 12–19
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SEVNICA – 1. septembra se je uradno pričel čezmejni pro-
jekt Ride&Bike (v slovenskem prevodu to pomeni jezdenje 
in kolesarjenje), ki se bo izvajal 30 mesecev, do 28. febru-
arja 2021. Cilji projekta so bili predstavljeni 23. oktobra v 
poročni dvorani sevniškega gradu.

Glavni cilj je razvoj posebnih turističnih produktov in izdelkov, 
namenjenih kolesarjem, pohodnikom in konjenikom, ki temelji-
jo na razlagi naravne in kulturne dediščine z vzpostavitvijo sis-
tematičnega upravljanja razvoja trajnostnega in aktivnega turiz-
ma. Sodelujoči v projektu, Zagorska razvojna agencija kot vodilni 
partner projekta, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske župa-
nije, Turistička zajednica »Savsko-sutlanska dolina i brigi«, Ra-
zvojna agencija Kozjansko, Razvojna agencija Sotla in KŠTM Sev-
nica nameravajo v prihajajočih mesecih oblikovati standarde za 
gostinsko in nastanitveno ponudbo, urediti štiri na novo trasira-
ne konjeniške poti ter štiri na novo trasirane kolesarske in poho-
dniške poti. V načrtu je tudi ureditev postajališč in počivališč za
konje ter kolesarje, organizacija dveh čezmejnih konjeniških in 
dveh kolesarskih dogodkov itd. Celotna vrednost projekta zna-
ša 875.472,55 evrov, od česar znašajo sredstva Evropskega skla-
da za regionalni razvoj 744.151,66 evrov. 
 S. R./Vir: KŠTM Sevnica

Konjeniške in kolesarske poti

Del projekta je namenjen promociji jezdenja po urejenih ko-
njeniških poteh.

Na seji so, četudi je bilo sliša-
ti posamične pomisleke, zakaj 
osnutek proračuna za prihod-
nje leto potrjuje še tokratna se-
stava, le-tega potrdili z večino 
glasov, nanj pa je mogoče poda-
ti pripombe in predloge še do 
sredine meseca decembra. Žu-
pan mag. Miran Stanko, ki je 
osnutek predstavil, je izposta-
vil, da je njegova obravnava v 
mesecu oktobru že stalnica, 
saj se lahko na ta način pred-
log sprejme že sredi meseca 
januarja, kar pomeni, da lahko 
občina posledično zaradi krat-
kega obdobja začasnega finan-
ciranja nemoteno posluje. Sicer 
pa načrtovani prihodki občin-
ske blagajne za leto 2019 zna-
šajo okoli 40, odhodki pa dob-
rih 41 milijonov evrov. Kot v 
obstoječem in preteklih letih 
največji delež investicijskih 
odhodkov predstavljajo inve-
sticije s področja družbenih 
dejavnosti in gospodarske in-

Investicijsko naravnano leto 
je segalo na področje infra-
strukturnih ureditev, kamor 
sodi urejanje cestnega in vo-
dovodnega omrežja, do spod-
bud za gospodarski razvoj, ki 
po županovem mnenju dobro 
deluje in primerno zaposluje. 
Razvoj doživlja tudi turizem, 
ki postaja vse bolj pomembna 
gospodarska dejavnost. Nekaj 
ureditev je bilo izvedenih tudi 
na področju športa, zdravstve-
nega in socialnega varstva, s 
prostorskim načrtovanjem pa 
občina sledi potrebam stano-
vanjskih in poslovnih gradenj. 
Občina Sevnica že nekaj let po-
deljuje tudi občinske štipen-
dije za deficitarne poklice, v 
okviru razpisa za podporo ra-
zvoju kmetijstva del proračun-
skih sredstev namenja štipen-
diranju bodočih prevzemnikov 
kmetij ter v okviru Posavske 

Osnutek krškega proračuna 
2019 skozi prvo sito

Uspehi so odsev dela mnogih

Urejena komunala je ogledalo občine

KRŠKO – Zadnji četrtek v oktobru so še zadnjič v tej sestavi v klopeh sejne dvorane občine zasedali članice 
in člani krškega občinskega sveta. Njihova 35. redna seja je minilo brez pretresov, največ razprav pa je bila 
deležna informacija o nadkritju brestaniškega bazena.

SEVNICA – V lično urejenih in obnovljenih novih prostorih javnega podjetja Komunala Sevnica je v torek 
sevniški župan Srečko Ocvirk predstavil nekatere uspešno izpeljane projekte ter nekatere, ki so še v izva-
janju in se dotaknil tudi novih.

frastrukture, med večjimi pro-
jekti pa so izgradnja knjižnice, 
večnamenski dom na Zdolah 
ter dokončanje obnove ceste 
skozi naselje, ureditev raškega 
trga s komunalno infrastruktu-
ro, izgradnja obvoznice v Žado-
vinku ipd. Svetniki so potrdili 
tudi spremembe in dopolnitve 
odloka o ureditvenem načrtu 
za staro mestno jedro Krške-
ga, kar je pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za ob-
novo Kapucinskega samosta-
na in gradnjo prizidka h knji-
žnici, potrdili pa še spremembi 
in dopolnitvi ureditvenih načr-
tov za razširitev stanovanjske 
soseske na Dorcu v Brestanici 
ter za novogradnjo vrtca na Se-
novem. Kot je povedala Mateja 
Kaudek, arhitektka družbe To-
pos iz Novega mesta, ki je bila 
izdelovalec sprememb in do-
polnitev ureditvenega načrta 
Senovo, razpoložljive površi-
ne v neposredni bližini nekda-

štipendijske sheme financira 
tudi nadarjene dijake in štu-
dente s področja kulture, ki se 
izobražujejo v tujini. Vzpostav-
ljeno je bilo tudi mestno aka-
demsko optično omrežje, ki 
olajšuje delo s sodobno teh-
nologijo predvsem v izobra-
ževalnih ustanovah v občini. 
S prejetim srebrnim znakom 
Slovenija Green Destination je 

nje upravne zgradbe rudnika 
v središču Senovega zadošča-
jo tako za gradnjo objekta, ki 
bo po izvedbi in izgledu podo-
ben brestaniškemu vrtcu, kot 
za ureditev igrišča in spremlja-
jočih zelenih površin.

Svetnice in svetniki so se na 
tokratni seji z največ razpra-
vami navezali na informaci-
jo o možnostih nadkritja bre-
staniškega bazena z balonom. 
Kot je povedal vodja oddelka 
za družbene dejavnosti An-
drej Sluga, bi osnovna inve-
sticija v prekritje znašala prek 
300.000 evrov, okvirno toliko 
sredstev pa bi znašali tudi le-
tni obratovalni stroški baze-
na. Največ pomislekov v zvezi 
s prekritjem tamkajšnjega ba-
zena se je nanašalo na to, ali 
je, glede na to, da je čez nekaj 
let načrtovana izgradnja baze-
na v Krškem, tolikšna investi-
cija sploh smotrna in ali to ne 

bila Sevnica prepoznana kot 
turizmu, okolju, obiskovalcem 
in turistom prijazna destina-
cija. Že drugo leto zapored je 
pridobila še priznanje Prosto-
voljstvu prijazno mesto, ob-
čina je prejela tudi certifikat 
Mladim prijazna občina. Ob 
tem je župan Srečko Ocvirk 
poudaril, da so naštete aktiv-
nosti »odsev dela in angažira-
nosti mnogih služb, krajevnih 
skupnosti, društev in posame-
znikov«.

V nadaljevanju je župan 
predstavil še nekatere pro-
jekte, katerih izvedba naj bi 
se uresničila v prihajajočih 
mesecih. V teku so dogovo-
ri za gradnjo nadvoza v indu-
strijsko cono na Savski cesti v 
Šmarju, izvaja se projektira-
nje za gradnjo mostu iz stare-
ga dela Sevnice na levem bre-

pomeni, da se bo gradnja kr-
škega bazena spričo navede-
ne investicije pomaknila še za 
nekaj let naprej. Župan je de-
jal, da mora v vsakem primeru 
občina najprej dokončati z iz-
gradnjo knjižnice ter izgradnjo 
in obnovo načrtovanih vrtcev 
in šol, nakar bo sproščenih več 
sredstev tudi za bazen v Kr-
škem in podobne investicije. 
Kot je menila Tamara Vonta, 
pa so razprave okoli nadkritja 
brestaniškega ali gradnje kr-
škega bazena odveč, saj se lah-
ko realizira obe investiciji, saj 
občina zaradi sredstev iz naslo-
va omejene rabe prostora za-
radi jedrskega objekta na letni 
ravni prejme 8 milijonov evrov. 
»In ta sredstva,« je dejala Von-
tova, »so prvenstveno name-
njena dvigu kvalitete življenja 
občanov. In, lepo vas prosim, 
kaj pa predstavlja bazen dru-
gega, kot ravno to?« 
 Bojana Mavsar 

gu Save na njen desni breg, na 
Log. V pripravi je projektna do-
kumentacija za gradbeno do-
voljenje gradnje kanalizacije in 
čistilne naprave v Loki pri Zi-
danem Mostu, Blanci in Krme-
lju, čemur bo sledila še pripra-
va projektne dokumentacije za 
ureditev odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda za Šentjanž. V 
zimskih mesecih naj bi se pri-
čela celovita prenova sevni-
škega bazena, ki naj bi bila 
končana do začetka kopalne 
sezone v letu 2019. V sodelo-
vanju s Slovenskimi železnica-
mi in Direkcijo za infrastruktu-
ro načrtujejo koncept ureditve 
širšega območja sevniške že-
lezniške postaje. Ob zaključku 
je povabil še na petkovo osre-
dnjo slovesnost ob občinskem 
prazniku, kjer bodo podeli-
li letošnja občinska priznanja. 
 Smilja Radi

RADEČE – 23. oktobra je v prostorih sejne sobe radeške ob-
činske uprave potekala seja občinskega sveta, zadnja v šti-
riletnem mandatnem obdobju. Prisotni so med 12 točka-
mi dnevnega reda prisluhnili tudi poročilu o izvrševanju 
proračuna ter se seznanili z investicijskim projektom Po-
savski ribji krog.

Uvodna pojasnila o izvrševanju proračuna za obdobje devetih 
mesecev (od januarja do septembra 2018) je podal župan To-
maž Režun in v nadaljevanju glavna finančnica na radeški občini 
Marta Ašič, ki je med drugim povedala, da je bila največja inve-
sticija v preteklih mesecih modernizacija ceste skozi naselje Jag-
njenica. Občina ima sicer na letni ravni 2.512 tisoč evrov prihod-
kov (od tega je največ davčnih), višina kredita je 1.688.772 evrov 
oz. 381,56 evra na prebivalca. V zaključnem delu seje so potrdi-
li investicijski projekt Posavski ribji krog, prijavljen in potrjen 
na razpisu LAS. »Cilj projekta je revitalizacija območja ribnika 
na hotemeškem polju in s kasnejšo uporabo inovativnih metod 
dvig osveščenosti o pomenu rib za rečni sistem in vodni krog,« 
je povedal višji svetovalec za projektno delo in investicije mag. 
Matjaž Šušteršič in dodal, da so partnerji v projektu Ribiška 
družina Radeče, radeška osnovna šola in KTRC. Vrednost pro-
jekta znaša 142 tisoč evrov, zaključek se predvideva leta 2020. 
Med vprašanji, mnenji in pobudami so bile izpostavljene nepre-
mičnine v občini, ki propadajo in kvarijo videz urejenosti, lahko 
pa celo ogrožajo življenja ljudi. Damjana Petavar Dobovšek je 
podala predlog, da bi se nadomestilo točke za uporabo stavbnega 
zemljišča, za katerega se ne skrbi, zvišalo za 50 %. »Na ta način 
bi spodbudili lastnike k obnovi ali prodaji. To bi bili tudi davčni 
prihodki občine,« je še pojasnila in navedla primer propadajo-
čega kompleksa nekdanjega KPD na Hotemežu, ki pa je v držav-
ni lasti.  S. Radi

Odobrili Posavski ribji krog

Sevniški župan Srečko Ocvirk   

SEVNICA – Komunala Sevnica 
d.o.o. je pridobila nove prosto-
re v spodnjem delu stavbe, kjer 
so se več desetletij menjavale 
različne dejavnosti. Na torko-
vem svečanem odprtju so na-
menu predali lično obnovljene 
prostore z novim zunanjim vi-
dezom. Dogovori o nakupu in 
prenovi prostorov ter zunanjih 
površin so se pričeli v lanskem 
letu, v letošnji jeseni pa so se 
zaključili v zadovoljstvo tako 

68 zaposlenih kot tudi lastni-
ka, Občine Sevnica. Površina 
obnovljenih prostorov, ki ob-
sega tri svetle pisarne in večji 
prostor za predavanja, sestan-
ke, srečanja itd., znaša 210 m2, 
urejen pa je tudi poseben pros-
tor za skladišče materiala v iz-
meri 100 m2. Pri prerezu tra-
ku so sodelovali direktor Mitja 
Udovč, župan Srečko Ocvirk 
in direktor GEN energije, si-
cer pa občan sevniške občine, 

Martin Novšak ter nekateri 
zaposleni (na fotografiji). Več 

v naslednji številki časopisa.
  S. R.

Za naslednjo številko, ki bo izšla 
v četrtek, 22. novembra, 

pripravljamo tematske strani z naslovom 

»Živeti v Posavju: po poteh kamna«, 
kjer vam bomo približali današnjo 

in nekdanjo prisotnost kamnin 
v različnih oblikah v življenju Posavcev. 

Vabimo vas k sodelovanju s prispevki 
in oglasnimi sporočili. 

Več informacij na tel.: 07 49 05 780, 040 302 809.
marketing@posavje.info
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Občina Brežice je v dveh le-
tih dobila že tretjega častnega 
občana, ta naziv si je prislužil 
Franc Kocjan, dolgoletni pred-
stojnik radiološkega oddelka 
Splošne bolnišnice Brežice, v 
zahvalo in priznanje za dolgo-
letne posebne zasluge na druž-
benem, socialnem in humani-
tarnem področju. Leta 1956 
je kot doktor splošne medici-
ne prišel na Bizeljsko, kjer je 
delal kot zdravnik na tamkaj-
šnji zdravstveni postaji. Šest let 
kasneje je pričel s specializaci-
jo iz radiologije kot uslužbe-
nec SB Brežice in se leta 1965 
po opravljeni specializaciji tudi 
zaposlil v bre žiški bolnišnici na 
delovnem mestu rentgenologa. 
Kmalu je postal predstojnik ra-
diološkega oddelka, to funkcijo 
pa je opravljal vse do upokoji-
tve leta 1989. Njegov poseben 
prispevek je bil pri uvajanju 
novih diagnostičnih tehnolo-
gij in metod ter izobraževanju 
mlajših sodelavcev, vključe-
val pa se je v gibanja za ohra-
nitev SB Brežice kot splošne 
regijske bolnišnice in porod-
nišnice kot njenega sestavne-
ga dela. Prejemniki oktobrskih 
nagrad Občine Brežice za leto 
2018 so Davor Lipej, samos-
tojni ustvarjalec video pro-
dukcije in ljubiteljski fotograf, 
za izjemno predanost in delo 
na področju fotografije, videa 
in filmske dejavnosti v občini; 
Emilija Držanič, predsednica 
KO DIS Brežice, za zasluge pri 
urejanju statusa izgnancev na 
območju občine Brežice in pro-

Zdravnik postal častni občan
BREŽICE – Na predvečer praznika občine Brežice, ki je vsako leto 28. oktobra v spomin na ustanovitev 
Brežiške čete, je v Viteški dvorani gradu Brežice potekal vrhunec dogajanja letošnjega brežiškega oktobra 
– slavnostna seja Občinskega sveta občine Brežice, na kateri so bila podeljena priznanja letošnjim občin-
skim nagrajencem.

stovoljno delo za pomoč starej-
šim občanom ter Darko Buko-
vinski, načelnik Upravne enote 
Brežice, za uspešno delo in po-
seben prispevek k prepoznav-
nosti UE Brežice v lokalnem in 
širšem okolju. Priznanja Ob-
čine Brežice za letošnje leto 
pa so prejeli: KOOP TRGOVI-
NA, trgovina in posredništvo 
d.o.o. (lastnik in direktor druž-
be Marjan Klemenčič), pod-
jetje Ključavničarstvo, kle-
parstvo, kritje s slamo, Kovačič 
Ivan s.p. (lastnik podjetja Ivan 
Kovačič) ter Športno društvo 
Krka Krška vas (predsednik 
društva Boštjan Komočar) ob 
40. obletnici ustanovitve.

Brežiški župan Ivan Molan 
je še zadnjič v tem mandatu 
ob občinskem prazniku nago-
voril polno Viteško dvorano 
in najprej spomnil na začetke 
tega mandata, še posebej na je-
sen 2015, ko so v občini Brežice 

reševali posledice migrantske 
krize, razmere v tem mandatu 
je po njegovih navedbah dodat-
no otežilo znižanje sredstev, t. 
i. povprečnine, s strani države. 
»Cilj v preteklem mandatu je 
bil voditi občino Brežice tako, 
da v vsakdanjem življenju ob-
čanke in občani niso občutili 
posledic pomanjkanja sredstev 
v občini,« je dejal. Pojasnil je, 
da je dopolnjen in spremenjen 
občinski prostorski načrt omo-
gočil uresničitev širitev kar 45 
podjetij. Povedal je še, da je ob-
čina s pomočjo javnega razpi-
sa za sofinanciranje nakupa 
zemljišč v lasti občine, ki se 
nahajajo v industrijskih in obr-
tnih conah, v dveh letih proda-
la osem zemljišč. Kmalu bosta 
zgrajena dva objekta, ostali pa 
so že v fazi pridobivanja grad-
benega dovoljenja. Kot je dejal, 
se je zmanjšala brezposelnost 
v občini, ki znaša 9,7 %, števi-
lo brezposelnih se je v štirih 

letih znižalo za 600. V nasled-
njih letih v občini nadaljujejo z 
gradnjo kolesarskih stez in os-
tale javne infrastrukture, ure-
ditvami ob akumulacijskem je-
zeru HE Brežice, z investicijami 
v objekte šol in vrtcev, z Direk-
cijo za infrastrukturo se inten-
zivno dogovarjajo za predno-
stne investicije novih cestnih 
povezav v občini, tj. razširi-
tev zožitve ceste v Podgrače-
nem, nov most čez Savo in ce-
stna povezava Brežice–Krško z 
nadvozom.

V imenu nagrajencev se je zah-
valil Davor Lipej, ki je dejal: »V 
naši sredi smo še ljudje, ki smo 
pripravljeni darovati svoj pros-
ti čas, talent in veliko dobre 
volje za dobrobit okolja, v ka-
terem vsi skupaj živimo in de-
lamo.« V imenu ostalih posa-
vskih občin je voščil sevniški 
župan Srečko Ocvirk. Kultur-
ni program (kot tudi kasnejša 
pogostitev) je bil letos etnolo-
ško obarvan, saj so vmes pred-
vajali odlomka filmov Tak ti je 
tu blu, Od pera do vajkoža in 
Tak ti je tu blu na kmetih, ki so 
nastali v sodelovanju Sekcije za 
ohranitev dediščine iz Kapel 
in Lipejeve produkcije Vide-
okom. Nastopili so ljudski pev-
ci Kapelski pubje iz KD Kapele 
(mentor Miha Haler) in otro-
ška folklorna skupina Kosci iz 
Podružnične šole Kapele (vod-
ja Vesna Molan). Prireditev je 
povezovala Bojana Zevnik.

 Rok Retelj

Občinski nagrajenci z županom

Na prihodkovni strani je bilo 
od januarja do konca junija re-
aliziranih dobrih 11 milijonov 
evrov oz. skoraj 47 % vseh na-
črtovanih za leto 2018, med-
tem ko je bilo na odhodkovni 
strani realiziranih 9,3 milijo-
na evrov, kar pomeni 33,2-od-
stotno realizacijo vseh predvi-
denih dohodkov v tem letu. V 
prvem polletju se občina ni za-
dolževala, tako da ima še ved-
no na voljo dobrih 2,5 milijo-
na evrov načrtovanih sredstev 
za najem kredita. Občina je v 
prvih šestih mesecih leta po-
slovala s presežkom v višini 
1,1 milijona evrov. V potrje-
nem odloku o določitvi plov-
bnega režima na reki Savi na 
območju akumulacijskega ba-
zena HE Brežice, ki je po mne-
nju občine zdaj veliko bolj ra-
zumljiv tudi za navadne bralce, 
se je vsebinsko najbolj spreme-
nil tretji člen, ki določa plovbno 
območje oz. posamezne cone. 
Na spremembo so najbolj vpli-
vale dodatne pripombe nara-
vovarstvenikov, ki so želeli, da 

Spremenjen režim pri tržnici
BREŽICE – Na zadnji seji brežiških občinskih svetnikov v tem mandatu je bilo predstavljeno poročilo o iz-
vrševanju proračuna občine v prvi polovici leta, sprejeti so bili tudi odloki o plovbnem režimu, cestnem 
prometu in javnih parkiriščih za avtodome.

se vključi tudi zahteva o izva-
janju monitoringa in se upo-
števa omejitev plovbnega časa 
– plovba v zimskem času se 
prepove, razen na območju 
cone A, prvenstveno namenje-
ne veslanju, kjer je plovba do-
voljena celo leto.

Sprejet je bil tudi spremenjen 
in dopolnjen odlok o uredi-
tvi cestnega prometa v občini 
Brežice. Ta po novem določa, 
da se za parkirišče pri Tržni-
ci Brežice, kjer je 13 mest za 
osebna vozila, uvede parkirni 
režim, ki bo označen s prome-
tno signalizacijo (modra talna 
oznaka in prometni znak z do-
polnilno tablo), vozniki pa čas 
parkiranja označijo s parkirno 
uro oz. lističem, na katerem naj 
bo navedena ura začetka par-
kiranja. Predlog za spreme-
njen režim je dala Komunala 
Brežice, upravljavka Tržnice 
Brežice, saj opažajo, da je veči-
na parkirišč pri tržnici ob de-
lavnikih zaparkirana celoten 
delovni čas ustanov v bližini, 

tako da jih uporabniki tržnice 
ne morejo uporabljati. S pre-
dlogom želijo povečati obisk 
tržnice in izboljšati njeno de-
lovanje. 23. oktobra so name-
nu predali nova parkirišča za 
avtodome na Prešernovi ces-
ti v Brežicah, kjer so po novem 
štiri avtodomska parkirišča z 
dvema avtomatoma – stebrič-
koma za oskrbo z vodo in ele-
ktriko. Avtodomi se bodo lahko 
na njih zadržali do 48 ur, med-
tem ko so parkirišča na ulici 
Pod obzidjem namenjena samo 
za postanek do 24 ur. Parkirni-
na zaenkrat ni predvidena, saj 
je postavitev parkomata za šti-

ri parkirna mesta po mnenju 
občine neracionalna. Svetniki 
so na seji potrdili cenik za do-
bavo in oskrbo električne ener-
gije in pitne vode. Predvideno 
je plačilo 10 centov za 10 li-
trov pitne vode in pol evra za 
1 kWh elektrike. Najemnina za 
poslovne prostore, ki so v las-
ti in upravljanju Občine Breži-
ce, bo tudi v letu 2019 za 50 % 
nižja za društva, klube, zveze in 
druge organizacije, ki se ukvar-
jajo z neprofitno dejavnostjo in 
imajo sedež v občini ali to de-
javnost izvajajo za brežiške ob-
čane, je še potrdil občinski svet.
 R. Retelj

SEVNICA – 33. redna seja tukajšnjega občinskega sveta se 
je odvijala v konferenčni dvorani sevniškega gradu 24. ok-
tobra in je imela 12 točk. Na njej so razpravljali tudi o dvi-
gu cen v vrtcih ter o ureditvi območja železniške postaje v 
Sevnici.

Uvodna pojasnila o predlogu povišanja cene vzgojno-varstve-
nih programov v javnih vrtcih na območju sevniške občine je 
podala vodja oddelka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar: »V 
mesecu septembru so bile potrjene sistemizacije delovnih mest 
v vseh naših vrtcih, kar pa posredno vpliva tudi na spremem-
bo cene, kajti spremeni se število in struktura oddelkov, števi-
lo otrok in ne nazadnje tudi število zaposlenih, zato so v vrtcih 
pripravili nove predloge cen v skladu s pravilnikom in vsemi iz-
hodišči, ki jim jih je občinska uprava posredovala.« Eden od ra-
zlogov za povišanje cen v vrtcih je povezan s sistemom plač oz. 
napredovanjem zaposlenih v višji plačni razred. Kljub povišanju 
bodo starši še naprej plačevali povprečno 35 % polne cene, pre-
ostanek gre iz proračuna občine. Nova cena za bivanje v vrtcih 
je stopila v veljavo s 1. novembrom, pripravljeni pa so tudi pre-
dlogi ugodnosti za bivanje v vrtcu. 

Prisotni na zadnji občinski seji v sedanjem sestavu so se sezna-
nili tudi s konceptom ureditve območja železniške postaje v Sev-
nici, kjer je prostor potreben posodobitve. »Gre za precejšnje 
spremembe, ki bodo dolgoročno vplivale na razvoj novega dela 
mestnega jedra. Za kvalitetno posodobitev smo dosegli dogo-
vor s Slovenskimi železnicami in Direkcijo RS za infrastrukturo, 
da skupaj pripravimo idejno zasnovo,« je pojasnil župan Sreč-
ko Ocvirk, predlog ureditve je nato v nadaljevanju predstavila 
Petra Žarn iz Savaprojekta Krško. Povedala je, da je velikost ce-
lotnega območja skoraj 10 hektarjev, v ureditvene načrte pa je 
vključen tako stanovanjski kot industrijski del mesta. Ureditev 
med drugim predvideva združitev železniške in avtobusne po-
staje v enoten objekt, večnivojsko parkirišče, ureditev podho-
dov, nadvoz v Šmarju nad železniško progo Sevnica–Trebnje itd. 
 S. Radi

Potrdili višje cene v vrtcih

RADEČE – Občina Radeče je 24. oktobra predala namenu 
novo ureditev območja pod radeško osnovno šolo. Pot v šolo 
je odslej posodobljena, prometno bolj primerna, predvsem 
pa varna za uporabnike, zlasti najmlajše.

Investicijo, katere vrednost je znašala dobrih 600 tisoč evrov, so 
od poletja izvedli v dveh fazah – v prvi sta bila porušena dotra-
jana in že dalj časa nefunkcionalna objekta Svoboda in Mladin-
ski klub, v drugi pa se je pričelo celovito urejanje sodobnega 
območja v okolici griča, na katerem stoji OŠ Marjana Nemca Ra-
deče. Razširjena in obnovljena je bila dovozna cesta proti ra-
deškemu zdravstvenemu domu in cesta za radeškim kulturnim 
domom, urejena nova javna razsvetljava, na mesto, kjer sta se 
še na pragu poletja stikali dve cesti, pa je umeščeno krožišče in 
nad njim krožna pot, ki služi kot postajališče za šolske kombi-
je in šolski avtobus ter manjše parkirišče. Podobne arhitektur-
ne oblike, kakršne so bile ob pričetku projekta stopnice, je tudi 
nova pešpot, ki grič do šole skozi »serpentine« nadgrajuje s pre-
mišljenimi in sodobnimi posegi. Pod projekt sta skupaj podpisani 
podjetji IBT Nizke gradnje, d.o.o iz Trbovelj in Arhi-tura, d.o.o iz 
Ljubljane, za katero je novo stopnišče oblikoval lokalni arhitekt 
Bojan Mrežar. Gradbena dela, ki so terjala precejšnjo mero po-
trpežljivosti občanov, je izvajalo podjetje AGM Nemec, da je vse 
potekalo po zastavljenih načrtih, pa je nadzorovalo podjetje CSE 
Invest d.o.o. iz Trbovelj.
V sklopu krajšega kulturnega programa, ki ga je povezovala Du-
ška Kalin, je navzoče pozdravil župan občine Radeče Tomaž Re-
žun, slavnostni govornik pa je bil Dejan Prešiček, minister za 
kulturo. Prisotni so bili še poslanec v Državnem zboru Republi-
ke Slovenije Matjaž Han, podžupan občine Radeče Janez Pre-
šiček in predsednik sveta Krajevne skupnosti Radeče Dušan 
Podlesnik. Otvoritev je obiskala zavidljiva množica blizu 250 
domačinov. Druženje se je po uradnem delu nadaljevalo ob po-
gostitvi v Domu PORP.  D. Jazbec, foto: Miha Jager

Odprli varno pot v šolo

Slovesno odprtje nove radeške pridobitve

• MALICE • KOSILA
• JEDI PO NAROČILU

• PIZZE

• CATERING
• REZERVACIJE 

ZA PREDNOVOLETNA SREČANJA

• ZABAVE
• POROKE

restavracija.stefanic@siol.net

Restavracija Štefanič d.o.o.
Bizeljska cesta 37, Brežice

tel.: 041 734 394
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VOZNIKOM »PREOZEK« VOZNI PAS – 24. 10. je nekaj po 19. 
uri 24-letni voznik pri Veliki vasi izgubil nadzor nad vozilom, 
zapeljal s ceste in se z vozilom prevrnil. V nesreči, razen udar-
cev, ni utrpel poškodb, policisti pa so ugotovili, da je nekoliko 
prekoračil še sprejemljivo količino alkohola, s katero naj bi bil 
še sposoben upravljati vozilo. Ta je znašala v litru izdihanega 
zraka 0,39 mg alkohola, zaradi česar so mu izdali plačilni nalog.
Istega dne okoli 15. ure so brežiški policisti prejeli obvesti-
lo, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki je pri padcu s kole-
som utrpel hude telesne poškodbe. Pri rekonstrukciji nesreče 
so ugotovili, da se je 63-letni kolesar ponesrečil med prečka-
njem prehoda ceste čez železniško progo, kjer je izgubil oblast 
nad kolesom in grdo padel.

27. 10. so policisti okoli 18. ure opravili ogled nesreče v kraju 
Mikote, kjer je nesrečo povzročil 21-letni voznik osebnega av-
tomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad 
vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Voznik in potnik v vozi-
lu se v nesreči nista poškodovala, so pa ugotovili, da je povzro-
čitelj vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, napihal pa 
je 0,78 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Spričo navedenih 
kršitev so mu vozilo zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah 
z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

29. 10. je nekaj po 8.30 v kraju Križišče voznik osebnega vozila 
zapeljal s ceste v strugo potoka. Ukleščenega voznika so iz vo-
zila s tehničnim posegom rešili gasilci PGD Sevnica, nakar so 
ga reševalci NMP Sevnica prepeljali na zdravljenje v novome-
ško bolnišnico. V kraju Vranje je 3. 11. okoli 21.30 padel 37-le-
tni mopedist. Kršitelj je vozil brez veljavnega vozniškega dovo-
ljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel kar 1,07 mg alkohola.

Ob navedenih in ostalih nesrečah, ki so se pripetile na območju 
Posavja in jih povzemamo na naših straneh, naj spomnimo, da 
zakonsko za običajne voznike kategorije B najvišja dovoljena 
stopnja alkohola znaša 0,24 mg alkohola v litru izdihanega zra-
ka, kar pomeni 0,5 g alkohola/kg krvi oz. 0,5 promila alkohola, 
medtem ko velja za voznike začetnike, poklicne voznike, učite-
lje vožnje in nekatere druge kategorije voznikov 0,0 alkohola.

 Zbrala: B. M.

Branka Jenžur, Leskovec pri Krškem: Rada 
promoviram kulturno in zdravo pitje. Naša de-
žela je vinorodna in griči s trtami so njena podo-
ba, so kot naš obraz. Prav je, da z navdušenjem 
in ljubeznijo obdelujemo vinograde. Imamo vi-
soko razvito vinsko kulturo, saj je vino zdravo, 
v prevelikih količinah pa je strup. Lahko prine-

se zlo v družino, če je zlorabljeno.

Tanja Povalej, Sevnica: Žal ne poznam zaba-
ve ali veselice brez alkohola. Ko sežemo po ko-
zarčku, se moramo zavedati tudi morebitnih 
posledic, če bomo sedli vinjeni za volan, kajti 
mnogo vinjenih voznikov povzroči prometno 
nesrečo – tudi s smrtnim izidom. Sem za kazno-
valno politiko, vendar bi morali še več narediti 

na preventivi ter vzgoji mladih za zabave brez alkohola.

Branko Doberšek, Krško: Rekel bi, da gre lah-
ko eno z drugim, a po pameti seveda. So ljudje, 
ki so prepričani, da je za zabavo obvezno pot-
rebno piti na moč, drugi pa se znajo poveseliti 
ob zmernem pitju ali brez. Sam se rad udeležim 
kakšnega martinovanja, a ko vozim to pomeni 
»na zdravje in adijo«, v nasprotnem primeru pa 

v prijetni družbi spijem tudi malo več.

Slavica Antolovič, Bizeljsko: Martinovanje po 
pravem mora biti s kozarcem vina. Za martino-
vanje na Bizeljskem je organiziran javni prevoz, 
kar se mi zdi res pametno za tiste, ki preveč spi-
jejo. Tudi na zabavah je lahko prisoten alkohol, a 
seveda v mejah normale in z organiziranim pre-
vozom. Zdi se mi, da se ljudje vedno bolj zave-

dajo morebitnih posledic in zato raje ne pijejo.

November je mesec boja proti alkoholizmu, po drugi 
strani pa tudi mesec martinovanj, na katerih se spije 
precej alkohola. Menite, da se znamo zabavati brez al-
kohola ali je ta že povsem samoumeven na zasebnih in 
javnih zabavah, praznovanjih in prireditvah?

anketa

Zabava (tudi) brez alkohola?

K sodelovanju v razpravi o 
vprašanjih, s katerimi se bodo 
morali soočiti kmalu po začet-
ku svojih mandatov, smo po-
vabili vseh 20 kandidatov in 
kandidatk za županska mesta 
v posavskih občinah, vendar se 
jih je do roka, 2. novembra, od-
zvala slaba polovica, nekateri z 
obsežnejšimi in drugi s krajši-
mi odgovori, ki smo jih skuša-
li čim bolj enakopravno zajeti 
v spodnjem članku: Petra Zor-
ko Misja (kandidira s podpo-
ro volivcev) iz občine Bistrica 
ob Sotli, Matija Kolarič (kan-

didat SD) in Peter Dirnbek 
(Levica) iz občine Brežice, Bo-
židar Resnik (Dobra država), 
mag. Miran Stanko (SLS) in 
mag. Aleš Suša (Levica) iz ob-
čine Krško, Andrej Božič (pod-
pora volivcev) in Vesna Hrovat 
(podpora volivcev) iz Kostanje-
vice na Krki ter Srečko Ocvirk 
(SLS) iz občine Sevnica.

KAKO VIDIJO DOSEDANJE 
SODELOVANJE MED 
OBČINAMI?

Kot je bilo moč pričakovati in 

tudi že večkrat prebrati v na-
šem časopisu, sedanji posavski 
župani sodelovanje med svoji-
mi občinami ocenjujejo v glav-
nem pozitivno. Še več, sedanji 
in bodoči sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk pravi, da je sodelo-
vanje odlično. To oceno podaja 
tudi na podlagi izkušenj iz so-
delovanja s sosednjimi občina-
mi, ki niso del Posavja. Medtem 
pa je po njegovem sodelovanje 
med institucijami v regiji že ne-
koliko drugačno, saj nekatere 
očitno ne čutijo enako močne 
vpetosti v regijo kot v ožjo lo-

kalno skupnost. Veliko posa-
vskih institucij se preveč us-
merja zgolj v okolje, kjer imajo 
svoj sedež. Krški župan in kan-
didat za prihodnji mandat mag. 
Miran Stanko je nekoliko bolj 
zadržan, ko ocenjuje, da se so-
delovanje med občinami izbolj-
šuje, še posebej na področju EU 
projektov in pri obmejnih in-
vesticijah, vendar pa bi seda-
nje sodelovanje na lestvici od 
1 do10 ocenil s 7. 

Pri izzivalcih oziroma kandi-
datih za župane in dveh kan-

Kako kaže posavskemu 
sodelovanju v bodoče?
POSAVJE – V letu 2018 je minilo dvajset let, odkar so vidnejši politični predstavniki pozicije in opozicije ta-
kratne Spodnjeposavske statistične regije sprejeli pisno odločitev o tesnejšem sodelovanju in razvojnem 
povezovanju med občinami. Pri tem, kot izvoljeni predstavniki ljudstva, tako nekoč kot danes pomembno 
vlogo prevzemajo posavski župani. Ali aktualni kandidati za župane aktivno razmišljajo tudi o tem vidiku 
svojega delovanja, ki je veliko širši od občinskega? 

Utrinek iz naše (posavske) preteklosti

Spodaj podpisane politične stranke v Občinah Krško, Brežice in Sevnica

• Slovenski krščanski demokrati
• Združena lista socialnih demokratov
• Socialdemokratska stranka
• Slovenska nacionalna stranka
• Slovenska nacionalna desnica
• Liberalna demokracija Slovenije
• Slovenska ljudska stranka
• Demokratska stranka Slovenije
• Zeleni Slovenije

ugotavljamo,
 - da zamujajo priprave za sprejem zakona o pokrajinah,
 - da se v pripravah zakona postavljajo kriteriji, ki onemogočajo ustanovitev pok-

rajine Posavje,
 - da se s strani državnih organov začenjajo aktivnosti za ukinitev nekaterih dr-

žavnih ustanov v Posavju in njihove premestitve v sosednja območja.

Politične stranke Posavja izkazujemo enoten interes, da se oblikuje pokrajina 
Posavje, kot osnova za nadaljnji gospodarski, kulturni, demografski in socialni 
razvoj tega obmejnega dela republike Slovenije. Zgodovinska dejstva dokazujejo, 
da so pretekle delitve Posavja med sosednje regije bistveno omejevale vsestranski 
razvoj tega dela države.

Zato upravičeno pričakujemo, da bomo v okviru samostojne Slovenije in v svoji pok-
rajini končno zagotovili možnosti za enakovreden in, z drugimi deli države, primer-
ljiv družbeni razvoj ter tako izkoristili naše potencialne možnosti.

Državni zbor republike Slovenije, Državni svet Republike Slovenije, Vlado republi-
ke Slovenije in vsa ministrstva v Republiki Sloveniji, pristojno Komisijo za lokal-
no samoupravo pri Državnem zboru Republike Slovenije, zavode v sestavi ministr-
stev za določena interesna področja obveščamo, da v Posavju potekajo aktivnosti 
za ustanovitev pokrajine Posavje.

Zaradi tega zahtevamo:
 - da Vlada Republike Slovenije nemudoma nadaljuje z aktivnostmi za sprejem Za-

kona o pokrajinah, ki naj na osnovi kvalitativnih kriterijev omogoči ustanovi-
tev pokrajine Posavje,

 - da se v času do sprejema zakona o pokrajinah in ustanovitve pokrajine Posavje 
ne izvajajo nikakršni ukrepi, ki bi zmanjševali pristojnosti ali ukinjali posame-
zne državne institucije, locirane v Posavju,

 - da se zagotovi ustanovitev tistih državnih institucij, katerih naloge bodo v skla-
du z Zakonom o pokrajinah prenesene v pokrajinsko pristojnost in jih Posavje 
še nima, ter se pričnejo aktivnosti za ustanovitev le-teh.

 - da se na podlagi 143. člena Ustave republike Slovenije, Zakona o lokalni samo-
upravi in Statutov Občin Krško, Brežice in Sevnica nadaljujejo aktivnosti za čim 
hitrejšo ustanovitev pokrajine Posavje,

 - da Svet pokrajine Posavje v ustanavljanju pospeši ustanovitev vseh potrebnih 
delovnih teles v smislu uresničevanja te deklaracije.

S to deklaracijo politične stranke Posavja izražamo enotno voljo o ustanovitvi pokrajine Posavje.

V Posavju, 2. februarja 1998

Deklaracija političnih strank Posavja o ustanovitvi 
pokrajine Posavje
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Dobovski novinarski krožek na 
obisku Posavskega obzornika
KRŠKO – Učenke novinarskega krožka OŠ dr. Jožeta Toporiši-
ča Dobova smo se 25. oktobra skupaj z mentoricama Tama-
ro Ogorevc in Mileno Stojčovski odzvale vabilu namestnice 
direktorice Bojane Kunej Rožman in obiskale sedež Posav-
skega obzornika v Krškem. Tam smo si ogledale, kako nasta-
ne časopis. Direktorica Maruša Mavsar nam je povedala, da 
njihov časopis izhaja že več kot 20 let. Časopis pokriva do-
godke v šestih posavskih občinah in ga vsakih 14 dni poda-
rijo vsem občanom teh občin. Glavni urednik Peter Pavlovič 
nam je predstavil opremo, ki jo mora vsak novinar imeti »pri 
roki«, in pisarno, kjer novinarji ustvarjajo časopis. Zatem so 
nas povabili pred velik pano, kjer smo pozirale kot »maneken-
ke«. Na koncu je izgledalo, kot da smo na prvi strani časopi-

sa. Po fotografiranju smo odšle v pisarno, kjer nam je Matjaž 
Mirt pokazal, kako se oblikuje časopis. Dobile smo tudi liste z 
nalogami ter najnovejši časopis, v katerem smo morale pois-
kati prispevke iz krajev, ki sodijo v našo občino. Med drugim 
smo poiskali kolofon in iz njega razbrali podatke o številu na-
tisnjenih izvodov, o urednikih in novinarjih ter o tem, kdaj izi-
de naslednja številka časopisa. Izvedele smo, da Posavski ob-
zornik tiskajo v Ljubljani in da je po številu natisnjenih izvodov 
četrti časopis v Sloveniji. Pogostili so nas še s sokom, prestica-
mi in čokolado. Ob odhodu so nam podarili fotografijo in be-
ležnico, mi pa smo jim v zahvalo podarili zadnjo številko na-
šega šolskega časopisa.

Vesele smo bile, da smo prišle na sedež Posavskega obzornika, 
saj smo izvedele veliko novega in zanimivega o delu novinarjev 
in o tem, kaj vse je potrebno, da nastane časopis.

 Nives Kos Fijolič, 7. b, in Urša Nakani, 9. a, 
 OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

didatkah pa iz njihovih odgo-
vorov ugotovimo precejšnje 
razlike. Tako kandidat za žu-
pana občine Kostanjevica na 
Krki Andrej Božič ocenjuje, 
da je bilo dosedanje sodelova-
nje med posavskimi občinami 
zgledno, predvsem na podro-
čju skupnih projektov, Vesna 
Hrovat, njegova konkurentka 
za funkcijo županje, pa meni, 
da je »bila Občina Kostanjevi-
ca na Krki slabo vpeta v institu-
cionalni sistem Posavja«.

Do dosedanjega (ne)sodelova-
nja med občinami je kritičen 
kandidat za župana občine Kr-
ško Božidar Resnik, ki ga oce-
njuje s »komaj zadostno«, prav 
tako sodelovanje med instituci-
jami v Posavju. Navaja, da for-
malno sicer poteka sodelova-
nje preko Regionalne razvojne 
agencije (RRA) Posavje, ven-
dar vsaka občina v glavnem v 
program uvrsti svoje projek-
te. Zlasti ga moti, da se »brez 
medsebojnega dogovora se-
lijo sedeži različnih državnih 
služb in institucij iz ene obči-
ne v drugo«. Njegov tekmec v 
Krškem mag. Aleš Suša name-
nja medobčinskemu sodelova-
nju oceno »solidno«, a ima ob 
tem resne pomisleke zlasti na 
področju javnega prometa in 
turizma, saj pravi, da je regija 
z ostalim delom Slovenije slab-
še povezana kot v bivši državi 
in da nima smisla zapravlja-
ti denarja za promocijo turiz-
ma, dokler zanj ni zagotovljena 
ustrezna infrastruktura (zlas-
ti kolesarska). Po njegovem so 
vodstva posavskih občin doslej 
sprejemala »napačne odločit-
ve glede razvoja mest, dopusti-
le selitve pomembnih zavodov 
in trgovin izven centrov ter so 
tako odgovorna za mrtva stara 
mestna jedra«.

Kandidat za župana občine 
Brežice Matija Kolarič oce-
njuje, da so bile posavske ob-
čine relativno uspešne pri sku-
pnem pridobivanju evropskih 
sredstev, manj uspešno pa je 
bilo sodelovanje pri dejanski 
implementaciji projektov, saj 
se po njegovem sredstva po-
rabljajo za individualne pro-
jekte v posamezni občini in 
dejanskega sodelovanja med 
občinami občani niti ne obču-
tijo. Njegov tekmec Peter Dir-
nbek na kratko dodaja, da je 
sodelovanje med župani v re-
giji Posavje in tudi širše seveda 
zelo pomembno. Kandidatka v 
občini Bistrica ob Sotli Petra 
Misja Zorko pa meni, da obči-
ne in institucije Posavja ne so-
delujejo dovolj, vendar pa (še) 
ne more presoditi, ali je to pos-
ledica neodzivnosti njene ob-
čine ali dejanskega pomanjklji-
vega sodelovanja.

KAJ PA POVEZOVANJE 
ONKRAJ DIREKTNIH 
VZVODOV POLITIKE – NVO 
IN RAZLIČNE INSTITUCIJE?

Tudi področje nevladnih orga-
nizacij (NVO) in drugih insti-
tucij v Posavju sta sedanja žu-
pana ocenila pozitivno. Krški 
kandidat mag. Miran Stanko 
izpostavlja področje turizma, 
čeprav meni, da obstajajo pot-
rebe in možnosti za izboljšave. 
Pri tem celo poudarja, da je de-
lovanje nevladnih organizacij 

in njihovo sodelovanje temelj 
političnega sodelovanja na 
vseh ravneh, pri čemer je lah-
ko politika spodbujevalec ali pa 
jih tudi zavira. Srečko Ocvirk 
poudarja pomen nevladnih or-
ganizacij za razvoj družbe, so-
delovanje z nevladnimi organi-
zacijami pa ocenjuje kot dobro. 
Dodaja, da je v društvih po-
membna vrlina prostovoljstva, 
vendar pa nevladne organiza-
cije ne morejo izvajati nalog 
lokalnih skupnosti in obratno, 
vsekakor pa je v sinergiji in 
partnerstvu možno graditi še 
bolj kakovostno okolje.

Matiji Kolariču se zdi pohval-
no združevanje centrov za so-
cialno delo, za kar pa gre zaslu-
ga državi in ne občinam. Meni, 
da je sodelovanje nevladnih or-
ganizacij pogojeno s sodelova-
njem občin, bi pa občine mora-
le bolj upoštevati težnje NVO, 
predvsem na področju druž-

benih dejavnosti. Po mnenju 
Vesne Hrovat nevladne orga-
nizacije v Posavju lepo sodelu-
jejo in imajo regionalno pod-
poro v zavodu Dobra družba, 
vendar je bilo njihovo delo pre-
pogosto spregledano ali ignori-
rano s strani občin. Verjame, da 
se da pri vključevanju NVO na-
rediti veliko več.

Po oceni Andreja Božiča so 
posavske institucije preveč za-
prte v lastne okvirje delova-
nja in jim manjka zavedanja, 
da smo potrebni drug druge-
mu, če želimo ohraniti regijo 
Posavje. Sodelovanje nevlad-
nih organizacij bi bilo treba še 
bolj promovirati, predvsem pa 
prednosti, ki jih lahko prina-
ša večja povezanost med njimi 
pri realizaciji potreb določene 
skupnosti. Božidar Resnik pa 
ni zadovoljen zlasti glede sode-
lovanja občin z nevladnimi or-
ganizacijami, ki so zanj oseb-
no zelo pomembne, saj je član 
mnogih izmed njih. Mag. Aleš 
Suša ocenjuje, da nevladne or-
ganizacije pomembno prispe-
vajo k razvoju in lajšanju težav 
na področjih, kjer je odpoveda-
la lokalna in državna politika.

Po mnenju Petre Misja Zor-

ko se v okviru nevladnih or-
ganizacij še najbolj povezujejo 
mladinska društva oz. mladin-
ski centri. Če pa bi želeli bolj-
še rezultate sodelovanja na re-
gijskem nivoju, bi se morali vsi 
akterji tega področja tudi de-
jansko povezati. Peter Dir-
nbek meni, da so dober zgled 
sodelovanja v nevladnem sek-
torju (posavski) glasbeniki.

USTANOVITEV POKRAJINE

Kot je razvidno iz odgovo-
rov na vprašanja o povezova-
nju znotraj regije, sodelova-
nju med institucijami pa tudi 
vprašanju o pomenu enotnega 
nastopa na državnem nivoju v 
obliki ustanovitve pokrajine, se 
velika večina sodelujočih kan-
didatov zavzema za regionali-
zacijo države in s tem tudi po-
krajino Posavje. Ti odgovori so 
zanimivi toliko bolj, ker jih vsaj 
polovico predlagajo ali podpi-

rajo stranke, ki so v preteklo-
sti že nekajkrat začele in tudi 
ustavile te procese v državi.

Zelo konkreten je krški kandi-
dat mag. Miran Stanko, ki se 
zavzema za ustanovitev po-
krajin, ki bi nastale iz seda-
njih 12 statističnih regij, kar 
pomeni, da bi mednje sodi-
lo tudi Posavje kot samostoj-
na regija. Po njegovem je pot-
rebno zagotoviti prenos dela 
pristojnosti z nivoja države in 
dela z nivoja občin na ta sred-
nji nivo, pri čemer bi za spre-
jemanje odločitev zadoščal 
sedanji Svet regije ali nek po-
doben organ. Temu mnenju 
se pridružuje Srečko Ocvirk, 
ki pravi, da je sodelovanje v 
skupnosti boljše in bolj us-
pešno, če je vzpostavljeno na 
trdnih temeljih preteklega so-
delovanja in zaupanja. Zato je 
v Sloveniji smiselno zmanjšati 
centralizacijo države in okre-
piti raven regij, s tem pa tudi 
ustanoviti regijo Posavje.

Za ustanovitev pokrajin v Slo-
veniji, ki je po njegovem mne-
nju zaradi prevelikega števila 
občin sicer preveč razdroblje-
na, se odločno zavzema Bo-
židar Resnik. Meni namreč, 

da bi bile v primeru pokrajin 
boljše možnosti uresničitve 
večjih projektov, boljšega čr-
panja EU sredstev in raciona-
lizacije poslovanja občin. Za-
vzema se za Posavje, ki bi iz 
statistične regije lahko pos-
tala pokrajina, še bolj potreb-
no pa bi bilo širše povezova-
nje, na primer z jugovzhodno 
Slovenijo, ki pa bi moralo te-
meljiti na medsebojnem spo-
štovanju, pravičnosti in na-
tančno dogovorjenih pravilih. 
Ustanovitev pokrajin podpi-
ra tudi kostanjeviški kandi-
dat Andrej Božič, saj je po 
njegovem mnenju prenos po-
sameznih pristojnosti s stra-
ni države nujno potreben, če 
želimo doseči decentraliza-
cijo upravne pristojnosti od-
ločanja in večjo učinkovitost 
ter enakomernejši razvoj. Pri 
tem se moramo vsi zavzemati 
za nastanek pokrajine Posavje.

Po mnenju Matije Kolariča 
je pokrajina Posavje nujna za 
razvoj vseh šestih posavskih 
občin, saj lahko samo s pove-
zovanjem in zagovarjanjem lo-
kalnih stališč dosežemo ena-
komeren razvoj regij in tako 
preprečimo še večjo centrali-
zacijo države. Skrbi ga poda-
tek, da Slovenija ostaja naj-
bolj centralizirana država v 
Evropi in dejstvo, da vzhodna 
Slovenija, v katero spada tudi 
Posavje, dosega le 68 % raz-
vitosti evropskega povpre-
čja. Mag. Aleš Suša se zavze-
ma za ustanovitev pokrajine 
Posavje predvsem zaradi sla-
bosti, ki jih niso uspele razre-
šiti občine, čeprav so stranke, 
ki jih vodijo, dobro zastopa-
ne v Državnem zboru, več pa 
bi po njegovem lahko dosegli 
preko Skupnosti občin. Kandi-
dat Peter Dirnbek je prepri-
čan, da je regionalizacija pra-
va rešitev proti centralizaciji 
države, saj bo pokrajina lažje 
zaznavala skupne potrebe lju-
di kot država in jih tudi reali-
zirala. 

Tudi po presoji Petre Misja 
Zorko so pokrajine nujne, saj 
bi na ta način lažje poskrbeli 
za vlaganja na tistih območjih, 
kjer so najbolj nujna. Gre za 
njeno načelno podporo pokra-
jinam, o tem, v katero bi sodila 
občina Bistrica ob Sotli, pa se 
kandidatka še ni opredelila. Za 
razliko od ostalih kandidatov je 
Vesni Hrovat občina zadosten 
temelj odločanja in se ji v tako 
majhni državi, kot je Slovenija, 
ne zdi potrebno vzpostavljati 
nove plasti organiziranosti. Če 
pa bi že prišlo do opredeljeva-
nja pokrajin, bo kot županja 
poskrbela, da bi se prebivalci 
Kostanjevice na Krki lahko o 
tem neposredno odločili.

V vrhuncu politične tekme po-
savski kandidati torej razmi-
šljajo tudi o načinih povezo-
vanja, v svoje vizije za razvoj 
občin pa dodajajo tudi boj pro-
ti centralizaciji države, prepo-
znavanje pomanjkljivosti v 
medobčinskih vezeh, iskanje 
novih priložnosti v tesnejšem 
povezovanju organizacij civil-
ne družbe in nadgradnjah že 
obstoječih praks regionalnega 
sodelovanja.  

  Maruša Mavsar

Korenine organiziranega sodelovanja …
… med posavskimi občinami segajo v sredino 60. let prejšnje-
ga stoletja. Tedaj so se tri občine, Krško, Brežice in Sevnica, 
najprej neformalno povezale v okviru Sveta posavskih ob-
čin, nato pa v letu 1970 s sklepi svojih skupščin ustanovile ta 
21-članski organ, ki je bil namenjen usklajevanju in pospeše-
vanju razvoja na tem območju. In res, takratno sodelovanje je 
dalo opazne rezultate, saj je Posavje v tistem času dobilo vrsto 
medobčinskih institucij in republiških izpostav, pa tudi svojo 
banko in gospodarsko zbornico. Zanimiv je bil poziv tedanjih 
politikov, da je »treba težiti k ustvarjanju enotne posavske re-
gije, pri tem pa se bo morala spremeniti tudi zavest ljudi, da 
se bodo čutili Posavce, ne pa Sevničane, Krčane in Brežičane 
ob istočasnem razvoju mest – trojčkov«.
Po velikih družbenih in političnih spremembah je ponovna 
ustanovitev Sveta posavskih občini sledila leta 1996, ko se 
je pokazala potreba po gradnji skupne komunalne deponi-
je, predvsem pa je bila načrtovana gradnja verige hidroelek-
trarn. V napovedano bitko za delitev Slovenije na regije so 
se Posavci vključili zelo odločno, še zlasti, ker v neuradnem 
predlogu Zakona o regijah tedanje Vlade RS ni bilo Posavja. V 
letu 1997 se je Svet posavskih občin preimenoval v Svet pok-
rajine Posavje v ustanavljanju, v naslednjem letu pa so v znak 
podpore predstavniki vseh političnih strank v regiji podpisali 
Deklaracijo o pokrajini Posavje v ustanavljanju. Žal vse do da-
nes v Sloveniji ni prišlo do večkrat najavljene regionalizacije, 
saj so strankarski interesi vsakič znova preprečili realizacijo 
te ideje, čeprav jo velika večina izmed njih načelno podpira.

KRŠKO – Po štirih letih ima občina Krško ponovno poslan-
ca v Državnem zboru – Dušana Šiška (SNS), ki je te dni tudi 
uradno odprl svojo poslansko pisarno v Krškem.

Krški poslanec je že od vsega začetka zelo aktiven in ima številne 
obveznosti, saj je ob rednem delu v DZ prevzel vrsto nalog (na-
mestnik vodje poslanske skupine SNS, podpredsednik odbora za 
infrastrukturo in član še treh odborov DZ). Kljub temu ni pozabil 
na svojo obljubo volivcem, da bo rad prisluhnil njihovim vpra-
šanjem in predlogom ter jih posredoval na ustrezne naslove, za 
kar si je že v septembru uredil manjšo pisarno, ki jo je zdaj še lič-
no opremil s fotografijami današnjega in starega mesta. Obišče-
te ga lahko na Dalmatinovi 8 v Krškem (poleg enote Zavoda 
za zaposlovanje) vsak ponedeljek od 10. do 13. ure ali pok-
ličete na tel.: 040 667 672.

Poslanska pisarna po štirih letih 
znova v Krškem
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Proslavo je tretjič organiziralo 
Območnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo (OZVVS) 
Brežice v sodelovanju z Obči-
no Brežice in Posavskim muze-
jem. Po zapeti slovenski himni 
v izvedbi Moškega pevskega 
zbora Ivan Kobal Krška vas, ki 
ga vodi Franc Vegelj in je v na-
daljevanju prireditve odpel še 
nekaj domovinskih pesmi, je 
navzoče pozdravil predsednik 
OZVVS Brežice Anton Supan-
čič. Dejal je, da so odločnost, 
enotnost in moč, ki so jih tak-
rat veterani vojne za Slovenijo 
prikazali, takratno JLA in osta-
nek vodstva nekdanje skupne 
države prisilili k umiku voja-
kov iz Slovenije, kar se je ures-
ničilo v noči 25. oktobra 1991. 
Zmaga in izgon vojakov JLA ne 
bi bila mogoča brez dveh po-
membnih komponent varno-
stnih in obrambnih sil – Teri-
torialne obrambe in slovenske 
milice, ki sta bili najbolje opre-
mljeni in usposobljeni od vseh 
takratnih TO in milic nekda-
nje SFRJ, je navedel Supančič 
in dodal, da letos obeležuje-
mo 50. obletnico ustanovitve 
TO Republike Slovenije. »Iz TO 
RS je nastala Slovenska vojska, 

Čudi jih sprenevedanje o TO
BREŽICE – 24. oktobra, dan pred državnim praznikom dneva suverenosti, ki spominja na odhod zadnjega 
vojaka JLA iz Slovenije pred 27 leti, je v Viteški dvorani gradu Brežice potekala osrednja posavska proslava 
v počastitev tega praznika. 

iz slovenske milice pa Polici-
ja, zato nas čudijo poskusi za-
nikanja, potvarjanje dejstev in 
sprenevedanje o osamosvojit-
veni vojni, nastanku Slovenske 
vojske in vlogi TO. Veterani voj-
ne za Slovenijo, ki smo v veči-
ni tudi nekdanji pripadniki TO 
RS, se bomo vedno zavzemali 
za resnico in korekten odnos, 
brez ideoloških predznakov 
dogodkov iz zgodovine, ki so 
nas pripeljali do končne svo-
bode in samostojnosti,« je po-
udaril. 

Slavnostni govornik je bil ve-
teran vojne za Slovenijo Miha 
Molan. Poudaril je, da je ugo-

den razplet osamosvojitvene 
vojne rezultat izrednega so-
delovanja enot milice in TO RS 
ter še posebno izjemnega od-
nosa velike večine prebival-
cev Slovenije, ki so najzasluž-
nejši za samostojno Slovenijo. 
Omenil je nekatere pomembne 
mejnike v obdobju od uradne-
ga konca vojne (7. julij 1991) 
do izgona zadnjega vojaka JLA, 
med drugim odprtje mejnih 
prehodov s Hrvaško. Sloven-
ski milici je bilo zaupano vode-
nje zadnjega dejanja v procesu 
osamosvajanja. Jugoslovanska 
vojska se je iz pristanišča v Ko-
pru začela umikati 20. oktobra, 
umik pa je bil končan ob 22.45 
25. oktobra, ko je iz koprske-
ga pristanišča odplul še zadnji 
trajekt z vojaki JLA, Posavje pa 
je zadnji vojak zapustil 25. ok-
tobra v jutranjih urah, ko je v 
spremstvu milice zapustil voja-
šnico v Cerkljah ob Krki. Molan, 
ki je takrat deloval v organih za 
notranje zadeve milice, je priz-
nal, da je bilo biti slovenski mi-
ličnik v tistem času nadvse pri-
jetno, saj je bil v njih prisoten 
občutek, da se dela nekaj dob-
rega za večino prebivalcev Slo-
venije. Dodal je, da je »danes 

občutek, da se iz zgodovine 
nismo veliko naučili, ponovno 
smo sami sebi največji sovraž-
nik, saj se je velika enotnost iz 
osamosvojitvenega obdobja iz-
gubila in se prepiramo tudi o 
povsem jasnih zgodovinskih 
dejstvih, kot je zadnji primer 
Teritorialne obrambe. Vsak od 
nas ve, da je Slovenska vojska 
nastala iz TO, le sejalci razdo-
ra ne.«

Zbrane je nagovoril tudi brež-
iški župan Ivan Molan in med 
drugim povedal, da sta sledila 
dokončno olajšanje ter začetek 
razmišljanja o prihodnosti nas 
in naše mlade države šele tak-
rat, ko je Slovenijo zapustil zad-
nji vojak JLA. V kulturnem pro-
gramu so sodelovali še učenci 
Glasbene šole Brežice, najprej 
sta ob klavirski spremljavi Pi-
erine Cavaliere Mršić zapela 
Katja Bogovič in Marko Škof-
ca, za konec pa je nastopila še 
vokalna skupina GŠ Brežice v 
sestavi Katja Bogovič, Tanita 
Lipar, Jure Juratovac in Mi-
haela Komočar Gorše. V vlo-
gi povezovalke je bila mag. Ma-
teja Jankovič Čurič.
 Rok Retelj

Slavnostni govornik Miha 
Molan

Na prizorišču so bili prisotni 
praporščaki krajevnih organi-
zacij ZBV NOB Brežice, častna 
straža 15. polka Slovenske 
vojske, Gorjanska četa, Gasil-
ski pihalni orkester Loče, čla-
ni PD Brežice, učenci OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece, ki so delov-
no soboto izkoristili za športni 
dan in udeležbo na pohodu, ter 
ostali domačini in občani. Ve-
zna beseda je tekla o Brežiški 
partizanski četi, ki je bila us-
tanovljena 28. oktobra 1941 
z nalogo, da prepreči izselitev 
Slovencev iz teh krajev. Zbra-
ne v Pišecah so po vrsti na-
govorili predsednik sveta KS 
Pišece Peter Skrivalnik, bre-
žiški župan Ivan Molan, pred-
sednik ZBV NOB Brežice Sta-
ne Preskar in predsednik ŠZ 
Brežice Stane Tomše. Naju-
darnejši je bil Preskar, ki je 
med drugim povedal, da se 
lahko sedanje in bodoče gene-
racije iz vrednot, zaradi kate-
rih so člani Brežiške čete vsta-
li, se borili in umrli, marsičesa 
naučijo. Kritiziral je vse tiste, 
ki bi radi spremenili zgodovi-
no ter izničili narodnoosvobo-
dilni boj in njegove vrednote. 
»Ustavimo fašizem, klerona-
cizem, ki se pojavljata v na-
ših koncih in širom po Evropi, 
ustavimo sovraštvo do druga-
če mislečih, delitve na naše in 
vaše, vsi smo Slovenci, usta-
vimo razkroj slovenske druž-
be, na bogatune in siromake, 

Vrednote Brežiške čete učijo
PIŠECE – Združenje borcev za vrednote NOB Brežice, Športna zveza Brežice in Planinsko društvo Brežice so 
bili tudi letos organizatorji že 42. pohoda Po poteh Brežiške čete. Start pohoda je bil tokrat 27. oktobra v 
Pišecah, kjer je bila pri spomeniku padlim borcem NOB najprej proslava s kulturnim programom.

brezpravne in sužnje kapitala, 
ustavimo ta vlak, dokler je še 
čas. Jutri bo morda že prepoz-
no,« je še dejal Preskar.

Na proslavi so bile podelje-
ne tudi zahvale ZBV NOB Bre-
žice, ki v tem letu obeležuje 
70-letnico ustanovitve, najza-

služnejšim, ki so v teh dese-
tletjih pripomogli pri takšnih 
in drugačnih akcijah zdru-
ženja: Športni zvezi Brežice, 
Planinskemu društvu Breži-
ce, sekretarju ŠZ Brežice Iva-
nu Gerjeviču, dolgoletnemu 
predsedniku brežiških planin-
cev Tonetu Jesenku, mode-

ratorkama številnih pohodov 
Idi Ostrelič in Jožici Stajić 
ter družini Kunej – pri njiho-
vem hramu je namreč padla 
Brežiška četa. Za kulturni do-
datek so poleg ločkega orke-
stra poskrbeli učenca pišeške 
šole Janž Rener in Ana Jagrič 
ter Breda Videnič Kuplenik 
z recitacijo partizanske pesmi, 
povezovala pa je Romana Žni-
deršič. Po zaključku proslave 
so pohodniki – bilo jih je oko-
li sto – krenili na dobre tri 
ure dolgo pot, ki jih je vodila 
mimo spominskih obeležij iz 
NOB. Ob povratku je vsak po-
hodnik prejel posebno izkazni-
co pohoda ter bronasto (trik-
rat), srebrno (petkrat) ali zlato 
značko (desetkrat) za udelež-
bo na pohodu.
 R. Retelj

Pohodniki so bili dobro razpoloženi (foto: ŠZ Brežice).

SROMLJE – Turistično dru-
štvo Sromlje je s pomočjo KS 
Sromlje in ostalih društev 20. 
oktobra pripravilo že 14. vsa-
koletni pohod, imenovan Po 
poti vina in sonca. Pot, ki je 
dolga okrog 15 km, je sicer 
lahko prehodna, primerna 
tako za izkušene kot tudi ne-
koliko manj vnete pohodnike 
in družine. Za pohodnike, ki so 
uživali v sončnem vremenu, so 

tako kot vsa leta do zdaj prip-
ravili več postojank, na kate-
rih so jim ponudili domače 
kulinarične specialitete in se-
veda tudi domačo sromeljsko 
vinsko kapljico. Udeleženci so 
prišli iz različnih delov dežele, 
nekaj gostov je bilo tudi iz tu-
jine. Za vedro razpoloženje ob 
povratku na Sromlje je poskr-
bel ansambel Dečki z bregov. 
 D. L.

Vina in sonca je bilo dovolj

Na pohodu dobre volje ni 
manjkalo.

BREŽICE – 20. oktobra so ljudje z osteoporozo obeležili svoj sve-
tovni dan, ki je tokrat potekal pod geslom Preprečimo osteopo-
rozo – izognimo se bremenu zlomov. Člani slovenskih društev 
za preprečevanje osteoporoze – bilo jih je več kot 750 – so se 
zbrali v Cerkljah na Gorenjskem. Ob spremljevalnem kulturnem 
programu je bil osrednji del namenjen izobraževanju – preda-
vanjema priznanih strokovnjakov prof. dr. Radka Komadine in 
prim. Janeza Polesa, spec. int. medicine, kardiol. in vaskularne 
medicine. Osteoporoza postaja svetovni zdravstveni problem, 
saj v starosti nad 50 let utrpi zlom ena od treh žensk in en od 
petih moških. Pomembno vlogo pri ozaveščanju ljudi o bolezni, 
njenem prepoznavanju in preprečevanju, tudi zdravljenju, op-
ravljajo društva osteoporotikov. Društvo za preprečevanje oste-
oporoze Posavje, ki mu predseduje Milena Jesenko, s sedežem 
v Brežicah deluje 16. leto, vanj so vključeni člani iz občin Breži-
ce, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Šentjernej. Med šte-
vilnimi aktivnostmi v jesenskem času so med drugim izvedli me-
ritve mineralne kostne gostote in ugotavljali ogroženost za zlom 
v nadaljnjih desetih letih z metodo FRAX v Šentjerneju, Zabukov-
ju nad Sevnico in v Brežicah. Povsod so jim bila v pomoč lokalna 
društva, meritve pa so brezplačno opravile inženirke iz ZD Sev-
nica in ZC Aristotel d. o. o. Krško. Terapevtsko vadbo izvajajo te-
densko v sedmih skupinah (štiri v Termah Čatež, dve v Sevnici 
in ena v Krškem). Poudarjajo pomembno sodelovanje z Občino 
Brežice, ki jih je vključila v mednarodni projekt Občuti svobo-
do vode. Delujeta tudi dve skupini pohodništva (v Kostanjevici 
in Sevnici). S Posavskim in obsoteljskim društvom za boj proti 
raku so izpeljali delavnice o edukaciji dojk na treh lokacijah. Ve-
selijo se že tradicionalnih dnevov zdravja v Strunjanu, kamor se 
sredi novembra odpravlja 68 osteoporotikov.  R. R.

Izognimo se bremenu zlomov

Med terapevtsko vadbo v Termah Čatež (foto: arhiv društva)

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



Posavski obzornik - leto XXII, številka 23, četrtek, 8. 11. 2018 7IZ NAŠIH KRAJEV

Čestitamo ob občinskem prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje.

BREŽICE – Občinski odbor DeSUS Brežice je brežiški enoti 
Varstveno delovnega centra Krško – Leskovec namenil dona-
cijo, ki jim bo omogočila izvedbo želenih delavnic za uporab-
nike. Uporabniki in zaposleni v enoti se občinskemu odboru 
stranke zahvaljujejo za dobrodelno gesto. Vir: VDC Krško – 
Leskovec, enota Brežice

VELIKA VAS – V občinskem odboru SDS Krško so se že pred ča-
som odločili, da del sredstev, ki jih prejemajo za delovanje, na-
menijo za delovanje društev v občini Krško in v humanitarne 
namene. Tako so kupili defibrilator in ga donirali PGD Velika 
vas, katerega člani so aparaturo v kratkem času namestili na 
gasilski dom in predali v uporabo. 2200 evrov vredno napra-
vo je 2. novembra v imenu Slovenske demokratske stranke Ja-
nez Jože Olovec predal podpoveljniku PGD Velika vas Dejanu 
Turšiču, že pred tem pa je Sebastjan Komočar izvedel osnov-
ni tečaj za njegovo uporabo. Vir: SDS Krško, foto: A. Hruševar

Rajhenburški dan čokolade in 
likerjev so v Kulturnem domu 
Krško programsko zasnovali 
na oživljanju bogate dediščine 
trapistov, ki so delovali na gra-
du med letoma 1881 in 1947 
ter bili prvi, ki so vzpostavili in-
dustrijsko proizvodnjo čokola-
de na Slovenskem. Glas o nji-
hovih kakovostnih čokoladnih 
proizvodih je segel vse do dalj-
nih dežel, zaradi česar so bili 
tudi njihov dobavitelj avstrij-
skemu dvoru, avstrijski cesar 
Franc Jožef I. pa jim je pode-
lil pravico do blagovne znam-
ke Imperial. Prodajne police 
po evropskih deželah so polni-
li tudi njihovi likerji, iz kakava 
Cacao liker ter iz zelišč Gran-
de in Trapistin. Vsebino nave-
denega kakor tudi drugih pro-
izvodov, pridobitev in izumov 
trapistov za čas njihovega bi-
vanja na gradu, ki so bili veli-
kega pomena tako za lokalni 
kot širši slovenski prostor in 
izven njegovih meja, prikazuje 
tudi razstava na gradu Trapisti 
v Rajhenburgu. Prva razsta-
va je bila vzpostavljena že leta 
1993, temeljito prenovljena 
stalna postavitev, dopolnjena 
z novimi muzejskimi ekspona-

V znamenju čokolade in likerjev
BRESTANICA – Po treh odmevnih prireditvah v minulih letih so v Kulturnem domu Krško četrto leto zapo-
red na prvi vikend v novembru na gradu Rajhenburg pripravili najslajši grajski dan ali Rajhenburški dan 
čokolade in likerjev, ki je s pestrim spremljajočim programom ponovno privabil množico obiskovalcev.

ti in dokumenti, ki jih je za Mu-
zej novejše zgodovine pridobi-
la kustosinja Irena Fürst, pa je 
bila odprta po celoviti prenovi 
gradu v letu 2013. Zato so tudi 
letošnji čokoladni dan na gra-
du mnogi obiskovalci izkoristili 
tako za voden ogled po navede-
ni razstavi kot za ogled ostalih 
zbirk in razstav na gradu, kar 
je v prizadevanjih za ohranja-
nja bogate dediščine, oživitev 
vsebin in povečanje obiska s 
strani domačih in tujih obisko-
valcev tudi namen organizator-
ja. O slednjem so v uvodu pri-
reditve in formalnem odprtju 

četrtega Rajhenburškega dne-
va čokolade in likerjev zbranim 
obiskovalcem spregovorili mu-
zejska svetovalka dr. Helena 
Rožman, direktorica KD Krško 
Darja Planinc in župan mag. 
Miran Stanko.

Prireditev, ki se je pričela v 
poznih dopoldanskih urah in 
trajala vse do 18. ure, so tra-
dicionalno popestrili še z de-
lavnicami, predavanji, anima-
cijami za otroke in izvrstnimi 
vmesnimi glasbenimi koncer-
tnimi nastopi, ki sta jih izvedla 
posavska dueta Adrijana Lor-
ber in Kristjan Račič ter Maja 
Weiss in Robi Petan. Vse od 
pričetka do zaključka priredi-
tve je v grajskih kletnih prosto-
rih potekala ponudba in proda-
ja najrazličnejših čokoladnih 
proizvodov ter likerjev, ki so jih 
ponudili Čokoladnica Tramon-
tana in Čokoladnica La choco-
late iz Ljubljane, prekmurska 
podeželska čokoladnica Passe-

ro, zastopstvo španske Torras 
čokolade, 20 Chocolate Mar-
tine in Sebastjana Kalinška, 
ki sta se s čokoladno zgodbo in 
proizvodi uspešno predstavila 
v projektu Štartaj, Slovenija!, 
priznani slovenski slaščičar-
ski mojster Gorazd Potočnik, 
ki je zainteresiranim obisko-
valcem demonstriral pripravo 
slaščic in jim podelil tudi mno-
go nasvetov, Martisan čokola-
da iz radovljiške občine, Žganje 
iz Rožc iz nam bližje Podsrede, 
od domačih ponudnikov pa 
Muzejska trgovina na bresta-
niškem gradu, grajska Kavar-
na in slaščičarna Bukovec ter 
Hiša vina, trte in čokolade Ku-
nej iz Brestanice. Zakonca Ku-
nej, ki sta z Mestnim muzejem 
Krško in Gradom Rajhenburg 
kot partner sodelovala v pro-
jektu »Vpliv trapistov na posa-
vsko podeželje, akronim Tra-
pistin«, sta začela izdelovati 
čokoladne izdelke po navdi-
hu trapistovske dediščine in s 
tem tudi prevzela odgovornost 
za oživitev čokolade Imperial. 

Naj v zaključku še dodamo, 
da imajo kakovostni proizvo-
di, izdelani v zasebnih čoko-
ladnicah, tudi ceno, ki je kljub 
sejemskemu popustu v večini 
višja od industrijskih proizvo-
dov v prodajalnah. A bržkone 
tudi letos ni bilo obiskovalca, 
ki bi odšel praznih rok, mno-
gi med njimi pa so že poskr-
beli, da bodo sladke dobrote 
obogatile tudi decembrska ob-
darovanja. 
 Bojana Mavsar     

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

Udeleženci, na fotografiji vodstvo KD Krško ter župan s sopro-
go, so si ogledali prikaz priprave čokoladne sladice. 

ŽADOVINEK – 26. oktobra je mlada podjetnica Darja Bukovec 
v Žadovinku pri Krškem odprla kavarno in slaščičarno z ime-
nom Sladka zapeljivost. Želja po kavarni v mestu je v njej ras-
la že ob prevzemu kavarne in slaščičarne na gradu Rajhenburg, 
kjer je gostila mnoge umetnike, politike, športnike in druge gos-
te. Tako bo odslej dobrote, ki jih ustvarja na gradu, ponudila bliž-
je svojim stalnim strankam in jih približala tudi tistim, ki jim je 
bil grad malo preveč od rok.
Kavarna in slaščičarna Sladka zapeljivost se nahaja poleg Av-
tolinove avtopralnice v Žadovinku in na več kot 100 m2 ponuja 
odlične sladice, narejene z ljubeznijo. Darja pravi, da se ni niko-
li formalno učila peke sladic, tort in drugih dobrot in da je po-
polna samoukinja. Program na otvoritvi je povezovala Kristina 
Ogorevc Račič, za dobro razpoloženje pa je poskrbela glasbena 
skupina Doctor Doctor.
 K. J., foto M. Mirt

Sladka zapeljivost odprla vrata

VELIKI PODLOG – Kostanj, prva pomoč in pasulj so bili poleg 
prijetnega druženja rdeča nit 6. tradicionalnega kostanjeve-
ga piknika v organizaciji članov in članic Moto kluba Cestni 
volkovi iz Velikega Podloga. Ker so v prometu motoristi še po-
sebej ogroženi, so v sklopu piknika pripravili tudi delavnico 
prve pomoči, ki jo je izvedel 
Grega Mežič, bolničar prosto-
voljec, in prikazali temeljne 
postopke oživljanja z upora-
bo avtomatskega eksternega 
defibrilatorja. Foto: A. H.
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Občinstvo, ki je do zadnjega 
kotička napolnilo domačo dvo-
rano, sta nagovorila predse-
dnik sveta Krajevne skupnos-
ti Šentjanž Boštjan Krmelj in 
župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk. V uvodu svojega nago-

vora je predsednik krajevne 
skupnosti predstavil nekatere 
infrastrukturne ureditve, s ka-
terimi so izboljšali v skupnosti 
prometno varnost za vse ude-
ležence v prometu. Med us-
pešno izvedenimi deli je tudi 
ureditev križišča s pločnikom 
in javno razsvetljavo sredi vasi 
na Velikem Cirniku ter preno-
va vodovodnega sistema. Po-
sodobili so tudi električno 
napeljavo v mrliški vežici in 

ŠENTJANŽ – V kulturni dvorani v Šentjanžu se je 26. oktobra odvijala osrednja prireditev ob prazniku šen-
tjanške krajevne skupnosti, s katerim obeležujejo spomin na junaški boj in upor Milana Majcna in Jančija 
Mevžlja proti okupatorju, ki je želel slovensko deželo v času 2. svetovne vojne potujčiti. 

kulturni dvorani v Šentjanžu. 
Boštjan Krmelj je pohvalil še 
delovanje osnovne šole in dru-
štev, ki so »vodilna sila kraja«, 
ter v zaključku vsem zaže-
lel »veliko zagona, pripravlje-
nosti do sodelovanja ter čuta 

za sočloveka – predvsem pa 
vztrajnosti in ljubezni do do-
mačega kraja«. 

Župan Srečko Ocvirk je v svoj 
govor vtkal potek obnove ku-
hinje z jedilnico v šentjan-
ški osnovni šoli: »Ob prazni-
ku se ozremo nazaj in naprej 
ter si zadamo cilje. Letošnji 
praznik smo spomladi načr-
tovali nekoliko drugače, ven-
dar je zaplet pri javnem raz-

pisu odnesel eno od veselj, to 
je otvoritev prenovljene kuhi-
nje z jedilnico pri osnovni šoli. 
Dela potekajo in čez približno 
mesec dni bo tudi ta investi-
cija predana namenu. Ob tem 
je zelo pomembno, da kot kraj 
dosegamo razvojne cilje, ena-
ko pomembno pa je, da se v 
kraju tudi razumemo, se pove-
zujemo in postavljamo skupne 
cilje. Prav je, da vsakdo prispe-
va k skupnemu dobremu, koli-
kor zmore.« 

Na prireditvi, ki jo je povezo-
vala Jožica Pelko, so podelili 
tudi letošnja krajevna prizna-

nja. Prejeli so jih Šentjanški 
jurjevalci ob 10. obletnici de-
lovanja in Ljudske pevke Solzi-
ce iz Budne vasi ob 20. oble-
tnici delovanja, ravnateljica 
šentjanške osnovne šole Ma-
rija Brce pa se je zahvalila do-
mačim gasilcem, ker že vrsto 
let prve šolske dni varuje-
jo pot, po kateri hodijo učen-
ke in učenci v šolo. Prijeten, 
zabaven in živahen kulturni 
program so oblikovali učenke 
in učenci Osnovne šole Mila-
na Majcna Šentjanž pod men-
torstvom Alje Felser in Joži-
ce Pelko. 
 Smilja Radi

Vsak naj prispeva k blaginji

Šentjanški jurjevalci

Ljudske pevke Solzice iz Budne vasi pri Šentjanžu

»Danes je za naš zdravstve-
ni dom poseben dan, odpira-
mo tri ambulante, ki so v tem 
trenutku samoplačniške, ven-
dar je naš cilj, v kolikor se bo 
pokazal interes s strani upo-
rabnikov, da pridobimo do-
datne programe in sredstva s 
strani zdravstvene zavaroval-
nice,« je dejal v uvodu direk-
tor radeškega zdravstvenega 
doma Franci Čeč in v nadalje-
vanju izrazil tudi veselje nad 
odprtjem regionalne ambulan-
te za Zasavje in Posavje za po-
moč posameznikom pri preko-
merni uporabi in zasvojenosti 
z internetom. Ambulanta de-
luje v okviru Zavoda Nora – 
Centra sodobnih zasvojenosti, 
edine tovrstne specializirane 
organizacije pri nas (njen pro-
gram se od leta 2011 uspeš-
no izvaja v Ljubljani, od 2016 
v Izoli in od 2018 v Celju). Re-
gionalna ambulanta je odprta 

Nove ambulante v ZD Radeče
RADEČE – V radeškem zdravstvenem domu so 24. oktobra uradno predali namenu tri nove specialistične 
ambulante (ortopedsko, kardiološko in nevrološko), biokemijski laboratorij ter regionalno ambulanto za 
Zasavje in Posavje za pomoč posameznikom pri prekomerni uporabi in zasvojenosti z internetom. 

za vse – otroke, mladostnike, 
starše in odrasle, ki imajo teža-
ve s prekomerno uporabo in-
terneta in sodobnih tehnolo-
gij ali pa so z njimi že zasvojeni 
oziroma rabijo podporo in sve-
tovanje glede rizičnih vedenj 
na spletu. Poudarek je tudi 

na svetovanju o zdravi, var-
ni, uravnoteženi in ustvarjalni 
uporabi tehnologij ter pomo-
či družinam pri vzpostavljanju 
dogovorov, smernic in mej gle-
de uporabe naprav. Psihološka 
svetovanja so brezplačna, am-
bulanto v ZD Radeče vodi Fra-

nja Gros, univ. dipl. psih.

V radeškem zdravstvenem 
domu so odprli tudi do demen-
ce prijazno točko in ob tem je 
Štefanija Lukič Zlobec, pred-
sednica nevladne organizacije 
Spominčica, Slovenskega zdru-
ženja za pomoč pri demenci, 
direktorju ZD Radeče Fran-
ciju Čeču podelila certifikat 
Demenci prijazna ustanova. 
Ustanovili so tudi Svet uporab-
nikov, ki bo vez med zaposle-
nimi v zdravstvenem domu in 
uporabniki, prva predsedni-
ca sveta je domačinka Vesna 
Bregar. V kratkem naj bi od-
prli tudi dnevni prostor za sta-
rejše občanke in občane. Novih 
pridobitev se je poleg uporab-
nic in uporabnikov ter zapo-
slenih v zdravstvenem domu 
razveselil tudi župan Tomaž 
Režun. 
 Smilja Radi

Spremljevalni otvoritveni kulturni program so oblikova-
li učenke in učenci GŠ Laško-Radeče, v ozadju župan Režun, 
Lukič Zlobčeva in Čeč

Mažorete Kluba mažorete RAP Radeče so se med 25. in 28. okto-
brom 2018 na Ohridu v Makedoniji udeležile Evropskega pokala ADA 
2018. Tudi tokrat so se s tekmovanja vrnile s pokalom in z medalja-
mi okoli vratu. Že ob vrnitvi v Radeče so jih sredi noči sprejeli navi-
jači, župan Tomaž Režun z direktorico občinske uprave Brigito Sto-
par in svetovalko za družbene dejavnosti Melito Simončič pa jih je 
v sejni sobi občine sprejel v petek, 2. novembra. 

Poleg mažoret, trenerk in velikega števila staršev sta bili s strani klu-
ba na sprejemu prisotni predsednica Jasna Blaj in strokovna vod-
ja Tadeja Rozman. Ponosni in veseli so se zbrali v prostorih občine, 
in tudi tokrat je razlog za veselje kup lepih rezultatov, saj so v kate-
goriji skupin osvojile eno zlato odličje, v kategoriji neformacij pa tri 
prva mesta in eno tretje mesto. 

V kategoriji solo kadet je Karin Morinc osvojila 5. mesto. Njena tre-
nerka je Leja Breznikar. Zlato medaljo v tej kategoriji pa je osvojila 
Zala Zupan s trenerko Tanjo Zupan. V kategoriji solo senior je zla-
to medaljo osvojila Eva Nograšek s trenerko Saro Potisek. Pri pa-
rih kadet sta tretje mes-
to osvojili Taja Keber in 
Karin Morinc, pri parih 
junior pa sta Neža Zorec 
in Lucija Skale osvojili 4. 
mesto. Trenerka obeh 
parov je Nika Bolte. Pri 
parih senior sta bili Žana 
Jonozovič in Eva Nogra-
šek pod vodstvom tre-
nerke Sare Potisek po-
novno nepremagljivi in 
osvojili sta zlato odlič-
je. Prav tako zlata pa je 
bila tudi kadetska sku-
pina Kluba mažorete 
RAP Radeče s trener-
kama Tanjo Zupan in 
Niko Bolte ter mentori-
co Nušo Strniša.  

Predstavnici kluba sta se zahvalili županu in občini za vso podpo-
ro in sodelovanje. Tudi predstavnica staršev se je zahvalila klubu za 
vse, tudi za to, da njihova dekleta pri mažoretah kvalitetno preživ-
ljajo svoj prosti čas. Dekleta so s strani župana prejele simbolično 
darilo in vzpodbudne besede za tako uspešno delo tudi v prihodnje. 

Radeške mažorete uspešne 
na Evropskem pokalu ADA 2018 

SEVNICA – V letošnjem letu 
obeležuje 50 let delovanja 
servis gasilnikov in gasilske 
opreme PGD Sevnica. Začetek 
obratovanja servisa sega v leto 
1968, ko je sevniško gasilsko 
društvo zaposlilo prvega ser-
viserja Slavka Stoparja, kar je 
pomenilo zametek poklicnega 

jedra ter dežurne službe v PGD 
Sevnica. Servis PGD Sevnica so 
doslej vodili Tone Simončič, 
Martin Žnidaršič in Janko 
Stopar, danes v servisu delu-
jeta vodja servisa Drago Žni-
daršič in serviser Aleš Radej 
(na fotografiji). Servis deluje 
v spodnjih prostorih gasilske-

ga doma v Sevnici in opravlja 
vrsto dejavnosti: kot poobla-
ščeni servis za večino gasilni-
kov na slovenskem tržišču nudi 
servis in prodajo gasilnikov ter 
gasilske opreme, meritve in 
preglede hidrantnega omrež-
ja, deluje pa tudi na področju 
preventive.  S. R./Rok Štirn

Sevniški gasilski servis dočakal abrahama
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Živimo v času hitrih sprememb, ko je gotovo le to, da 
je že jutri lahko vse drugače. Ko postanemo starši, se 
tega zavedamo še toliko bolj, saj se v našem življenju 
nenadoma pojavi kopica nepričakovanih izzivov, pa 
tudi stroškov. Prav zaradi stroškov je takrat morda tež-
ko razmišljati o dodatnem varčevanju za otroka, ven-
dar je ravno to trenutek, ko z najmanjšimi vložki lah-
ko naredimo največ!

Korak za korakom …
»Ko je otrok še manjši ali še preden se sploh rodi, je odli-
čen trenutek, da se odločite za postopno varčevanje ali 
varčevalni račun,« pravi Mirjam Jevšek. Mesečno to sicer 
pomeni odpoved majhnemu znesku, a kljub temu skozi 
leta, do takrat, ko bo otrok že v srednji šoli ali na fakulte-

ti, lahko privarčujete zajeten izkupiček. Če že v otrokovih mladih letih razpolagate z neko-
liko večjimi prostimi sredstvi, pa se lahko odločite za depozit. »Tako vam denar sicer dlje 
časa ne bo dostopen, a vas po drugi strani dolgoročna vezava prisili, da ne pozabite na do-
ber namen, in hkrati onemogoči, da bi denar porabili za kaj drugega,« še dodaja Jevškova. 

Varčevanje v nogavici
V Sloveniji, še posebej med mladimi starši, varčevanje v nogavici sploh ni redkost. Temu 
botruje splošno prepričanje, da bo vsakršno varčevanje takoj vplivalo na višje plačilo vrt-
ca oziroma znižalo višino državnih subvencij, česar si seveda nihče ne želi. A strah pred 
'kaznijo' za varčevanje je večinoma neutemeljen, saj se takšni prihranki upoštevajo zgolj v 
obliki fiktivnih obresti. Če ponazorimo na primeru: 10.000 € na varčevalnem računu ima 
enak učinek, kot če bi imel vsak starš za 4 € višjo mesečno plačo.

Otroci so naše največje bogastvo
Ker je varčevanje za otroke po naravi dolgoročno, je posto-
pno varčevanje v delniških vzajemnih skladih ena bolj do-
nosnih možnosti, ki jih lahko izberete. Varčujete lahko že z 
zelo nizkimi zneski, ob tem pa je prednost postopnega var-
čevanja v vzajemnih skladih tudi njegova izjemna prilago-
dljivost tako času, kot višini zneska. 

Pri razmišljanju o otrokovi prihodnosti pa ne smemo pozabiti na najpomembnejšo finanč-
no vzgojo. Finančne injekcije so namreč odlične, da otroku priskočite na pomoč, »a te naj 
ne bodo edino izhodišče njegovega osamosvajanja. Pomembno je, da otroku omogočite, 
da bo znal sam stati na svojih (finančnih) nogah,« zaključuje sogovornica in vas vabi v pre-
novljeno NLB Poslovalnico Krško.

Mirjam Jevšek, vodja NLB 
Poslovalnice Krško
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Prihodnost otrok: 
Da bo iz majhnega zraslo veliko

Z odraščajočim otrokom 
rastejo tudi njegove pot-
rebe. Zato je za njegovo 
prihodnost dobro poskr-
beti že danes. 

Letos je bizeljski ajdov ko-
lač, kulinarično posebnost Bi-
zeljskega in okolice, speklo 23 
udeležencev, med katerimi so 
bili tudi moški predstavniki. 
Kolače je ocenjevala komisi-
ja v sestavi Kristina Ogorevc 
Račič (predsednica), Lucija 
Zorenč in Marija Levak, pri 
ocenjevanju pa je pomagala 
tudi Milena Vranetič. Kot je 
poudarila Ogorevc Račičeva, 
so ocenjevale vsaka glede na 
svojo stroko. Dodala je, da že 
vsa leta ocenjujejo po pravilni-
ku, ki so ga sestavili 13 let na-
zaj, tako da je po njenih bese-
dah kakovost kolačev na zelo 
visoki ravni. Pri ocenjevanju 
izhajajo iz avtohtonosti izdel-
ka, kar pomeni, da ne sme biti 
prebogat, s preveč skute in 
jajc, ampak mora biti priprav-
ljen tako kot včasih. Ocenju-
jejo še videz izdelka v peka-
ču in v kosu ter vonj, aromo, 
teksturo, harmonijo okusov 
in sveže skute. Navedla je še, 
da so bili tokrat kolači zelo vi-
soko ocenjeni in zelo blizu po 
ocenah. Po mnenju komisi-
je so najboljše ajdove kolače 
spekle štiri kuharske mojstri-
ce: Vesna Lapuh Vimpolšek, 
Lea Babič, Jožica Putrih in 
Erna Rožman. Vse so si se-
veda prislužile zlato prizna-

BIZELJSKO – Po lanski razstavi rut so članice aktiva kmetic Bi-
zeljsko letos ob ocenjevanju bizeljskega ajdovega kolača pripra-
vile spremljajočo razstavo predpasnikov (na fotografiji). Zbrale 
so jih 143, od vsakdanjih – štalskih, delovnih za na vrt, njivo ali 
v vinograd do ’zakmašnih’ – boljših, od takih, ki zakrivajo celo 
telo, do najmanjših, ki služijo bolj za okras. Največ je bilo žen-
skih predpasnikov, nekaj pa tudi moških in otroških. Nekateri 
so stari 90 do 100 let. Kot je bilo predstavljeno, je predpasnik 
služil kot zaščita oblačila pri delu, a je prisoten tudi na uradnih 
družinskih fotografijah iz začetka prejšnjega stoletja. Koristno so 
predpasnik uporabile tudi tečajnice na kuharskih tečajih ali tu-
rističnih prireditvah. Posebnost je bil predpasnik, ki so ga lahko 
gospodinje nosile na obeh straneh. Če so jih presenetili obiski, 
so umazan predpasnik hitro zamenjale s svežim, lepšim, če pa ni 
bilo časa, so predpasnik le obrnile na drugo stran, smo lahko sli-
šali zanimivo anekdoto. Razstavo so pripravile Metka Premelč, 
Lea Babič in Mihaela Balon.  R. R.

Športniki naj jedo ajdov kolač
BIZELJSKO – Bizeljski aktiv Društva kmetic Brežice je na zadnjo oktobrsko nedeljo na Turistični kmetiji 
Balon – Bela gorca na Bizeljskem pripravil 12. razstavo bizeljskega ajdovega kolača s slovesno podelitvijo 
priznanj najboljšim v pripravi kolača in kulturnim programom.

nje. Srebrno priznanje je šlo v 
roke Mihi Zagmajstru, Her-
mini Gracer, Nataliji Novak, 
Mileni Dušič, Milici Denžič, 
Darku Ogorevcu, Sari Stad-
ler, Aljažu Lipeju, Juretu Ba-
lonu, Jožici Smukovič, Anici 
Črnelič, Jožici Požar in Klari 
Pinterič. Bronasto priznanje 
pa so prejele Marija Vrhov-
šek, Vesna Kunej, Andreja 
Ogorevc, Marjetka Iljaš, Na-
taša Antolovič in Dragica Za-
gmajster.

Predsednici Društva kmetic 
Brežice Zdravki Kampijut je 
v veliko veselje, da tako mla-
di kot starejši, ki ohranjajo in 
ustvarjajo ajdov kolač, pri tem 

vztrajajo, sodelujejo in se po-
vezujejo že toliko let. Veseli jo 
tudi, da sta njihova delo in trud 
opažena, kar kaže vsako leto 
številčnejši obisk tovrstne pri-
reditve. Poslanec Igor Zorčič 
je poudaril pomen ohranjanja 
naše identitete tudi skozi pri-
reditve, kot je ta. Župan Ivan 
Molan je povedal, da bi moral 
vsak, ki pride kot turist v bre-
žiško občino in na Bizeljsko, 
obvezno poskusiti tudi ajdov 
kolač. Pred mikrofon so stopi-
li še predsednica sveta KS Bi-
zeljsko in TD Bizeljsko Mate-
ja Kmetič, prof. dr. Ivan Kreft 
z Biotehniške fakultete v Lju-
bljani, ki se med drugim ukvar-
ja tudi z raziskovanjem ajde, 

ter znana slovenska svetoval-
ka za zdravo prehrano Mari-
ja Merljak, ki je izpostavila, 
da so tri osnovne sestavine aj-
dovega kolača – ajda, jajca in 
skuta, poleg tega tudi še ma-
ščoba – ravno pravšnja kom-
binacija, saj zaužitje kolača 
poveča vztrajnost pri delu in 
učenju, razstrupljevanje tele-
sa, prav tako pa je zdrav tudi 
za športnike: »Če bi športniki 
vedeli, kaj pomeni zjutraj ali 
po treningu vzeti en kos ajdo-
vega kolača – da je to okrepi-
tev njih samih s hranilnimi in 
zaščitnimi snovmi, bi ga zago-
tovo jedli.«

Za kulturni program so pos-
krbeli učenci OŠ Bizeljsko 
pod mentorstvom Vilka Ure-
ka ter nepogrešljivi Franc-
ka in Pepca (Vesna Kunej in 
Erna Rožman) s svojimi ske-
či. Na dogodku je bila prisotna 
tudi pred kratkim izglasova-
na kmetica leta 2018 Marija 
Jakše. Po koncu programa, ki 
ga je povezovala Nataša Šeko-
ranja Špiler, so vsi obiskovalci 
okušali ocenjene ajdove kola-
če ob ponujenih bizeljskih vi-
nih, na mini tržnici pa so si lah-
ko priskrbeli različne domače 
dobrote in izdelke.
 Rok Retelj

Z zlatim priznanjem nagrajene mojstrice ajdovega kolača

Na ogled predpasniki vseh vrst

BREŽICE – Višja strokovna 
šola Brežice je 25. oktobra 
v Viteški dvorani gradu Bre-
žice za letošnje diplomante 
– teh je bilo 33 – pripravila 
svečano podelitev diplom. 
Nagovorile so jih ravnatelji-
ca Višje strokovne šole Her-
mina Vučajnk, direktorica 
Ekonomske in trgovske šole 
Brežice dr. Mojca Tomažin 
in brežiška podžupanja Ka-
tja Čanžar. 

Kot je povedala Hermina Vu-
čajnk, je Višja strokovna šola 
Brežice kot organizacijska eno-
ta ETrŠ Brežice nastala leta 
2000, najprej s smerjo komer-
cialist, po prenovi višješolskih 
študijskih programov v letu 
2008 pa je takrat začela z izva-
janjem programa ekonomist. 
Od ustanovitve pred 18 leti pa 
do danes je na Višji strokov-
ni šoli diplomiralo 740 diplo-
mantov, od tega 609 na pro-
gramu komercialist in 131 na 
programu ekonomist. Zahva-
lila se je vsem po vrsti, diplo-
mantkam in diplomantom pa 
položila na srce: »Danes je vaš 
dan. Želim vam, da ne obupa-
te, če prva služba mogoče ne bo 
vaša sanjska služba, prej ali slej 
pride prava priložnost. Delaj-
te prave stvari, ki bodo osreče-

vale vas in vaše bližnje.« Doda-
la je še, da bodo vrata njihove 
šole za vse vedno odprta. Po 
besedah dr. Mojce Tomažin je 
bila letošnja podelitev diplom 
še posebej svečana, saj v ETrŠ 
Brežice obeležujejo 20. oble-
tnico šole in polnoletnost Viš-
je strokovne šole. Katja Čan-
žar je diplomantom zaželela, 
da listino, ki so jo prejeli, na na-
daljnji življenjski poti čim bolje 
unovčijo ter veliko pameti, po-
guma, samozavesti in kančka 
sreče, ko se bodo prvič poda-
jali na svojo poslovno pot.

Prag nove poklicne poti je pres-
topilo 24 diplomantk in devet 
diplomantov Višje strokovne 
šole Brežice: Nataša Šepec, 
Sanja Dedukić, Mojca Kne-

žič, David Ban, Andrejka Fe-
renčak, Ines Stipič, Žiga Vi-
netič, Simona Vidmar, Mateja 
Gričar, Primož Krajnčič, Tja-
ša Bračun, Valentina Volčan-
šek, Tomaž Drugovič, Luka 
Štangelj, Simona Kostadi-
novski, Žan Savnik, Polonca 
Arh, Rok Dimitrovski, Ale-
ksander Godler, Tamara No-
voselc, Špela Špan, Tamara 
Žitnik Prišel, Romana Vo-
dopivec, Anja Dimc, Mateja 
Bašek, Janja Kučič, Klavdija 
Gornik, Barbara Radej, Da-
mjana Špan, Jasmina Butara, 
Martina Bučar, Ivan Zlobko 
in Jerneja Šmajdek. Pohva-
lo za najboljši uspeh med re-
dnimi študenti je prejela Anja 
Dimc, med izrednimi pa Sa-
nja Dedukić. Za glasbene vlož-
ke sta poskrbeli dijakinji ETrŠ 
Brežice Tanita Lipar in Tama-
ra Blatnik, povezovalca pa sta 
bila Kalina Kranjec in David 
Hribar.
 R. Retelj

Velik dan za 33 diplomantov

Letošnji diplomanti Višje strokovne šole Brežice

20
LET

KRŠKO – Na Tržnici Videm bo v soboto, 10. novembra, od 8. do 12. 
ure že tradicionalni Martinov jesenski sejem. Letos bodo pestro 
ponudbo s kmetij in rokodelskih izdelkov popestrili z razstavo 
gob, ki jo bodo pripravili člani Gobarskega društva »Kozjansko« 
Kozje, za glasbo in ples bodo poskrbeli člani Folklorne skupine 
DKD Svoboda Senovo, članice Društva kmetic Krško bodo pri-
nesle kulinarične dobrote, člani Društva vinogradnikov Sremič 
pa bodo poskrbeli za dobro kapljico. Za otroke bodo poskrbeli z 
delavnicami iz naravnih materialov, na ogled bo akvarij z živimi 
avtohtonimi ribami, pa izložba oblačil itd.

V soboto Martinov sejem
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SEVNICA – 26. oktobra so v Industrijski coni Sevnica (v bliži-
ni železnega mostu v naselju Šmarje) odprli samopostrežno 
avtopralnico podjetja Avtoline iz Krškega, ki ponuja celovi-
to ponudbo storitev za pranje, čiščenje in nego vozil, odpr-
ta je 24 ur na dan, vse dni v letu. 

Dostop do samopostrežne avtopralnice je s Hermanove ceste, 
prav do pralnice pa pripelje novozgrajena dovozna cesta. Objekt 
je bil zgrajen v mesecu in pol in je v obliki nadstrešnice s šesti-
mi pralnimi mesti, tako da lahko uporabniki avto operejo hitro, 
brez čakanja v vrsti, v pralnih mestih pa so tudi zaščiteni v vseh 
vremenskih razmerah.
»Najsodobnejša tehnologija pranja zagotavlja visoko kakovost 
opravljene storitve vsem uporabnikom, predstavlja pa tudi po-
membno pridobitev za Sevnico. Samopostrežna avtopralnica 
dopolnjuje ponudbo mesta s sodobno storitvijo, kot jo že dob-
ro poznajo v vseh večjih evropskih mestih,« je povedal direktor 
družbe Avtoline Krško Slavko Hotko. »Pranje avtomobilov v sa-
mopostrežni avtopralnici je odlična rešitev za vse, ki živijo v sta-
novanjskih blokih ali imajo premajhno dvorišče kot tudi za tiste, 
ki ne marajo zamudnega pranja na domačem dvorišču. Obrtni-
kom in podjetjem z večjim voznim parkom, ki pri svojem delu 
na prvo mesto postavljajo učinkovitost, poenostavlja delovne 
procese in prinaša velike prihranke,« še sporočajo iz podjetja in 
dodajajo, da je to njihova četrta samopostrežna avtopralnica na 
posavskem in dolenjskem območju. Svoje prvi vtise in mnenje je 
predstavila tudi ena izmed uporabnic samopostrežne avtopral-
nice, Ana Mlinarič iz Lončarjevega Dola pri Sevnici: »Tovrsten 
način pranja poznam, iz Avstrije, kjer sva z možem pogosto pra-
la avto, sedaj bova prihajala v Sevnico. Menim, da je ta nova pri-
dobitev zelo dobrodošla.«  S. R.

Po besedah direktorice Komu-
nale Brežice mag. Jadranke 
Novoselc je celotna vrednost 
investicije v nove prostore 
(upravno in 'operativno' stav-
bo) znašala dobrega pol mili-
jona evrov. Nekatere prosto-
re bodo sicer še uredili, med 
drugim tudi sejno sobo. Zah-
valila se je nadzornemu svetu 
Komunale in občinskim svetni-
kom, ki so potrdili njihov po-
slovni načrt in s tem omogo-
čili ureditev novih prostorov. 
»Do zdaj smo se nahajali na pe-
tih različnih lokacijah in naše 
delo je bilo zaradi tega kar ote-
ženo, pogoji niso bili optimal-
ni,« je pojasnila in se zavezala, 
da bodo še naprej skrbeli, da 
bo kakovost njihovih storitev 
ostala na visokem nivoju, ter 
poudarila pomen zavedanja 
ranljivosti narave in naravnih 
virov, pri čemer so po njenem 
skozi njihove projekte z ne-
nehnim ozaveščanjem, še po-
sebej tistih najmlajših v vrtcu, 
skrb za okolje v občini dvignili 
na visoko raven, ki si jo narava 
vsekakor zasluži. Spregovori-
la sta tudi vodja sektorja go-
spodarskih javnih služb Dar-
ko Ferlan in nekdanji direktor 
Aleksander Zupančič. Ferlan, 
eden od najstarejših zaposle-
nih v podjetju, kjer je že prek 

Odslej vsi na enem mestu
BREŽICE – Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. odslej posluje v novih prostorih na Cesti bratov Milavcev 
42 v Brežicah, ki so jih 30. oktobra tudi uradno odprli. Delovanje brežiške komunale je tako združeno na eni 
lokaciji, saj je bila prej glavnina uprave v najetih prostorih v občinski stavbi, del pa tudi na drugih lokacijah.

30 let, je nove prostore označil 
za enega od mejnikov podjetja, 
saj bodo zdaj še bolj povezani 
med sabo. »Ta povezanost po-
trjuje odlične odnose med za-
poslenimi in verjamem, da bo 
naša delovna vnema še večja,« 
je povedal in dodal, da števil-
na priznanja, ki so jih prejeli v 
zadnjih letih, dokazujejo, da je 
njihova začrtana pot pravilna 
in zadovoljstvo zaposlenih iz 
leta v leto večje, še bolj pa ga 
veseli, da to prepoznava tudi 
širša javnost. Ob tem je ome-
nil letošnji prejem posebnega 
priznanja Zlata nit za zmago v 
kategoriji starejšim prijazno 
podjetje, kar je še en dokaz več 
za odličen odnos med zaposle-

nimi in organizacijo. Zupančič, 
ki je bil na čelu komunale dob-
rih šest let, se je spomnil svo-
jih začetkov v podjetju, ki so 
bili po njegovem vse prej kot 
lahki. »Šli smo naprej, dela-
li, ustvarjali in danes smo tu-
kaj, kjer smo,« je dejal in do-
dal, da so v teh letih obstoja 
doživeli stvari, za katere si ni 
nikoli predstavljal, da se lahko 
zgodijo, kot npr. da so kot prva 
komunala nasploh kandidira-
li in bili na koncu tudi izbra-
ni za najboljšega zaposlovalca 
leta ter da so od leta 2011, ko 
se je na odlagališča v naravi iz 
brežiške občine odložilo 4300 
ton odpadkov, do lani to števi-
lo zmanjšali na samo 173 ton.

V imenu Občine Brežice, ki je 
100-odstotna lastnica Komu-
nale Brežice, je župan Ivan 
Molan omenil, da je tako usta-
novitev Komunale pred šesti-
mi leti kot tudi Fakultete za 
turizem in družbe HESS ena 
boljših zgodb in jo lahko v ob-
čini pokažejo kot primer dob-
re prakse. Dejal je, da komuna-
la sledi trendom in uredbam, 
ki so potrebne, zagotavlja, da 
je okolje čisto in prijazno, ter 
je pripomogla, da so storitve 
in cene na položnicah konku-
renčne drugim komunalnim 
podjetjem, tudi tistim s kon-
cesijo. Dodal je, da novi pro-
stori komunale niso namenje-
ni samo zaposlenim, ampak 
predvsem občanom, ki bodo 
tako dobili še boljše stori-
tve in lažje urejali svoje zade-
ve. V kulturnem programu na 
otvoritvi so sodelovali Adrija-
na Lorber in Robert Petan 
ter trobilna zasedba Glasbene 
šole Brežice, povezovala pa ga 
je zaposlena na komunali Af-
rodita Horvatič. Po prerezu 
traku in s tem uradni preda-
ji novih prostorov v namen so 
si navzoči novo stavbo ogleda-
li tudi od znotraj ter se nato še 
družili ob pogostitvi.

 Rok Retelj

Zaposleni na Komunali Brežice pred novimi poslovnimi pro-
stori

Samopostrežna avtopralnica 
odprta še v Sevnici

Zakonca Mlinarič sta na odprtju samopostrežne avtopralni-
ce uspešno oprala lastno vozilo. 

KRŠKO – Danes, 8. novembra, novo poslovno stavbo za sek-
tor komunale predajajo namenu tudi v družbi Kostak. Potem 
ko so porušili pritlični objekt, v katerem je več desetletij do-
moval sektor komunalnih dejavnosti, zadnja leta službi kana-
lizacije in vodovoda, so na njegovem mestu zgradili dvoetažni 
objekt, v katerem se med drugim nahaja sodoben laboratorij, 
v objekt pa se vrača tudi geodetska služba, ki se je prav zaradi 
pomanjkanja prostora v letu 2005 preselila v tedaj novo zgra-
jeno upravno poslopje družbe. 
 B. M.

V novo stavbo se seli tudi 
krška komunala Po upokojitvi enologa Rudija 

Kosa je že nad letošnjo trgat-
vijo kleti bdel 34-letni eno-
log Jure Grubar iz Šentjer-
neja, ki je pred dvema letoma 
z diplomskim delom na temo 
maceracije grozdja zaključil 
univerzitetni študij živilske 
tehnologije na Biotehniški fa-
kulteti pod mentorstvom pri-
znanega strokovnjaka doc. dr. 
Mojmirja Wondre. Kljub mla-
dosti je Grubar vse prej kot 
neznano ime, saj se je že pred 

tem dodobra uveljavil kot eno-
loški svetovalec in enolog Hiše 
vin Emini, v letošnjem letu pa 
je bil za najvišje ocenjen cviček 
razglašen za šentjernejskega 
kralja cvička. Kot je dejal Gru-
bar, služba enologa ni klasična 
služba, temveč je način življe-
nja. Meni, da vino ne potrebu-
je revolucije, temveč evoluci-
jo, nove slogovne usmeritve z 
uporabo uvajanja sodobnejših 
tehnoloških postopkov kakor 
tudi v odnosu do kupcev, ki so 
dandanes spričo vinske ponud-
be ne le bolj osveščeni in podu-
čeni, temveč tudi senzibilnej-
ši. Grubar je ob tej priložnosti 
predstavil tudi vzorca vin zele-
ni silvanec letnik 2017 in 2018. 
Letošnji že zori po novem teh-
nološkem postopku, s katerim 

želi Grubar v vinu zadržati čim 
več primarne aromatike in ga 
postaviti ob bok največjim vin-
skim uspešnicam kleti. 

Poleg Grubarja so novosti kle-
ti povzeli še Dušan Brejc, dol-
goletni direktor Vinske družbe 
Slovenije, katere članica je tudi 
Klet Krško, Katarina Simon-
čič, vodja marketinga in siste-
ma vodenja kakovosti, in direk-
tor KZ Janez Živič. Med novimi 
pridobitvami v letu 2018 ve-
lja na prvem mestu izposta-
viti proaktiven tržni pristop 
z novim proizvodom, s kate-
rim bodo nagovarjali in osva-
jali nove kupce – s pasterizira-
nim naravnim sladkim sokom 
iz 100 % žametovke, ki omo-
goča ob poljubnem mešanju 

z vodo in uporabi zelišč, agru-
mov ali drugih naravnih do-
datkov pripravo vrste okusnih 
in osvežujočih brezalkoholnih 
koktajlov ali napitkov. Prodaj-
no paleto nameravajo razši-
riti tudi z vrhunskim destila-
tom, za katerega so trenutno v 
postopku pridobitve dovoljenj 
za trošarinsko skladišče, ki bo 
omogočal raznovrstno upora-
bo. In ker je milenijska genera-
cija, kot je dejala Simončičeva, 
odraščala z računalniki, mobil-
nimi telefoni in video igricami, 
drugi del pa s tablicami, pame-
tnimi telefoni in z aplikacija-
mi, išče tudi nove okuse, zato 
so prvenstveno zanje pripravili 
dve novosti, in sicer aromatizi-
rani pijači na osnovi penečega 
vina Princess in Red baron. V 
elegantno zasnovani Princess 
so poudarjeni okusi svežih ma-
relic, breskev, citrusov, melon 
in mandarin, medtem ko v pe-
nečem polsuhem vinu inten-
zivne barve Red baron prihaja 
v ospredje sadni pridih po ja-
godičevju in ga je možno uži-
vati samostojno, kot digestiv 
za druženje pa tudi za pripra-
vo sorbetov. Kako vina dose-
žejo harmonijo okusov z jed-
mi, pa je prikazala Gostilna 
Kunst z ustrezno kulinarično 
spremljavo.    
 Bojana Mavsar

Novi proizvodi in enolog
KRŠKO – V novembru mineva 90 let od ustanovitve prve Vinarske zadruge Kostanjevica, predhodnice Kleti 
Krško, ki v sklopu Kmečke zadruge Krško nadaljuje tradicijo pridelave vrhunskih kakovostnih vin. V jubilej-
nem mesecu jubilejnega leta so predstavili novosti, ki jih plasirajo na trg, pa tudi enologa Jureta Grubarja.

Na predstavitvi novosti krške kleti v jubilejnem letu (z leve): 
Dušan Brejc, Katrina Simončič, Janez Živič in Jure Grubar
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Primerjava cen komunalnih storitev na položnicah
Od leta 2013 predpisuje država metodologijo za oblikovanje cen komunalnih storitev. Na osnovi neustrezne primerjave cen 
komunalnih storitev si lahko uporabniki ustvarijo napačno predstavo o cenah in stroških komunalnih storitev. Za vsakega 
občana je seveda najbolj pomemben znesek na računu »komunale«, zato želimo predstaviti, kakšne so dejansko cene in koliko 
v resnici plačuje občan za komunalno storitev.

Kaj je pomembno za ustrezno primerjavo?

V nadaljevanju prikazujemo, koliko plačuje 4-člansko 
gospodinjstvo komunalne storitve po septembrskih ce-
nah. Primerjava komunalnih storitev glede na ceno vode 
(m3) in ceno komunalnih odpadkov (kg) ni verodostojna, 
saj je potrebno celotno komunalno storitev obravna-
vati glede na tehnično-tehnološke parametre in upo-
števati pogoje izvajanja storitev. Ugotavljamo, da sta 
glede števila prebivalcev in površine občini Brežice in 
Krško primerljivi, občina Kostanjevica na Krki pa zaradi 
bistveno manjšega obsega izvajanja storitev gospodar-
skih javnih služb (GJS) ni ustrezna.

Primerjava položnice (brez DDV) za uporabnike za sep-
tember na območju občin Brežice in Krško je oblikovana 
z referenčno porabo 12 m3 pitne vode, z vodomerom ve-
likosti DN 20, za storitve ravnanja z odpadki za 4-član-
sko gospodinjstvo z biološkimi odpadki, s priključkom 
na kanalsko omrežje ter urejenim odvajanjem padavin-
ske vode v lastni režiji.

Štiričlansko gospodinjstvo v občini Krško je v septem-
bru ob upoštevanju referenčne porabe plačalo za komu-
nalne storitve manj kot v občini Brežice.

Pomemben vpliv na višino položnice za gospodinjstva 
ima tudi subvencija, določena s strani občinskega sveta. 
V Krškem predstavlja subvencija za štiričlansko gospod-
injstvo 1,63 EUR in v Brežicah 4,86 EUR na mesec. 

V kolikor občine subvencij ne bi zagotavljale, bi 
občani v občini Brežice za komunalne storitve plača-
li še bistveno več. 

Podrobnejši prikaz zaračunanih storitev 
ravnanja z odpadki

Za področje ravnanja z odpadki je za primerjavo najbolj 
ustrezna višina mesečnega stroška na osebo, ki je odvis-
na od cene za kilogram odpadkov in obračunske količine. 

Na višino stroška ravnanja z odpadki vpliva standard 
izvajanja, ki je uveden v posamezni občini in pogosto-
sti odvoza posamezne vrste odpadkov. Odvoz mešanih 
komunalnih odpadkov je v Krškem organiziran vsakih 
14 dni, v Brežicah pa vsake tri tedne. Uporabniki 
v Krškem prejmejo posode za odpadno embalažo in 
bioraz gradljive odpadke brezplačno v uporabo, izvajalec 
GJS pa jih vzdržuje, čisti in po potrebi zamenja. 

Strošek na osebo je prikazan po posamezni storitvi, 
znesek pa vključuje ceno izvajanja storitve in ceno javne 
infrastrukture.

Občan za ravnanje z odpadki, vključno z biorazgra-
dljivimi odpadki, plača v občini Krško na mesec 4,22 
EUR, v občini Brežice pa 5,58 EUR, kar je 32 % več 
kot v občini Krško. Občina Brežice zagotovi občanu še 
dodatno subvencijo v višini 0,08 EUR na mesec. 

Bistveno se razlikuje strošek pri storitvi obdelave komu-
nalnih odpadkov. Na osnovi vlaganj v izgradnjo centra 
za ravnanje z odpadki  je storitev ravnanja z odpadki za 
občane Krškega občutno cenejša.  

Ustrezno primerjavo izvaja Inštitut za javne 
službe 

Inštitut za javne službe že nekaj let pripravlja prime r-
jalno anali zo izvajanja obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb (GJS) varstva okolja, na osnovi katere 
posameznega izvajalca umešča v primerljivo skupino 
glede na pogoje izvajanja GJS. 

Vse primerjalne ana lize so objavljene na spletni strani 
družbe Kostak (www.kostak.si).

Cene posameznih komunalnih storitev na območ-
ju občine Krško, ki jih izvaja družba Kostak na osnovi 
podeljene koncesije, so med ugodnejšimi v primerjavi z 
drugimi izvajalci (javnimi podjetji), zato lahko govorimo 
o učinkovitem izvajanju GJS varstva okolja na območju 
občine Krško.

Iz podrobne analize in primerjave položnic 
iz septembra 2018 štiričlansko gospodinj-
stvo v občini Krško plača za komunalne 
storitve manj kot v občini  Brežice. 

Položnica za komunalne storitve 
za september v EUR (brez DDV) Krško Brežice

stroški izvajanja storitev (voda, 
odvajanje in čiščenje ter okoljska 
dajatev) 

18,67 18,14

omrežnina (voda, odvajanje in 
čiščenje) 10,12 5,59

storitve ravnanja z odpadki 16,86 22,65

SKUPAJ položnica za september  
(zaračunane cene) 45,65 46,38

Strošek ravnanja z odpadki v 
EUR za osebo (brez DDV) Krško Brežice 

zbiranje komunalnih odpadkov 2,63 2,62

obdelava komunalnih odpadkov 0,62 1,54

odlaganje odpadkov 0,02 0,05

zbiranje bioloških odpadkov 0,94 1,37

SKUPAJ v EUR/osebo 
(zaračunane cene) 4,22 5,58

Vir: položnici komunalnih storitev družb Kostak in Komunale 
Brežice (september 2018)

Vir: položnici komunalnih storitev družb Kostak in Komunale 
Brežice (september 2018)
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KRŠKO – V krški občini bo na lokalnih volitvah sodelovala 
tudi Lista Slovenske nacionalne stranke (SNS), katere nosi-
lec v volilni enoti Krško bo državni poslanec Dušan Šiško.

SNS bo imela kandidatke in kandidate v vseh volilnih enotah. »Če 
nas boste izvolili v krški občinski svet, bomo opozarjali na teža-
ve navadnih ljudi in predlagali rešitve, ki bodo v korist vseh ob-
čanov,« pravi Dušan Šiško in dodaja, da je prav zadnji mandat na 
lokalni ravni pokazal, da je SNS nujno potrebna osvežitev v ob-
činskem svetu. Pri romski problematiki, ki je še kako pereča, ni 
bilo nobene razprave.
Sicer se bodo zavzemali za reševanje najbolj perečih problemov, 
med katere štejejo zagotovitev 24-urne urgence v ZD Krško, vsaj 
simbolično odškodnino izgnancem, čim boljše pogoje za špor-
tno dejavnost v občini, za dokončno rešitev odlaganja NSRAO iz 
NEK itd. Šiško pravi, na lokalni ravni ne potrebujejo strankarske-
ga prepiranja, pač pa dobro oblast, ki se bo zavzemala za proble-
me občanov vseh generacij, ne pa samo za nekatere izbrane po-
sameznike in njihove sorodnike. 
Ena izmed takih težav, o kateri pa vsi molčijo, so tujci oz. prise-
ljenci, ki jih je moč opaziti tudi v večjih naseljih krške občine. »In 
da ne bo kdo takoj planil po nas, da smo nestrpneži ali še kaj huj-
šega,« pravi Šiško. »Ti večinoma opravljajo težka dela, ki so po-
gosto tudi slabo in neredno plačana, vendar pa se morajo naučiti 
slovenskega jezika in naše kulture, če že živijo med nami.« Sloven-
ska država in njene institucije v občini morajo poskrbeti za to, da 
ne bo tudi pri nas prišlo do težav, kakršne imajo že marsikje na 
zahodu, pojasnjuje nosilec liste SNS v Krškem. Tudi drugi kandi-
dati na listi SNS pravijo, da se volivci lahko zanesejo, da bodo nji-
hov glas v občinskem svetu in ne bodo dopuščali, da bi, kdor koli 
bo že vodil občino, trgoval z njihovimi glasovi.  S. Mavsar

KOSTANJEVICA NA KRKI – Za mesto župana občine Kostanje-
vica na Krki se tretjič, po letih 2006 in 2014, poteguje tudi 
Andrej Kerin – Kičo, kandidat Slovenske nacionalne stranke.

50-letni Andrej Kerin je v zad-
njem mandatu opravljal funkcijo 
občinskega svetnika, pri čemer je 
bil do župana zelo kritičen. »Kot 
svetnik v minulem mandatu sem 
spoznal slabe lastnosti in odnose 
na občini, predvsem direktorice 
in župana,« pravi. Na volitve gre 
s programom, v katerem v pri-
meru izvolitve obljublja ureditev 
razmer in menjavo nekaterih za-
poslenih v občinski upravi, čis-
to primopredajo poslov s seda-
njim županom, ureditev obrtne 
cone in pridobitev investitorjev 

pod ugodnimi pogoji, aktivno črpanje evropskega denarja, po 
možnosti z zaposlitvijo v ta namen, pregled koncesije, podelje-
ne Kostaku, enakomerno razporeditev sredstev in investicij po 
vseh krajih občine, ureditev prostorov za zbiranje mlajših in sta-
rejših občanov, nov trgovski center in ureditev pogojev za boljši 
turizem v Kostanjevici. Meni, da Kostanjevica rabi nekaj investi-
cij, ki bodo prinesla nova delovna mesta, saj občina ne more ži-
veti le od turizma. Volivkam in volivcem sporoča, naj ga volijo, če 
želijo poštenega in delovnega župana, njegovo volilno geslo pa je 
»Vrnimo ugled Kostanjevici na Krki«. Kičota, kot ga poznajo tako 
v Kostanjevici kot širše, je na predstavitvi podprl tudi poslanec v 
Državnem zboru in predsednik regijskega odbora SNS Dušan Šiš-
ko. Meni, da ima Kerin dobre možnosti za uvrstitev v drugi krog 
županskih volitev, tam pa za zmago.  P. Pavlovič

Urediti razmere in odnose

Andrej Kerin

KOSTANJEVICA NA KRKI – V knjižnici kostanjeviške galerije 
se je predstavil kandidat za kostanjeviškega župana Marjan 
Jerele, ki kandidira s podporo stranke Dobra država. 

52-letni Kostanjevičan Marjan 
Jerele, po izobrazbi strojni teh-
nik, po poklicu pa pilot balona, 
se ponaša z dolgoletnim delom 
na področju turizma, ohranja-
nja kulturne dediščine, založ-
ništva in naravovarstva, je tudi 
član občinskega sveta. Za kandi-
daturo se je odločil tudi na željo 
sokrajanov, naj s svojo vizijo ra-
zvoja, delovanjem, vrednotami 
in v sodelovanju s krajani pri-
speva k razvoju kostanjeviške 
občine. Svoje poudarke dela je 
razdelil na tri področja: sodelo-

vanje občanov pri upravljanju občine, vizija razvoja in vrednote. 
Pri prvem je navedel obveščanje o delu v občini, saj je bila do zdaj 
po njegovem ravno to slaba točka občine, zbore krajanov ter ob-
činsko upravo v službi občanov. Še več bo delal za razvoj turizma 
in kulture v občini ter posvečal pozornost pridobivanju evropskih 
sredstev za infrastrukturo in gospodarske dejavnosti. Vrednote, 
za katere se bo zavzemal, so medsebojni odnosi, kot so poštenost, 
delavnost in sodelovanje, zdravo okolje in zaupanje. Izpostavil je 
še pocenitev stroškov za občane, predvsem na področju komunal-
nih storitev. Jerele meni, da lahko s svojo umirjenostjo ter priprav-
ljenostjo na sodelovanje in pogovore, tudi s političnimi nasprotni-
ki, doseže marsikaj. Na predstavitvi ga je podprl tudi predsednik 
stranke Dobra država dr. Bojan Dobovšek, čigar mama prihaja 
iz Kostanjevice na Krki. R. Retelj

Za občino v službi občanov

SNS: Krško potrebuje naš glas

KOSTANJEVICA NA KRKI – Kot neodvisni kandidat za župa-
na občine Kostanjevica na Krki se je predstavil 36-letni univ. 
dipl. ekonomist Žan Colarič. Poudaril je, da želi vzpostavi-
ti prijateljsko mesto in občino, ki bo vesela, povezana, brez 
interesnih skupin: »Premalo nas je, da bi se razdvajali in le 
skupaj nam lahko uspe!« 

Po desetih letih dela in vodenja 
različnih podjetij se je Žan Cola-
rič odločil posvetiti družini, delu 
in življenju v zanj najlepši občini. 
Znanje in dosedanje izkušnje na 
poslovnem področju je priprav-
ljen prenesti na vodenje občine. 
Napoveduje njeno transparen-
tno delovanje, prizadeval si bo 
za znižanje cen komunalnih sto-
ritev, sprejem OPN, ki bo omogo-
čil podjetnikom prostor za nove 
investicije in delovna mesta, ure-
janje prostora, ki bo prijazen do-
mačinom in privabljal obisko-

valce, tudi preko projektov e-mobilnost, e-kolesa, e-čolnarjenje, 
e-avtobusi prijateljstva ipd. Za mlade želi vzpostaviti mladinski 
center, mladim družinam pa zagotoviti stanovanja po subvenci-
oniranih cenah ali ugoden najem. V načrtu ima tudi ureditev ig-
ral za najmlajše in fitnesa na prostem, nakup vozila, ki bo služilo 
za prevoz starejših občanov, na daljši rok pa ureditev varovanih 
stanovanj ali doma za starejše, ureditev infrastrukture in javne 
razsvetljave po vaseh, izgradnjo optičnega omrežja, brezplačen 
wi-fi v mestu Kostanjevica na Krki, kot pomembno področje pa 
je izpostavil izkoriščanje izvira termalne vode za ogrevanje celot-
nega mesta, po možnostih pa tudi širše.  B. Mavsar

»Skupaj nam lahko uspe!«

Žan Colarič

BREŽICE – 5. novembra so se predstavili štirje nosilci kan-
didatnih list stranke SDS za brežiški občinski svet na lokal-
nih volitvah. Poudarke programov po posameznih volilnih 
enotah so predstavili mag. Andrej Vizjak, Aleksander Gaj-
ski, Ivan Molan in Katja Čanžar. 

Predsednik OO SDS Brežice mag. Andrej Vizjak, ki je tudi nosilec 
liste v VE 1, je poudaril, da so stranka, ki je vse od prevzema oblas-
ti leta 2002 najbolj odgovorna pa tudi zaslužna za razvoj občine. 
Njihovi kandidati, med katerimi je kar nekaj novih, so po njego-
vem mešanica mladosti in izkušenj. Med glavnimi poudarki pro-
grama so nov most čez Savo ob izgradnji HE Mokrice, športno-
-rekreacijske površine za vse generacije na območju HE Brežice, 
obnova vodovodnega stolpa in vzpostavitev razgledne točke ter 
nadgradnja aktivnosti v brežiškem mestnem jedru. Prvi na listi v 
drugi VE je Aleksander Gajski, ki je naštel dokončanje obnove 
železnega mostu, ureditev cestišča in pločnik Podgračeno, izgra-
dnjo kanalizacije v Krški vasi, Skopicah in Cerkljah ter ureditev 
statusa stare šole v Bušeči vasi in zdravstvenega doma v Župeči 
vasi. Nosilec liste v VE 3 je župan Ivan Molan, ki je omenil ure-
ditev protipoplavne zaščite na dobovskem koncu, nadaljevanje 
razvoja Obrtne cone Dobova, rekonstrukcijo OŠ Globoko, izgra-
dnjo vrtca Dobova ter pločnikov in kolesarskih stez ob državnih 
cestah. Nosilka VE 4 je podžupanja Katja Čanžar, ki je izposta-
vila projekt OŠ Artiče, posodobitve vodovodov, energetske sana-
cije večnamenskih domov in ureditev večnamenske poti ob cesti 
Spodnja Pohanca–Brežice za potrebe varnega kolesarjenja. Viz-
jak je na koncu še dodal, da pričakujejo izvolitev desetih do 12 
svetnikov oz. izboljšanje rezultata z zadnjih volitev.  R. Retelj

Mešanica mladosti in izkušenj

Nosilci list stranke SDS v brežiški občini

Lokalne volitve v Posavju 2018

SEVNICA – Na lokalnih volitvah se bodo za mesta v sevni-
škem občinskem svetu potegovali tudi kandidati Občinske-
ga odbora SD Sevnica, ki so se predstavili na ponedeljkovi 
novinarski konferenci. 

Nosilec liste v VE 1 Božidar Arnšek med prioritete postavlja 
več spodbud za čim bolj uspešno podjetniško pot mladih, po-
večanje števila programov za oskrbo starejših, sanacijo prome-
tno izpostavljenih cestišč in še nekatere druge. Ana Jelančić je 
nosilka liste v VE 2, kot občinska svetnica pa bi se zavzemala za 
učinkovitejše črpanje evropskih sredstev ter sprejemanje pro-
storskih aktov in programov, izgradnjo sodobne kulturne dvora-
ne in varovanih stanovanj za starejše, pri javnih razpisih bi dala 
prednost lokalnim podjetnikom in obrtnikom, otrokom s poseb-
nimi potrebami bi skušala v vrtcu pridobiti prostor in strokovno 
osebje. Nosilec liste v VE 3 Andrej Žabkar vidi priložnosti na-
daljnjega razvoja pri izboljšanju stanovanjskih pogojev za mlade 
družine, izgradnji športnega objekta na Studencu ter izbor ustre-
zne lokacije za vrtec v Boštanju, kjer bi se zavzemal še za razši-
ritev obrtne cone. Rado Kostrevc, ki kandidira v VE 4, med pri-
oritete uvršča pripravo dokumentacije za dograditev OŠ Krmelj 
na eni lokaciji, izgradnjo novega stanovanjskega objekta v juž-
nem delu Krmelja in ureditev neprofitnih stanovanj za mlade 
družine v Krmelju, Tržišču in Šentjanžu ter ureditev športne in 
cestne infrastrukture v krmeljskem športnem parku ter izgra-
dnjo športnega igrišča v Šentjanžu.  S. Radi

Za življenje po meri ljudi

Sodelujoči na predstavitvi: vodja poslanske skupine SD Ma-
tjaž Han, Slavica Mirt, Andrej Žabkar, Ana Jelančić, Božidar 
Arnšek in predsednica OO SD Sevnica Stanka Žičkar

Marjan Jerele
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Edina ženska med kandidati za žu-
pansko mesto v kostanjeviški občini je 51-letna podjetnica 
Vesna Hrovat iz Dobrave pri Kostanjevici na Krki.

Program je zasnovala na petih 
stebrih, s katerimi želi zagoto-
viti pregleden in uravnotežen 
napredek občine. Prvi vključu-
je reorganizacijo delovanja ob-
činske uprave, izboljšanje nje-
ne odzivnosti, transparentnosti 
in sposobnosti črpanja evrop-
skih sredstev, vzpostavitev par-
ticipatornega proračuna, odprtje 
županske pisarne za pogovore z 
občani ter sklicevanje zborov ob-
čanov. »Takoj bom šla v pogaja-
nja za pocenitev komunalnih po-
ložnic za 20 %,« je napovedala 

Vesna Hrovat. Steber »za skupnost« je namenjen mladim in sta-
rejšim. »Zvišala bom občinske subvencije za vrtec za 10 %,« je 
dejala. Mladim obljublja multimedijski center, otroško igrišče za 
javno uporabo in subvencije pri zaposlovanju, starejšim pa info 
točko in strokovno svetovanje, dnevni center, solidarnostni sklad 
in izgradnjo doma starejših občanov. S stebrom »za sožitje« na-
javlja podporo društvom, zavodom, športu in kulturi, s stebrom 
»za napredek« pa gospodarstvu in turizmu. »Ustvarila bom po-
goje za 30 novih delovnih mest, pridobivala EU in državna nepo-
vratna sredstva za razvoj turistične infrastrukture in mehkih vse-
bin ter spodbujala ustvarjanje vsaj petih novih blagovnih znamk.« 
»Za razvoj podeželja« je steber za več pozornosti odročnim va-
sem. Stavi na »ženske vrednote in energijo« ter napoveduje, da 
bo Kostanjevico potegnila iz otopelosti«.  P. Pavlovič

Ženske vrednote in energija

Vesna Hrovat

KOSTANJEVICA NA KRKI – Za kostanjeviškega župana kandi-
dira tudi 57-letni podjetnik Andrej Božič, v preteklosti znan 
tudi po delu v javni upravi.

Andrej Božič je bil med snoval-
ci samostojne kostanjeviške ob-
čine, vendar je razočaran nad 
dogajanjem v zadnjih 12 letih. 
Njegov program sloni na treh 
ključnih stebrih. Prvi je delo-
vanje lokalne samouprave, kjer 
bo kot župan dal bistveno večjo 
vlogo občanom pri načrtovanju 
proračunske porabe, jim name-
nil tedensko informativno uro, 
poskrbel, da bo občinska uprava 
do občanov prijazna, strokovna 
in dostopna ter zamenjal njeno 
vodstvo. Drugi steber je name-

njen oživitvi turizma, gospodarstva in obrti. Želi zagotoviti izbolj-
šanje turistične infrastrukture, spodbujati prenovo starih stavb v 
dodatne prenočitvene kapacitete, povezati turistične ponudnike 
in okrepiti njihovo promocijo ter ustvariti lastno blagovno znam-
ko. »Zagotoviti je treba prostore za podjetniški inkubator mladih, 
ki bo omogočil, da lahko mladi z izobrazbo doma ustvarijo svoje 
sanje,« je dejal. Območje za poslovno dejavnost bi uredil na Pre-
kopi. S tretjim stebrom se zavzema za bogatejše in kvalitetnejše 
življenje vseh generacij. Ker se občina demografsko stara, bi se z 
DSO Krško dogovoril za izpostavo v Kostanjevici, vzpostavil dnev-
ni center za starejše občane in mladinsko točko. »Verjamem v hi-
trejši razvoj občine, da bomo lahko postali enakovreden partner 
v širši regiji, prepoznavna turistična destinacija in bivalno prijet-
na občina, prijazna do vseh generacij,« je zaključil.  P. Pavlovič

Občina za vse generacije

Andrej Božič

SEVNICA – Včeraj, 7. novembra, so se predstavili tudi kandidati 
Liste Marjana Šarca, ki kandidirajo za občinski svet občine Sev-
nica. Lista združuje ljudi različnih starostnih generacij, izobrazb, 
znanj ter izkušenj, ki, kot pravijo, mislijo resno stvari spraviti v 
višji tek in stremijo po spremembah na bolje. Kot ključne pro-
gramske usmeritve so izpostavili oblikovanje strategij razvoja 
celotne občine z jasno določitvijo razvojnih prioritet in s pripra-
vo konkretnih akcijskih načrtov, oblikovanje razvojnega sveta 
občine s predstavniki politične oblasti, javnih organizacij in go-
spodarstva za oblikovanje razvojnih usmeritev in izvajanje ak-
tivnosti strategij razvoja, redno spremljanje potreb in dodelavo 
celovitega občinskega prostorskega načrta za ljudi in v sodelova-
nju z občani, redno spremljanje izvajanja, hitro odzivanje na pot-
rebe ljudi in pomoč pri reševanju zadev na terenu. Zavzemajo se 
za transparentno in odgovorno javnofinančno politiko in politi-
ko delovanja javnih organizacij. Nosilci liste so Gorazd Zupanc 
v 1. volilni enoti, Rok Petančič v 2. volilni enoti, Janez Lipar v 
3. volilni enoti in Stanko Lazar v 4. volilni enoti. 
 P. P.

Stvari spraviti v višji tek

Pojasnilo uredništva
Novinarska ekipa Posavskega obzornika se je v skladu z ured-
niškimi pravili v predvolilnem času udeležila vseh (prvih) na-
povedi in predstavitev kandidatur kandidatov za župane in 

občinske svetnike, o katerih smo bili korektno in pravočasno 
obveščeni, o vseh smo objektivno in enakovredno poročali. V 
naslednji številki časopisa, ki bo izšla 22. novembra, pa bomo 
poročali o rezultatih letošnjih lokalnih volitev.
 Ur.

BREŽICE – Gasilska zveza Brežice je na zadnjo oktobrsko soboto 
v večstanovanjskem objektu na Maistrovi ulici 4 v Brežicah or-
ganizirala operativno-taktično vajo »Požar v višjih nadstropjih 
Brežice 2018«. Predpostavka vaje je bila, da je v stanovanju v 7. 
nadstropju večstanovanjske stavbe prišlo do eksplozije plinske 
jeklenke, ki je uničila stavbno pohištvo in vhodna vrata stano-
vanja ter sosednjih stanovanj in povzročila požar. Zaradi hitre-
ga širjenja požara so ujeti stanovalci nad požarom bežali v višja 
nadstropja in na streho objekta, ponesrečeni stanovalci pa so os-
tali ujeti v objektu. Kot je povedal podpoveljnik GZ Brežice Sandi 
Bratoš, so vajo izvedli po načrtu aktiviranja, obveščanja in alar-
miranja gasilskih enot GZ Brežic, aktivirane pa so bile vse GE III. 
in IV. stopnje. Kot je poudaril Bratoš, je bil namen vaje predvsem 
ugotoviti pomanjkljivosti glede požarne varnosti objekta, saj zanj 
kot za vse ostale večstanovanjske stavbe na Maistrovi velja, da 
sploh nimajo požarnega reda in načrta evakuacije. Poskušali so 
reševati tudi z gasilsko avtolestvijo, a z njo niso mogli priti do 
ujetih v stavbi, saj jih je ovirala kotlovnica poleg bloka. V vaji je 
sodelovalo 123 udeležencev in 26 vozil.  R. Retelj

VRBINA – V Razvojnem centru energetike ZEL-EN v Vrbini je 27. 
oktobra potekala vaja Gasilske zveze Krško. Kot je povedal povelj-
nik zveze Borut Arh, je bila zasnovana na predpostavki, da je za-
radi napake na električnem stroju v objektu izbruhnil požar in se 
hitro razširil na ostale prostore objekta. V tem času se je v objektu 
nahajalo 15 oseb, desetim se je uspelo pravočasno rešiti na prosto, 
medtem ko jih je pet ostalo ujetih v zadimljenem poslopju. Eden 
izmed zaposlenih je obvestil Regijski center za obveščanje, ta pa 
je aktiviral PGE Krško in Krškemu bližnja prostovoljna gasilska 
društva (PGD Dolenja vas, Krško, Videm ob Savi, Leskovec pri Kr-
škem, Brestanica, Senovo, Senuše) ter poveljstvo GZ Krško. Z do-
mnevnim požarom in reševanjem oseb iz objekta se je spopad-
lo 62 operativnih gasilcev, hkrati pa so preverjali tudi operativno 
uporabnost sistema zvez ZARE ter sistema obveščanja in alarmi-
ranja. Po prvih ugotovitvah je objekt primerno opremljen za var-
no evakuacijo, saj ima na voljo več izhodov iz objekta, za primer 
požara je opremljen tudi z 12 ročnimi gasilnimi aparati in s siste-
mi aktivne požarne zaščite. Sledila bo še podrobnejša analiza za 
odpravo pomanjkljivosti ali postopkovnih napak. B. Mavsar

OBČINA ZA VSE, 
NE LE ZA PEŠČICO.
Radeče - Krško - Brežice
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Požarna varnost pomanjkljiva Ukrotili požar v ZEL-EN-u
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ZA ŽUPANA OBČINE KRŠKO
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ČAS JE ZA NOVO 
ENERGIJO! 
DOBRO JUTRO, 
KRŠKO!
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vizija in akcija – moralne vrednote – dobra dejanja – izkušnje in znanje – dolgoročni uspeh

VOLILNA ENOTA 1

1. Matija Kolarič
2. Tatjana Kosec
3. Andrej Šmajgl
4. Marija Žlak
5. mag. Hrvoje Teo Oršanič
6. Mateja Jankovič Čurič
7. Vladimir Podgoršek
8. Hana Volčanšek
9. Izet Hodžič

VOLILNA ENOTA 2

1. Bogdan Palovšnik
2. Nadine Delić
3. Davor Kalin
4. Karmen Kelher Baškovč 
5. Robert Budič
6. Maja Štampek
7. Jernej Kostrevc

VOLILNA ENOTA 3

1. Jure Ostrelič
2. Martina Živič
3. Jure Blaževič
4. Barbara Kmetič
5. Igor Iljaš
6. Jožica Budič

VOLILNA ENOTA 4

1. Matej Šekoranja
2. Bernardka Ogorevc
3. Franci Gorišek
4. Elizabeta Prosenik
5. Martin Najger
6. Sandra Kostevc 
7. Primož Hribšek

Znamo in zmoremo
Matija Kolarič in Socialni demokrati za Brežice
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Foto: P. Pavlovič
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mag. MIRAN STANKO
Za skupno dobro

Drage občanke in občani!

Z dosedanjim delom smo pokazali, da je možno v 
Krški občini ustvariti prijetno življensko okolje. To 
ne nazadnje dokazuje nedavna primerjava »Kje v 
Sloveniji se najbolje živi«, ki jo je opravil časopis 
Finance. Občina Krško se je uvrstila neposredno za 
Ljubljano in Kranjem na 19. mesto izmed vseh 212 
občin in je vodilna v Posavju. Želim, da bi ohranili 
tak lep rezultat in ga še izboljšali. To pa je mogo-
če samo z jasno postavljenimi cilji in sodelavci in 
svetniki, ki so ustvarjalni in naklonjeni tem ciljem. 

Nadaljevati želimo z razvojno naravnanostjo naše 
občine, zato v programu za naslednji mandat iz-
postavljam umirjeno in sodelovalno politiko »Za 
skupno dobro« z jasno določenimi cilji. Temeljila 
bo na pospešenem razvoju vseh naših krajev. 

Osrednja pozornost bo namenjena gradnji in obno-
vi cestnega omrežja, ki ga občani izpostavljate kot 
osrednji problem. Pred nami je tudi dokončanje ob-
nove omrežja javne komunalne infrastrukture. Pre-
cej je bilo narejenega na področju izgradnje objek-
tov za potrebe šolske in predšolske vzgoje, v tem 
mandatu pa bomo dokončali obnovo in izgradnjo 
preostalih šolskih objektov ter vrtcev na Senovem, 
Velikem Podlogu in Zdolah. Veselim se izgradnje 
osrednje knjižnice v Krškem, saj si jo Krško zasluži. 

Pomemben izziv vidimo tudi v pospeševanju ra-
zvoja gospodarstva, kmetijstva in turizma, saj 
prinašajo nova delovna mesta in s tem omogočajo 
boljše življenje za vse občane. 

Krška občina ima bogato društveno življenje, kjer 
občani izražate svojo ustvarjalno moč in gradite 

medsebojne vezi. To delovanje želimo ohranjati in 
ga jačati s tem, da bomo ustvarjali pogoje za delo-
vanje društev in organizacij. 

Ohranjali bomo tudi pridobljeni standard social-
nih in zdravstvenih storitev ter posebno pozornost 
namenili našim starejšim sokrajanom in občanom. 

Pred nami je še veliko izzivov.

Vabim vas, da se udeležite volitev in mi zaupate 
mandat za župana občine Krško ter podprete našo 
listo kandidatov za člane občinskega sveta. 

Miran Stanko, 
Vaš kandidat za župana 

1. volina enota
(KS Senovo in KS Koprivnica) 

1. vlado Grahovac
2. vlasta Moškon
3. Franc Bogovič
4. Mirela Zalokar
5. ivan Umek

2. volina enota
(KS Brestanica, KS Dolenja vas, 

KS Rožno – Presladol, KS Spodn-
ji Stari Grad – Spodnja Libna 

in KS Zdole) 

1. Jože Slivšek
2. Mojca Železnik
3. David Moškon
4. Terezija Deržanič
5. Roman Pleterski

3. volina enota
(KS mesta Krško in KS Gora)

1. mag. Miran Stanko
2. Jožica Mikulanc
3. Boštjan Pirc
4. Marija Stopinšek
5. Lojze Kerin
6. Nuša Masnik
7. Gabriel Metelko
8. Tanja Grozina
9. Ivan Učanjšek

4. volina enota
(KS Krško polje, KS Leskovec, 
KS Senuše in KS Veliki Trn)

1. Franc lekše
2. Ana Somrak
3. Damjan Mežič
4. Kristina Ogorevc 

Račič
5. Bojan Mežič

5. volina enota
(KS Podbočje, KS Raka, 

KS Veliki Podlog) 

1. Janez Barbič
2. Karolina Cizerle
3. Robert Kralj
4. olga vintar
5. Karel Kerin

Lista kandidatov SLS za volitve članov občinskega sveta Občine Krško

Naročnik oglasa: Slovenska ljudska stranka, Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana
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Združeni za novo energijo

Kandidat za župana
občine Krško

 
 
 
 

 

Dušan
Dornik
Dušan
Dornik

naročnik oglasa je stranka SMC

1. volilna enota: Senovo
ANTON PETROVIČ, LUCIJA GOLOB, MARTIN KOZOLE, 
HELENA KRAJNC, ANTON KINK

2. volilna enota: Brestanica/Dolenja vas
ANTON PODGORŠEK, NADA BAN, ZORAN DULAR, 
VESNA BUTKOVIČ, TOMAŽ KOSAR

4. volilna enota: Leskovec pri Krškem
BOŠTJAN ARH, JASMINA MLAKAR, ANTON BIZJAK, 
SENTA JELER

5. volilna enota: Podbočje/Raka
SILVO KROŠELJ, TATJANA CEROVŠEK, JOŽE TURK, 
MARJETA BAMBIČ, GREGA MEŽIČ

Naročnik: SD, Levs�kova ul. 15, 1000 Ljubljana

PRAVA EKIPA SD ZA DOBER NAMEN
SKUPEN CILJ: DOBROBIT ZA VSE

3. volilna enota: Krško
NATAŠA ŠERBEC, RAJMUND VEBER, META FEKONJA, 
MIHA LINDIČ, ZLATA GAJŠAK POŽGAJ, BELUAR NASUFI, 
ANITA VOLČANJŠEK, ANDRAŽ DOSTAL, SANELA LUKAVICA

SMC BREŽICE - Igor Zorčič z ekipo

VE4 - Bizeljsko, Artiče 
Pišece,  Sromlje 
1. Herman Premelč 
2. Katarina Rožman 
3. Tadej Škof 
4. Suzana Balon 
5. Marjan Penev 
6. Martina Kos

VE 2 - Kranjska 
1. Igor Zorčič 
2. Renata Baznik 
3. Darko Udovič 
4. mag. Nataša Avšič Bogovič 
5. Boštjan Gregorič 
6. Barbara Munič 
7. Franc Golobič 
8. Irena Bausovac

VE 3 - Dobova, Kapele, 
Globoko 
1. dr. Stanka Preskar 
2. Tomislav Jurman 
3. Božica Topolovec 
4. Ivan Kovačič 
5. Albina Zorčič 
6. Žan Godler 

VE 1 - Brežice 
1. Stanko Tomše 
2. Pija Smukovič 
3. dr. Tomaž Teropšič 
4. mag. Vesna Smrekar 
5. Igor Lazanski 
6. Natalija Pelko 
7. Samo Stanič 
8. Marjana Sečen 
9. Tinka Vukič 
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Božidar Arnšek, 
Andrej Žabkar, 
Ana Jelančić in 
Rado Kostrevc za 
Sevnico enakih 
možnosti.

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana
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neodvisni kandidat za župana Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič 

4

S PRAVO EKIPO NOVIM 
ZMAGAM NAPROTI
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KRAJE

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA
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ZA ENOTNO IN SLOŽNO POSAVJE !

SIMON VOLOVEC, 
20.10.1978, Brežice

SMILJANA TOMŠE, 
25.09.1966, Brežice

GREGOR REDENŠEK,
03.08.1983, Brežice

MARIJAN ŽIBERT, 
10.06.1940, Jesenice na 
Dolenjskem

ZDENKA MIRTEK, 
20.11.1975, Cerklje ob Krki

BOŠTJAN SINTIČ, 
21.11.1973, Cerklje ob Krki

VERICA ANDREJAŠ, 
21.12.1959, Cerklje ob Krki

PETER CVETKOVIČ, 
28.05.1979, Krška vas

MARIJA POPOVIČ, 
31.12.1975, Krška vas

STANKO BUDIČ, 
25.05.1955, Krška vas

TADEJA SMUKOVIČ, 
21.01.1989, Jesenice na 
Dolenjskem.

IVAN UREK, 
11.01.1956, Kapele

BRANKA PETAN, 
19.09.1960, Globoko

RIKARDO BERTOL, 
22.10.1972, Dobova

VOLILNA ENOTA 2VOLILNA ENOTA 1 VOLILNA ENOTA 3

OBČINA BREŽICE

ANDREJ AVŠIČ,  
26. 02. 1982, Sromlje

MOJCA AVŠIČ, 
20.07.1974, Sromlje

SANDI UREK, 
18.10.1972, Artiče

VOLILNA ENOTA 4

DARJA BOH, 
20.11.1960, Senovo

BORIS BUDAČKI, 
27.03.1970, Senovo

ANICA ROMARIĆ, 
30.12.1966, Senovo

ROBERT BOŽIČ, 
22.06.1976, Senovo

SUZANA KOŽAR, 
25.09.1973, Senovo

VOLILNA ENOTA 1

OBČINA KRŠKO

MATEJA ZUPAN,
23.11.1985, Zdole

ALEŠ LONČAR, 
04.05.1977, Brestanica

ANICA BARBIČ, 
25.05.1966, Brestanica

MARJAN ABRAM, 
17.07.1953, Brestanica

BRANKA LONČAR, 
27.10.1982, Brestanica

VOLILNA ENOTA 2

VINKO VOLČANJK,
25.09.1966, Krško

MATEJA ŽIGANTE, 
23.02.1987, Krško

BOJAN BENJE, 
17.12.1958, Krško

ANDREJA KRANJC, 
20.08.1972, Krško

KAROLJ KIŠ, 
22.01.1955, Krško

VOLILNA ENOTA 3

DAVID IMPERL, 
14.10.1976, 
Leskovec pri Krškem

SILVIJA UMEK, 
03.11.1977, 
Leskovec pri Krškem

RUDOLF VRŠČAJ, 
04.07.1973, 
Leskovec pri Krškem

MATEJA PAJIĆ, 
09.03.1966, 
Leskovec pri Krškem

DARKO OBLAK, 
17.10.1973,
 Leskovec pri Krškem

VOLILNA ENOTA 4

LUKA GRAMC, 
30.06.1987, Podbočje

BARBARA COLARIČ, 
10.10.1983, Podbočje

SAŠA ŠAVRIČ, 
18.06.1977, Podbočje

SONJA BAŠKOVEC, 
15.02.1976, Podbočje

ALOJZ LEKŠE, 
18.12.1982, Podbočje

VOLILNA ENOTA 5

Spoštovane občanke in občani!

»Biti pasivni kritizer, ki mu je kaj malo mar za vse, razen 
takrat, ko je pripravljen ure in ure tarnati, zapravljati čas 
in kritizirati vse okrog sebe, ali pa biti aktivni ustvarjalec, 
občan, ki mu ni vseeno, kaj se dogaja v njegovem kraju, 
občini in v državi?« 
To vprašanje je bilo vodilo in izziv, da smo se zbrali v stran-
ki ROK, stopili skupaj in se odločili za pogumnejšo pot – 
aktivnega soustvarjalca dogajanja in razvoja v naših kra-
jih, občini in državi. Različni v marsičem, pa vendar enotni, 
da je treba v okolju, kjer živimo, storiti nekaj več. Nismo 
ravno strokovnjaki kot naši ministri z doktorskimi nazivi, 
smo pa ravno prav izobraženi, razumni ljudje vseh gene-
racij, ki s »kmečko logiko« in z zdravim razumom opazu-
jemo in ocenjujemo dogajanje okoli nas. Pripravljeni 
smo se spoprijeti z vsem, kar prinaša lepši danes in jutri v 
državi, občini, krajevni skupnosti in povsod, kjer živimo in 
ustvarjamo. Upamo, da boste v našem programu spoznali 
tisto, kar vas bo prepričalo, da se udeležite volitev. 

Mi smo se odločili, odločite se tudi vi in obkrožite ROK. 
V Krškem št. 4. V Brežicah št. 7.

 

       Predsednik stranke ROK, 
                                     MARIJAN ŽIBERT

Z ROK-o v ROK-i že danes skupaj premagujemo ovire na poti 
v boljšo prihodnost!

Zaščitili smo vse, od metuljev do ptic, od rastlin do vsega, kar 
si je nekdo bolj ali manj upravičeno zamislil. Pozabili pa smo 
(so) na človeka in tisto, kar mora družba zagotoviti, da ima 
vsak občan lahko človeka vredno življenje. V ROK-u se bomo 
zavzemali zlasti za sledeče:

• Posebna skrb mladim družinam in ostarelim.
• Poudarek na varnosti odlagališča radioaktivnih odpadkov.
• 40% nižji komunalni prispevek na račun odlagališča 

radioaktivnih odpadkov tako v občini Krško kakor tudi v 
Brežicah.

• Cenejši vrtci. 
• Prednostne liste in občinske subvencije v vrtcih za družine, 

kjer so starši zaposleni.
• Porodniško nadomestilo tudi za brezposelne osebe in 

študentke.      
• Zastonj prevoz ob uradnih dnevih iz vasi v mesto in nazaj
• Brezplačen avtobus iz vasi v mesto in nazaj za prevoz na 

obšolske dejavnosti otrok.
• Optični internetni priključek v vsako posavsko hišo in 

stanovanje.    
• Subvencionirana in cenejša oskrba starejših brez dohod-

kov in z minimalno pokojnino.   
• Več sredstev in moči za pomoč ostarelim na domu.
• Igrišče in igrala za najmlajše v vsako vas in naselje.
• Pregledna kontrola nad delovanjem in porabo javno- 

gospodarskih podjetij.

Spoštovani, občanke in občani, spoštovane vo-
livke in volivci. Pred vami je seznam vaših znank in 
znancev, prijateljev in sorodnikov, ki kandidirajo v 
Brežicah oziroma v Krškem. Mi smo jih prepoznali 
kot zaupanja vredne in če delite mišljenje z nami, 
podprite in obkrožite številko pred kandidatom ali 
številko stranke ROK.

Več o širšem programu si oglejte na naši spletni strani (www.stranka-rok.si). Ob tem 
pa naj velja čestitka vsem kandidatom, ki ste se odločili kandidirati na listi katere-
koli stranke z željo, da skupaj storimo nekaj več.

Spoštovanje naj velja tudi za vse kandidate za župane. V Brežicah je naša izbira 
dosedanji župan Ivan Molan. Še posebno pa smo veseli odločitve gospoda Duša-
na Dornika, da kot kandidat različnih strank kandidira za župana občine Krško. 
Spremembe so vedno dobrodošle, še posebno, če prinašajo in povezujejo novo 
energijo.

kmetov.
• Širša štipendijska shema. Da študij ne bo le privilegij 

bogatih.
• Stimulirati poklicno izobraževanje. Poleg profesor-

jev in inženirjev rabimo tudi dobre obrtnike vseh 
poklicev.

• Finančno dostopna stanovanja za mlade.
• Zapuščene kmetije v naših vaseh naj z občinsko 

(državno) pomočjo odkupijo slovenske mlade družine.

• Subvencije za deloda-
jalce, ki zaposlijo mlad, 
neizkušen kader.

• Ceste brez lukenj in var-
nostno ustrezna vozišča 
z ogledali, ograjami, 
prehodi in pločniki. 

• Dostopna brezplačna 
pravna pomoč za občane.

• Sredstva za ohranitev hri-
bovskih kmetij in kmetov.

• V posavske trgovine in 
na tržnice hrano lokalnih 

• Policije, gasilcev, urgence in bolnišnice Brežice ne damo. Mnogim so rešili življenje. 
Jutri morda prav tebi. 

• Več veljave uspešnim podjetnikom in obrtnikom.
• Ustrezno reševanje romske problematike, ki bo temeljila tako na spoštovanju Romov 

kakor ostalih občanov, ki so prevečkrat žrtev neurejene zakonodaje.

Naročnik oglasa: Stranka ROK, Cesta prvih borcev 43, Brežice
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

Muca OFELIJA (18520B) 
je stara okoli 5 mesecev, pri-
jazna in navajena družbe lju-
di. Išče prijazen in odgovoren 
dom, kjer bodo skrbeli zanjo. 
Dom išče še nekaj muckov, ki 
so trenutno v zavetišču.

Psička BEA (18504KK) 
je stara cca 10 mesecev in 
majhne rasti v tipu terierja. Je 
prijazna in živahna. Išče aktivne 
lastnike, s katerimi bo uživala v 
prostem času in ki ji bodo zago-
tovili topel dom. 

Pes ROKI (18493B)  
je star cca 1 leto in je v tipu 
nemškega ovčarja. Je prija-
zen in igriv, komaj čaka, da se 
bo lahko družil z novimi lastni-
ki v prijaznem in odgovornem 
domu.

RAST NOČITEV IN ŠTEVILA 
NASTANITVENIH OBJEKTOV 

Število prihodov turistov v obči-
no in število nočitev v občini po 
podatkih iz statistik in evidenc 
naraščata. V letu 2013 je bilo za-
beleženih 171.138 prihodov tu-
ristov in 606.296 nočitev, v letu 
2016 pa že 187.425 prihodov in 
v letu 2017 650.000 nočitev. 

V letu 2012 je bilo v občini re-
gistriranih 41 subjektov, ki so 

ponujali nočitve, po podatkih 
Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in stori-
tve (AJPES), ki po novem vodi 
register nastanitvenih  obratov 
(sobodajalci, hoteli, penzioni, 
turistične kmetije z nastanitva-
mi, kampi, apartmajska naselja 
ipd.), pa imamo v občini v letu 
2018 že 219 registriranih nasta-
nitvenih obratov. Od tega je 114 
objektov registriranih v sklopu 
največjih slovenskih term, Term 
Čatež d.d., kar pomeni, da je 105 
nastanitvenih obratov izven ča-
teških term. 

Zelo spodbuden je podatek, da 
so še pred desetimi leti ponu-
dniki izven term ustvarili 2 % 
vseh nočitev v občini, leta 2017 
pa je delež teh nočitev znašal že 
7 %. Ta trend je opazen tudi v 
letu 2018. 

Z ODLOKOM OMOGOČILI 
SOBODAJALSTVO 
LASTNIKOM VINSKIH KLETI

K povečanju števila namestit-
venih kapacitet je pripomogel 
tudi leta 2009 sprejeti Odlok o 
sobodajalstvu v nestanovanj-

Obetavni rezultati na področju turizma 
v občini Brežice
Turizem je panoga, ki se tako v svetu kot doma razvija in raste. Turizem je že več desetletij pomemben steber razvoja 
občine Brežice, zato je občina sprejela Strategijo razvoja turizma v občini za obdobje 2017–2021. Strategija na podla-
gi temeljite analize stanja na področju turizma v občini izpostavlja prednostne naloge, med katerimi je tudi povečanje 
števila nočitev v občini, za kar je potrebno povečanje števila namestitvenih kapacitet. 

skih objektih v občini Brežice, 
ki je dal pravno podlago lastni-
kom vinskih kleti, da so lahko 
pričeli s sobodajalstvom, saj se 
je pred sprejetjem tega odloka 
dejavnost sobodajalstva lahko 
izvajala samo v stanovanjskih 
objektih. Odlok je omogočil za-
četek turizma v zidanicah. V ob-
čini je večje število vinskih kleti, 
ki so večji del leta neizkorišče-
ne, sprejeti odlok pa je omogočil 
oddajo prostorov vinskih kleti za 
namen nočitev in s tem dal tudi 

možnost dodatnega zaslužka za 
sobodajalce. Nekateri lastniki 
vinskih kleti so nove možnos-
ti, ki jih je dal odlok, že izkoristi-
li, Občina pa tudi za v prihodnje 
beleži velik interes tovrstnih so-
bodajalcev.

POSTAJALIŠČE ZA 
AVTODOME IN SISTEM 
IZPOSOJE KOLES ZA  VEČJO 
MOBILNOST 

Analiza strategije razvoja turiz-
ma je pokazala, da v občini pri-
manjkuje postajališč za avtodo-
me za krajše postanke, zato je 
Občina Brežice v letošnjem letu 

investirala v ureditev avtodom-
skega postajališča na Prešernovi 
cesti, ki je povezan v slovensko 
mrežo avtodomskih postajališč. 
Tu je uredila štiri parkirišča in t. 
i. infrastrukturni otok, kjer so na 
voljo elektrika, voda in odvaja-

nje odpadnih voda. Poleg posta-
jališča za avtodome je v prete-
klosti Občina v sklopu parkirišč 
v ulici Pod obzidjem uredila tri 
večja parkirišča za postanke av-
todomov. 

Strategija razvoja turizma je po-
udarila tudi pomen mobilno-
sti turistov, zato občina že ne-
kaj let ureja kolesarske steze, 
ki so pomembne tudi z vidika 
trajnostne mobilnosti občanov. 
Občina je pred uresničitvijo sis-
tema izposoje koles s postavitvi-
jo kolesarnic v mestu, ki bo na-
menjen za uporabo občanom 
in turistom, projekt je podprt z 
evropskimi sredstvi. Občina na-
črtuje nadgraditev sistema izpo-
soje koles z vzpostavitvijo pove-
zav med mestom in turističnimi 
objekti.

Občina Brežice je priporočila 

strategije za razvoj turizma upo-
števala tudi pri javnem razpisu 
za spodbujanje podjetništva. 
Občina zbrana sredstva iz na-
slova turističnih taks namenja 
razvoju turizma. Poleg tega pa 
namenja bistveno več proračun-

skih sredstev (od 2 do 3 milijone 
evrov letno) za javno in turistič-
no infrastrukturo, kot je urejanje 
cest, kolesarskih poti in pločni-
kov, urejanje parkov in zelenic, 
obnovo gradu in javne razsvet-
ljave ipd.

VINARSTVO IN KULINARIKA

Odraz uspešnih ukrepov za ra-
zvoj turizma so tudi tradicional-
ne in dobro obiskane prireditve, 
kot je poletni festival Brežice, 
moje mesto, ki je prerasel meje 
občine in je prepoznaven tako v 
regiji kot v širšem slovenskem 
prostoru.  Občina sledi trendom 
v turizmu tudi na področju kuli-
narike, zato je podprla izvajanje 
praktičnih delavnic, ki so name-
njene izobraževanju in promociji 
avtohtonih lokalnih jedi z name-
nom, da bodo ponudniki gostin-
skih storitev v prihodnje ponu-
jali izbor tradicionalnih lokalnih 
jedi. 

Občina Brežice promovira lokal-
na vina s projektom izbora župa-
novega vina in z vinoteko v Me-
stni hiši Brežice, kjer so v letu 
2017 zabeležili 3.000 obiskoval-
cev degustacij. Mestno hišo, kjer 
je tako turistično-informacijski 
center in trgovinica z domačimi 
izdelki, letno obišče 23.000 obi-
skovalcev, medtem ko Posavski 
muzej Brežice beleži 46.000 obi-
skovalcev letno. 

Festival Brežice, moje mesto 2017 (foto: arhiv ZPTM Brežice)

Savski brod Mostec (foto: arhiv Občine Brežice)

Turistični avtobus s skupnim oglaševanjem Term Čatež in festiva-
la Brežice moje mesto (foto: arhiv Občine Brežice)

Ugodne vremenske razmere v jesenskem času so omogočile izvaja-
nje številnih obnov lokalnih cest in javnih poti po krajevnih skupno-
stih. 5. novembra se je pričela obnova lokalne ceste Velike Malen-
ce–Mrzlava vas. Rok za izvedbo del je 25. november. Dela zajemajo 
obnovo celotne voziščne konstrukcije v dolžini 550 m, ureditev od-
vodnjavanja meteornih voda ter ureditev bankin in brežin. Občina 
Brežice se je odločila za obnovo odseka ceste, ki je bil v zelo slabem 
stanju, predvsem asfaltna površina, saj jo je bilo nemogoče redno 
vzdrževati. Obnova voziščne konstrukcije bo predvsem izboljšala 
prometno varnost in dostopnost občanov do njihovih domov. Za in-
vesticijo bo občina zagotovila 100.000 EUR proračunskih sredstev, 
dela obnove izvaja podjetje HPG Brežice d.o.o.

Obnova lokalnih cest in javnih poti poteka še v KS Križe (obnova od-
seka lokalne ceste LC 024451 Kriške Gorice–Goli vrh v dolžini cca 250 
m, obnova kompletne voziščne konstrukcije in ureditev odvodnja-
vanja) in v KS Globoko (obnova odseka lokalne ceste Mali Vrh–Glo-
boko v dolžini 600 m, obnova kompletne voziščne konstrukcije in 
ureditev odvodnjavanja).

V KS Bizeljsko sta bila obnovljena dva odseka javnih poti, in sicer 
JP 527562 (Mihelin) v Stari vasi v dolžini 215 m in JP 528161 v Dre-
novcu v dolžini 300 m. 

V KS Pečice poteka modernizacija odseka lokalne ceste Zgornja Po-
hanca–Osredek  v dolžini 1.050 m. V letošnjem letu bo izvedena 
razširitev ceste in priprava ceste v makadamski izvedbi, uredilo se 
bo tudi odvodnjavanje s prepusti in jarki, v letu 2019 pa je predvi-
deno asfaltiranje ceste. 

OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI CESTE

V času del obnove občinske ceste LC 024101  Velike Malence - 
Mrzlava vas velja popolna zapora ceste v dolžini 500 m (od stano-
vanjske hiše številka 36 proti mostu proti Mrzlavi vasi) z označenim 
obvozom skozi naselje Vitovec.

Popolna zapora bo potekala v naslednjih terminih: 
• 6 dni v terminu od 5. 11. 2018 do 14. 11. 2018,  

dnevno od 7.00 do 17.00; 
• 2 dni v terminu od 20. 11. 2018 do 23. 11. 2018,  

dnevno 7.00 do 17.00. 

Vse krajane in udeležence v prometu prosimo za upoštevanje pro-
metne signalizacije in razumevanje.

Obnova lokalnih cest po krajevnih skupnostih

Obnova ceste Velike Malence–Mrzlava vas
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Ob spominu na zaključek prve svetovne vojne, ki ga v letu 2018 
obeležujemo z najrazličnejšimi manifestacijami, je prav, da bralci 
v našem okolju opravimo malo osebno spominsko manifestacijo 
tako, da sežemo po  romanu Zadnji vitez plemeniti Heldenstamm, 
družinski povesti, kakor so označili omenjeno delo, in se za nekaj 
ur ob branju preselimo stoletje nazaj v Koprivnico, kjer so nekoč  
krajani in tudi ljudje v širši okolici poznali resnično zgodbo Ite 
in Ernesta, ki je krožila od ust do ust kot nekakšna pravljica. 
Nežno ljubezensko razmerje med najstnikoma Ernestom in Ito 
se je začelo, ko sta se srečala v Koprivnici in se silovito zaljubila 
na prvi pogled. A v takratnih časih je bila ljubezen drugačna kot 
dandanašnji – mlad par se je strogo vikal, srečevala sta se lahko 
le v prisotnosti odraslih, odnos sta utrjevala s pismi. Ker pa 
je Ernest sodil v družbeni razred plemstva, je to še posebej 
oteževalo zvezo z meščanskim dekletom, kot je bila Ita. Če bi 
se namreč poročil s plemkinjo, v to je bila njegova mama Pavlina 
Schwarzer strogo prepričana, bi plemstvo Heldenstammov 
spet doseglo svojo višino. Kaj menite, bi Ita in Ernest tudi tako 
trpela, če bi se spoznala sto let pozneje?

zagovorn ik i

b r a n j a

“

Boža Ojsteršek je bila dolgoletna 
učiteljica slovenskega jezika na OŠ XlV. 
divizije Senovo, širše pa je poznana kot 
režiserka v Gledališki skupini DKD Svoboda 
Senovo, v kateri je prvo igro na domačem 
odru z odraslimi igralci režirala leta 1993. Kot strastna bralka in 
zavedna kulturnica je bila vključena tudi v prizadevanja po odprtju 
izposojevališča Valvasorjeve knjižnice na Senovem. V branje priporoča 
pretresljivo ljubezensko zgodbo po resničnih dogodkih Zadnji 
vitez plemeniti Heldenstamm avtorice Margarete Hess Rak.

“

HITOSHI NISHIGUCHI V KRŠKEM – Japonski karate mojster Hitoshi 
Nishiguchi je oktobra ob proslavi 20. obletnice sodelovanja med ja-
ponsko Rindo šolo in slovenskimi ljubitelji ter ob 50. obletnici usta-
novitve prvega karate kluba v Sloveniji (v Krškem) obiskal Slove-
nijo. Gostoval je v Mariboru, Selnici ob Dravi, Radvanjah in Idriji, 
večino časa pa je preživel v Posavju, kjer je po sekcijah Yuki kara-
te šole poučeval v Krškem, Artičah, Dobovi, na Čatežu in Brežicah. 
Prav v Krškem je na osebno vabilo staroste slovenskega karate-
ja Staneta Iskre gostoval na treningih Nippon kluba Krško, kjer je 
mlade in stare karateiste poučeval skrivnosti karateja na šestih 
treningih in seminarju. Ob tej priložnosti ga je 25. oktobra sprejel 
tudi župan mag. Miran Stanko, družbo pa so mu delali tudi gosti-
telja Veljko Jukič, veteran posavskega karateja, in starosta Stane 
Iskra ter Nino Rep, najboljši karateist mlade generacije iz Nippon 
kluba Krško, mojstrski kandidat in nosilec medalje z lanskega tek-
movanja »Maribor open«. 

Predstavili projekte, financirane 
iz evropskih skladov
Na konferenci »Govoriš kohezijsko?« v Mariboru, na kateri so 23. oktobra obravnavali ključne pretekle izkušnje in do-
sežke kohezijske politike ter novosti v naslednji perspektivi, je svoje izkušnje z izvedbo številnih projektov, sofinancira-
nih iz evropskih sredstev, predstavila Občina Krško. Kot sta pojasnila direktorica občinske uprave Melita Čopar in vod-
ja oddelka za družbene dejavnosti Andrej Sluga, je Občina Krško v perspektivi 2007–2013 za številne naložbe počrpala 
26,6 milijona evrov. Konferenco je organiziral Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, v so-
delovanju z Radiem Študent.

Med drugim sta poglede na 
črpanje evropskih sredstev 
predstavila tudi Bojan Suvorov, 
direktor Urada za kohezijsko po-
litiko, in Ivan Žagar, predsednik 
Razvojnega sveta kohezijske re-
gije Vzhodna Slovenija, ki je po-
udaril, da z vidika razvojnih razlik 
med vzhodno in zahodno Slove-

nijo v naši državi v novi finančni 
perspektivi nujno potrebujemo 
vsaj dva operativna programa. 
Kot je še dodal, je zato pomem-
ben partnerski dialog, da bo v 
državi urejeno tisto, kar je naj-
bolj nujno.

V perspektivi 2007–2013 so 
med večjimi projekti v občini 
Krško predvsem izgradnja širo-
kopasovnih povezav, hidravlične 
izboljšave vodovodnega sistema 

Posavja, celovita prenova gradu 
Rajhenburg v Brestanici, obnovi 
Mencingerjeve hiše in Valvasor-
jevega kompleksa, prenova ve-
like dvorane Kulturnega doma 
Krško ter celovita obnova stare-
ga mestnega jedra, energetske 
sanacije osnovnih šol v Krškem, 
Brestanici, Leskovcu pri Krškem, 

Koprivnici in Podbočju, pa II. 
faza namakalnega sistema Kalce 
– Naklo, komasacije in agrome-
lioracije na Krškem polju, izgra-
dnja krške obvoznice in druge.

V novi perspektivi 2014–2020, 
v kateri se črpanje na sploš-
no v državi še ni začelo v pol-
nem razmahu, kot bi se mo-
ralo, se Občina Krško posveča 
predvsem skrbi za starejše, pri 
tem računa na sofinanciranje 

iz evropskih skladov za uredi-
tev dnevnega centra za starej-
še v Krškem, uspešna je bila pri 
vzpostavitvi Večgeneracijskega 
centra Posavje s sedežem v Kr-
škem, pospešeno se v sodelova-
nju s Centrom za socialno delo 
Krško pripravljajo na pilotni slo-
venski projekt Integrirane oskr-
be v občini Krško »MOST«, za 
katerega so že dobili odobrenih 
1,7 milijona evropskih in držav-
nih sredstev. 

Na področju izobraževanja v po-
vezavi z gospodarstvom in v so-
delovanju z različnimi državami 
se že izvajata projekta MASTER 5 
in Podjetna 9-ka, s področja tu-
rizma posavski projekt Zelena 
doživetja Posavja, pa Poveza-

ni s Savo, Pametne vasi in Varuj 
vodo, za promocijo lokalno pri-
delane hrane pa še dva posavska 
projekta Ribe na šolskih krožni-
kih in Riba je IN. S področja traj-
nostne mobilnosti so izvedli že 
nekaj projektov, kot je vzposta-
vitev območij za pešce, projekt 
PEŠBUS, v načrtu je izgradnja 
novega večnamenskega mostu 
čez Savo, pa izgradnja kolesar-
skih poti Krško–Kostanjevica na 
Krki, Krško–Kozje, dodatna izpo-
sojevališča za brezplačno izpo-
sojo koles, novo P+R parkirišče 
pri železniški postaji v Krškem … 
S področja komunalne infra-
strukture pa tudi projekt odva-
janja in čiščenja odpadne vode 
v porečju spodnje Save. 

Ivan Žagar, predsednik Razvojnega sveta kohezijske regije Vzho-
dna Slovenija, je poudaril, da z vidika razvojnih razlik med vzhodno 
in zahodno Slovenijo v naši državi v novi finančni perspektivi nujno 
potrebujemo vsaj dva operativna programa (foto: Radio Študent).

Direktorica občinske uprave Melita Čopar in vodja oddelka za druž-
bene dejavnosti Andrej Sluga (foto: Radio Študent).

Potem ko je Občina Krško v preteklem in letošnjem letu na Vidmu 
obnovila več ulic, se bodo v novembru začela dela celovite obno-
ve Cankarjeve ulice, ki bodo potekala do sredine naslednjega leta 
v petih fazah. Vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo Janja 
Špiler in skrbnik projekta Tomaž Koretič sta skupaj s predstavniki 
izvajalca potek obnove 23. oktobra predstavila krajanom. S projek-
tom v skupni vrednosti 644.000 evrov je bila Občina Krško uspe-
šna pri črpanju evropskih sredstev, saj je na razpisu ministrstva za 
infrastrukturo, Službe za trajnostno mobilnost in prometno politi-
ko, pridobila 95.000 evrov, od tega 85 % iz evropskega kohezijskega 
sklada in 15 % od države. Celovita obnova ulice bo obsegala uredi-
tev oziroma posodobitev komunalne infrastrukture, odvodnjava-
nje, obnovo cestišča in ureditev dvostranskega pločnika. Obnova 
bo od novembra do junija prihodnje leto potekala v petih fazah, 
ulica pa bo zaprta za promet z izjemo za stanovalce, ki bodo imeli 
ves čas gradbenih del omogočen dostop do svojih hiš oziroma sta-
novanjskih blokov.

V počastitev slovenskega državnega praznika dneva reformacije je 28. 
oktobra v Mestnem muzeju Krško v soorganizaciji Občine Krško, Kul-
turnega doma Krško, enote Mestni muzej Krško, Valvasorjeve knjižni-
ce Krško in Krščanske adventistične cerkve potekala osrednja slove-
snost, na kateri so zbrane pozdravili dr. Helena Rožman iz Kulturnega 
doma Krško, enote Mestni muzej Krško, župan mag. Miran Stanko in 
predsednik Krščanske adventistične cerkve mag. Zmago Godina. Obi-
skovalci so si lahko ogledali Dalmatinovo Biblijo iz zbirke Valvasorje-
ve knjižnice Krško, ki jo je predstavila bibliotekarka Polona Brenčič, 
kulturni program pa so oblikovali člani Simfoničnega orkestra Glas-
bene šole Krško pod vodstvom Petra Gabriča ter skavta Krščanske 
adventistične cerkve Jakob in Rebeka Virtič. 
Hkrati je pod vodstvom višje kustosinje Mestnega muzeja Krško Nine 
Sotelšek v muzeju potekala knjigoveška ustvarjalna delavnica Kopt-
ska vezava. Udeleženci so v muzejskih razstavah spoznali različne ve-
zave knjig in si ogledali knjige iz 19. stoletja ter se poučili o njihovem 
pravilnem hranjenju. Po korakih so spoznavali postopek vezave, ki se 
danes najpogosteje uporablja za skicirke. Prvi list knjige so lahko ok-
rasili s tematskim ex-librisom, ki so ga natisnili na tiskarskem stroju 
ob vodenju Vladimirja Abrama.

Začetek del obnove Cankarjeve ulice

Celovita obnova Cankarjeve ulice bo obsegala ureditev oziroma 
posodobitev komunalne infrastrukture, odvodnjavanje, obnovo 
cestišča in ureditev dvostranskega pločnika.

Dan reformacije obeležili 
v Mestnem muzeju Krško 

V kulturnem programu sta sodelovala tudi skavta Krščanske 
adventistične cerkve Jakob in Rebeka Virtič.
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SREČKO OCVIRK, 5.11.1969, PODVRH 31, 8292 Zabukovje
Predlagatelj: SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 1
1. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1. SREČKO OCVIRK, 5.11.1969, PODVRH 31, 8292 Zabukovje
2. MAJDA JAZBEC, 15.5.1964, DROŽANJE 13, 8290 Sevnica
3. BOŽIDAR BECI, 26.1.1965, RAZBOR 44, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
4. DARJA POMPE, 1.1.1974, LEDINA 85, 8290 Sevnica
5. JANKO METELKO, 11.12.1955, RADEŽ 56, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
6. BARBARA ZAKRAJŠEK, 27.8.1985, ŠENTJUR NA POLJU 3, 
 1434 Loka pri Zidanem Mostu
7. ROMAN ŽVEGLIČ, 3.4.1964, STRŽIŠČE 4, 8292 Zabukovje

2. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. GREGOR KORENE, 8.1.1982, ŽIGRSKI VRH 32, 8290 Sevnica
2. ZDENKA DERNOVŠEK, 23.5.1975, RAZBOR 30, 
 1434 Loka pri Zidanem Mostu
3. MARJAN LOČIČNIK, 25.11.1964, POKLEK NAD BLANCO 12B, 
 8283 Blanca
4. VALERIJA MIRT, 16.11.1986, BLANCA 162, 8283 Blanca
5. BOŠTJAN OSTROVRŠNIK, 26.11.1974, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 50,  
 1434 Loka pri Zidanem Mostu
6. MARTINA KOLMAN, 10.1.1993, METNI VRH 25, 8290 Sevnica
7. JANJA GORIŠEK, 10.3.1976, POKLEK NAD BLANCO 18A, 8283 Blanca
 

3. /

4. LISTA MARJANA ŠARCA
1. GORAZD ZUPANC, 15.6.1981, RAČICA 51B, 
 1434 Loka pri Zidanem Mostu
2. TADEJA MEDVEŠEK, 10.7.1978, BLANCA 36, 8283 Blanca
3. DAVID ZABASU, 11.7.1993, LEDINA 90B, 8290 Sevnica
4. MAJA TRŽAN, 13.6.1989, LEDINA 41, 8290 Sevnica
5. LUDVIK TREBŠE, 25.6.1970, BREG 15, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
  

5. NEODVISNA LISTA ZA OBČINO SEVNICA
1. VANJA ŽULIČ, 16.7.1987, TRNOVEC 16, 8292 Zabukovje
2. ZORAN CVAR, 3.10.1958, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 27, 
 1434 Loka pri Zidanem Mostu
3. MOJCA PROSENC, 28.9.1975, ŠENTJUR NA POLJU 27, 
 1434 Loka pri Zidanem Mostu
4. JERNEJ JUG, 27.11.1978, PEČJE 38, 8290 Sevnica

6. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1. FRANC PAVLIN, 14.1.1956, BLANCA 93, 8283 Blanca
2. MARIJA ŠUTAR, 12.2.1961, KLADJE NAD BLANCO 34, 8283 Blanca
3. ERVIN KOZOLE, 14.8.1970, OREHOVO 50, 8290 Sevnica
  

7. SOCIALNI DEMOKRATI
1. BOŽIDAR ARNŠEK, 28.2.1960, ZABUKOVJE NAD SEVNICO 76, 8292 
Zabukovje
2. IVONA ABRAM, 6.12.1957, POKLEK NAD BLANCO 38, 8283 Blanca
3. LEON BAUMKIRHER, 29.4.1989, TRNOVEC 10, 8292 Zabukovje
4. JOŽICA ARNŠEK, 11.12.1959, ZABUKOVJE NAD SEVNICO 76, 8292 
Zabukovje
5. VILFRID ŽELEZEN, 16.2.1964, ŽURKOV DOL 18, 8290 Sevnica
6. MILENA JERE, 11.1.1961, PEČJE 1B, 8290 Sevnica
7. BORIS KOTESKI, 17.7.1960, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 62, 
 1434 Loka pri Zidanem Mostu
  

8. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. MARINKA SLAK, 22.9.1984, PODGORJE OB SEVNIČNI 28, 
 8292 Zabukovje
2. MATEJ IMPERL, 20.7.1979, RAZBOR 22, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

KANDIDATI ZA ŽUPANA OBČINE SEVNICA 
NA LOKALNIH VOLITVAH 18. 11. 2018

LISTE KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET 
OBČINE SEVNICA NA VOLITVAH 18. 11. 2018

3. TANJA KRAGL, 20.9.1993, LONČARJEV DOL 9, 8290 Sevnica
4. JOŽE AŠIČ, 9.2.1946, SELCE NAD BLANCO 4A, 8283 Blanca
  

9. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DESUS
1. LUDVIK CESAR, 20.3.1957, RAZBOR 8C, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
2. BETKA SALMIČ, 1.7.1966, OREŠJE NAD SEVNICO 20A, 8290 Sevnica

VOLILNA ENOTA 2
1. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1. BOŽIDAR GROBOLJŠEK, 4.12.1955, BOHORSKA ULICA 17, 8290 Sevnica
2. IRENA KLENOVŠEK, 21.9.1962, NASELJE HEROJA MAROKA 25, 
 8290 Sevnica
3. GREGA VAVTAR, 8.11.1986, GLAVNI TRG 8, 8290 Sevnica
4. VIOLETA BAHAT KMETIČ, 23.6.1974, POT NA ZAJČJO GORO 29, 
 8290 Sevnica
5. PAVEL ZAGODE, 8.5.1950, GRIČ 15, 8290 Sevnica
6. FRANČIŠKA ZEMLJAK, 5.2.1949, RIBNIKI 26, 8290 Sevnica
7. ZVONE KOŠMERL, 30.9.1958, POD VRTAČO 18, 8290 Sevnica
  

2. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. TANJA NOVŠAK, 2.6.1965, POD VRTAČO 19, 8290 Sevnica
2. MIRAN GRUBENŠEK, 8.6.1961, KVEDROVA CESTA 6A, 8290 Sevnica
3. LUCIJA MLAKAR, 12.5.1986, CESTA NA GRAD 15A, 8290 Sevnica
4. DRAGO JAZBEC, 19.11.1957, GLAVNI TRG 33, 8290 Sevnica
5. VESNA POVŠE, 3.2.1978, DROŽANJSKA CESTA 57, 8290 Sevnica
6. AUGUST TERAŽ, 9.9.1992, RIBNIKI 78, 8290 Sevnica
7. STANISLAV LEVSTIK, 24.7.1950, NASELJE HEROJA MAROKA 5, 
 8290 Sevnica
  

3. /

4. LISTA MARJANA ŠARCA
1. ROK PETANČIČ, 5.10.1981, TRG SVOBODE 32, 8290 Sevnica
2. IRENA DEBEVC, 11.10.1957, CESTA NA GRAD 34, 8290 Sevnica
3. VLADIMIR PINTAR, 5.12.1966, DROŽANJSKA CESTA 41A, 8290 Sevnica
4. MELITA ROBAR, 24.3.1993, CESTA NA GRAD 33, 8290 Sevnica
5. DOMEN KELNERIČ, 19.3.1985, PRVOMAJSKA ULICA 54, 8290 Sevnica
6. TJAŠA BOŽIČ, 9.9.1985, BOHORSKA ULICA 13, 8290 Sevnica
7. MARJAN ŠMIT, 10.4.1961, CESTA NA GRAD 31, 8290 Sevnica
  

5. NEODVISNA LISTA ZA OBČINO SEVNICA
1. JANEZ ŠERJAK, 7.6.1958, KLADNIKOVA ULICA 5, 8290 Sevnica
2. NINA KROHNE, 15.7.1992, FLORJANSKA ULICA 6, 8290 Sevnica
3. DRAGO ŽNIDARŠIČ, 30.9.1965, DROŽANJSKA CESTA 38, 8290 Sevnica
4. VLASTA DERGAN, 5.7.1966, CESTA NA GRAD 26A, 8290 Sevnica
5. IZIDOR VOVK, 20.9.1969, KLADNIKOVA ULICA 8, 8290 Sevnica
6. LARA DERGAN, 17.2.1996, CESTA NA GRAD 26A, 8290 Sevnica
7. NATALIJA HOSTNIK, 7.3.1976, CESTA NA DOBRAVO 53, 8290 Sevnica
  
6. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 
1. SUZANA KOVAČIČ, 2.4.1971, PLANINSKA CESTA 29, 8290 Sevnica
  

7. SOCIALNI DEMOKRATI
1. ANA JELANČIĆ, 8.3.1959, RIBNIKI 12, 8290 Sevnica
2. DEJAN KRALJ, 24.3.1971, DROŽANJSKA CESTA 82, 8290 Sevnica
3. STANISLAVA ŽIČKAR, 7.8.1970, CANKARJEVA ULICA 7, 8290 Sevnica
4. DAMJAN POPELAR, 9.3.1973, FLORJANSKA ULICA 38C, 8290 Sevnica
5. JELKA ROBAR, 31.10.1960, CESTA NA GRAD 33, 8290 Sevnica
6. LUDVIK CVIRN, 23.8.1940, NASELJE HEROJA MAROKA 27, 8290 Sevnica
7. ESTERA SAVIĆ BIZJAK, 22.12.1958, FLORJANSKA ULICA 120, 
 8290 Sevnica
  

8. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. MATJAŽ TRAVEN, 9.11.1973, DROŽANJSKA ULICA 103, 8290 Sevnica
2. MATILDA TOMAŽIN, 27.8.1962, KVEDROVA CESTA 50, 8290 Sevnica
3. BLAŽ JENE, 17.1.1967, KVEDROVA CESTA 45, 8290 Sevnica
4. IVANA TRAVEN, 10.5.1952, FLORJANSKA ULICA 47A, 8290 Sevnica
5. ROBERT KAŠE, 29.1.1966, CESTA NA GRAD 27, 8290 Sevnica
  

9. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DESUS
1. JOŽEF ŽNIDARIČ, 3.2.1948, NASELJE HEROJA MAROKA 5, 8290 Sevnica
2. IRENA MAVRIČ SIMONČIČ, 22.3.1956, NASELJE HEROJA MAROKA 19, 
 8290 Sevnica
3. FRANC PIPAN, 12.10.1941, CESTA NA DOBRAVO 27, 8290 Sevnica
4. ALENKA ŽURAJ BALOG, 31.12.1954, NASELJE HEROJA MAROKA 7, 
 8290 Sevnica
5. JOŽE GORIŠEK, 28.2.1960, TRG SVOBODE 32, 8290 Sevnica

VOLILNA ENOTA 3
1. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1. VINCENC KNEZ, 5.4.1962, ŠMARČNA 17, 8294 Boštanj
2. JELKA BEC, 9.1.1959, BOŠTANJ 13A, 8294 Boštanj
3. JANOŠ JANC, 25.8.1966, ARTO 5, 8293 Studenec
4. SIMONA HRIBŠEK, 16.7.1982, PONIKVE PRI STUDENCU 6, 
 8293 Studenec
5. BORIS ANDROJNA, 31.3.1988, LUKOVEC 26C, 8294 Boštanj
  

2. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. TOMAŽ LISEC, 19.2.1978, DOLENJI BOŠTANJ 104, 8294 Boštanj
2. BRIGITA KARLOVŠEK, 19.8.1962, KOMPOLJE 4, 8294 Boštanj
3. ALOJZ GUČEK, 4.1.1971, VRH PRI BOŠTANJU 34, 8294 Boštanj

4. NADA NOVŠAK, 26.2.1957, LOG 17, 8294 Boštanj
5. ALOJZ UDOVČ, 19.5.1954, JELOVEC 7, 8294 Boštanj
  

3. /

4. LISTA MARJANA ŠARCA
1. JANEZ LIPAR, 16.6.1956, BOŠTANJ 35, 8294 Boštanj
2. MOJCA JEKOŠ, 15.5.1962, BOŠTANJ 9, 8294 Boštanj
3. ROBERT OREŠKOVIČ, 2.6.1981, BOŠTANJ 18D, 8294 Boštanj
4. ALJA JEKOŠ, 12.6.1993, BOŠTANJ 9, 8294 Boštanj
5. FRANC POVŠE, 31.8.1956, DOLENJI BOŠTANJ 138, 8294 Boštanj
  

5. NEODVISNA LISTA ZA OBČINO SEVNICA
1. JOŽE UDOVČ, 21.1.1953, BOŠTANJ 17C, 8294 Boštanj
2. MARIJA MIRA ŠRAJ, 23.11.1957, BOŠTANJ 9A, 8294 Boštanj
3. IVAN MOŽIC, 3.2.1957, VRH PRI BOŠTANJU 33, 8294 Boštanj
4. MIRKO HRIBAR, 13.10.1962, DOLENJI BOŠTANJ 62, 8294 Boštanj
5. DARJA PODLIPNIK, 6.8.1974, DOLENJI BOŠTANJ 33A, 8294 Boštanj
  

6. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1. VIDA RIBIČ SUHODOLČAN, 20.4.1954, MRTOVEC 11, 8294 Boštanj
2. DAMJAN ŠKORNIK, 2.10.1970, MRTOVEC 4A, 8294 Boštanj
3. KATERYNA ŠKORNIK, 18.5.1979, MRTOVEC 4A, 8294 Boštanj
  

7. SOCIALNI DEMOKRATI
1. ANDREJ ŽABKAR, 3.11.1969, ROVIŠČE PRI STUDENCU 14, 
 8293 Studenec
2. BRIGITA UDOVČ, 26.8.1973, GORNJE IMPOLJE 9, 8293 Studenec
3. MATJAŽ VRISK, 28.4.1980, DOLENJI BOŠTANJ 9, 8294 Boštanj
4. POLONA ŽNIDARŠIČ, 31.3.1996, LOG 28, 8294 Boštanj
5. UROŠ SOVINC, 18.8.1989, LOG 28, 8294 Boštanj
  

8. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. DANILO MARIN, 3.7.1964, LOG 5, 8294 Boštanj
  

9. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DESUS
1. JANEZ LEVSTIK, 21.4.1952, MRTOVEC 9A, 8294 Boštanj

VOLILNA ENOTA 4
1. SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1. JANEZ KUKEC, 29.7.1962, TRŽIŠČE 11E, 8295 Tržišče
2. DANICA KRAMŽAR, 30.4.1974, KAMENŠKO 5, 8297 Šentjanž
3. BRANKO KEBER, 12.10.1957, BIRNA VAS 13, 8297 Šentjanž
4. MARTA KARLIČ, 2.3.1965, GABRIJELE 51A, 8296 Krmelj
5. STANISLAV ERMAN, 20.11.1957, ŠENTJANŽ 92, 8297 Šentjanž
6. MARINKA ŠUŠTARŠIČ, 2.12.1964, POLJE PRI TRŽIŠČU 20A, 8296 Krmelj
  

2. SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. IVAN OREŠNIK, 15.2.1973, OSREDEK PRI KRMELJU 1, 8297 Šentjanž
2. IRENA DOBNIK, 5.3.1966, KRMELJ 24, 8296 Krmelj
3. BRUNO VIDMAR, 1.11.1987, GABRIJELE 6, 8296 Krmelj
4. MAJA SKOPOREC, 28.10.1980, LESKOVEC V PODBORŠTU 37, 
 8297 Šentjanž
5. ALEŠ MRGOLE, 20.2.1983, VRHEK 12, 8295 Tržišče
6. IRENA ODLAZEK, 28.7.1973, OSREDEK PRI KRMELJU 12, 8297 Šentjanž
  

3. LISTA ZA MIRNSKO DOLINO
1. DEJAN HOČEVAR, 10.3.1972, KRMELJ 24C, 8296 Krmelj
  

4. LISTA MARJANA ŠARCA
1. STANKO LAZAR, 27.6.1970, TRŽIŠČE 3, 8295 Tržišče
2. ANJA ODLAZEK, 13.12.1995, OSREDEK PRI KRMELJU 12, 8297 Šentjanž
3. JURE ZORC, 3.1.1991, KRMELJ 30, 8296 Krmelj
4. DAŠA LAZAR, 2.5.1996, TRŽIŠČE 3, 8295 Tržišče
5. ŽAN BOGVE, 9.5.1995, KRMELJ 30A, 8296 Krmelj
  

5. /
  

6. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
1. VANDA GORENJC, 3.7.1953, ŠENTJANŽ 42, 8297 Šentjanž
2. ANDREJ ČERČEK, 17.6.1969, OSREDEK PRI KRMELJU 36, 8297 Šentjanž
3. KARMEN HRIBAR, 27.1.1979, CEROVEC 27, 8297 Šentjanž
  

7. SOCIALNI DEMOKRATI
1. RADO KOSTREVC, 21.2.1961, KRMELJ 86, 8296 Krmelj
2. SLAVICA MIRT, 8.6.1958, HINJCE 10, 8296 Krmelj
3. MILAN BAŠA, 22.5.1958, SLANČJI VRH 2B, 8295 Tržišče
4. VLADKA BLAS, 25.2.1960, PAVLA VAS 19, 8295 Tržišče
5. STANKO GORENJC, 16.9.1957, ŠENTJANŽ 42, 8297 Šentjanž
6. RENATA OSRAJNIK, 4.12.1963, KRMELJ 89, 8296 Krmelj
  

8. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. MELITA BUNDERŠEK, 11.9.1973, KLADJE PRI KRMELJU 10, 
 8297 Šentjanž
2. ALOJZ REPOVŽ, 8.7.1955, SPODNJE VODALE 9A, 8295 Tržišče
  

9. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DESUS
1. VINCENC SITAR, 23.2.1958, MARENDOL 2, 8295 Tržišče
2. ŠPELA ŠUŠTARŠIČ, 5.3.1988, ŠENTJANŽ 8, 8297 Šentjanž
3. CIRIL KRIŠTOF, 24.4.1950, HINJCE 1, 8296 Krmelj
4. RENATA KUHAR, 25.4.1965, HINJE 11, 8297 Šentjanž
5. BRIGITA ERPIČ, 1.9.1965, ZGORNJE MLADETIČE 2, 8295 Tržišče
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Občina Sevnica ob občinskem prazniku podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom in organizacijam, ki s svojim delovanjem na različnih 
področjih družbenega življenja pomembno prispevajo k boljšemu, kakovostnejšemu in polnejšemu življenju občanov. Predloge kandidatov so podale 
krajevne skupnosti, društva, organizacije, občani in drugi posamezniki, o dobitnikih priznanj pa je s sklepom odločil Občinski svet Občine Sevnica.

Prejemniki priznanj Občine Sevnica v letu 2018

Za družbeno odgovornost ter razumevanje potreb in zmožnosti dela 
vsakega posameznika v družbi prejme Grb Občine Sevnica

PODJETJE INDE d. o. o. SEVNICA
Podjetje lnde d.o.o. je invalidsko podjetje, ki po 
večini zaposluje ljudi s posebnimi potrebami in s 
priznano invalidnostjo z območja celotne regije 
Posavje. Delujejo kot družbeno odgovorno pod-
jetje, ki invalidom omogoča zaposlitev, vključeva-
nje v delovni proces in vključevanje v družbo, kar 
je zanje in za njihove družine izjemnega pomena.
Opravljajo lažja proizvodna dela, med njimi sesta-
vljanje, vijačenje, pregledovanje, kompletiranje in 
pakiranje različnih komponent po navodilih naroč-
nika, administrativna dela in čiščenje prostorov. Iz-
vajajo tudi usposabljanje invalidov na delovnem 

mestu. Veliki odliki podjetja sta prilagodljivost dela in družbena odgovornost. Razumejo potrebe in 
zmožnosti dela vsakega posameznika v družbi. 
Podjetje je za skupnost izjemnega pomena iz številnih razlogov: za boljše socialno vključevanje, za ak-
tivno življenje in delo, za lažje premagovanje ovir, kot pomoč pri ohranjanju telesnega zdravja, pa tudi 
pri vzpostavljanju stikov preko druženja in ohranjanja družbene mreže. Zelo pomembno je, da so in-
validi s posebnimi potrebami vključeni v lokalno skupnost, v kateri živijo, in da lahko z znanjem in spo-
sobnostjo, ki jo pridobivajo v podjetju, svoje sposobnosti prikažejo širši javnosti. Njihov moto namreč 
je: če se življenje zdi še tako težko, vedno obstaja nekaj, kar lahko delaš in v čemer lahko uspeš.

Ob 20-letnici prostovoljnega dela z otroki in mladino ter za višanje 
kakovosti družbenega življenja prejme Zlato plaketo Občine Sevnica

DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER SEVNICA

Društvo Salezijanski mladinski center Sevnica v le-
tošnjem letu praznuje 20-letnico delovanja. Usta-
novljeno je bilo na temeljih bogate tradicije dela 
z otroki in mladino, ki so jo Salezijanci prinesli v 
Sevnico konec šestdesetih let prejšnjega stoletja. 
Orali so ledino in pionirsko izvajali vsebine na po-
dročju prostovoljnega dela z otroki in mladino v 
občini Sevnica. S predanim delom so zgradili oko-
lje, ki lepša vsakdan številnim vključenim in viša 
kakovost bivanja.
Z nekaj več kot 350 člani sodi med najštevilčnejša 

društva v občini Sevnica. Dejavnosti vodi skupina od 40 do 50 animatorjev, ki svoj čas namenjajo pro-
stovoljno. V dveh desetletjih so izvedli različne programe: organizirajo poletni in mini oratorij, počitni-
ce na morju, zimovanje, počitniško varstvo za otroke, obiske gostov, miklavževanje, novoletno rajanje, 
mladinske skupine, pa razne seminarje in izobraževanja. V programu so različni športni turnirji v košar-
ki, odbojki, nogometu, hokeju na rolerjih, pikadu, namiznem tenisu. Imajo dva pevska zbora in bend, 
ki popestrijo kulturno dogajanje.
Številne aktivnosti nadgrajujejo z mednarodno izmenjavo in humanitarnimi projekti. O njihovem uspe-
šnem delu pa nenazadnje priča tudi podatek, da se programov društva vsako leto udeležuje vse več ot-
rok, mladine in drugih občanov.

Za 20 let uspešnega dela z mladimi športniki na področju borilnih veščin
prejme Zlato plaketo Občine Sevnica

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN IPPON SEVNICA

Društvo borilnih veščin lppon Sev-
nica letos praznuje 20 let aktiv-
nega delovanja z mladimi špor-
tniki na področju borilnih veščin, 
in sicer Ju-juitsa. Ob registraci-
ji društva so ustanovili tri vadbe-
ne centre: v Sevnici, v Boštanju in 
v Tržišču. V prvih letih je športne 
aktivnosti obiskovalo mnogo mla-

dih iz občin Sevnica, Radeče in Krško. Ob spoznanju, da se posamezniki želijo aktivno vključiti v tekmo-
valni sistem doma in v tujini, so izoblikovali tekmovalne ekipe, pričeli z vadbo tekmovalnega ju jitsa in 
znanje pričeli preizkušati na tekmah različnega ranga. 
Uspešnih rezultatov ni manjkalo. Mladi športniki so bili vselej med dobitniki kolajn na državnih prven-
stvih za mlade, kadete, mladince, občasno pa tudi člane. Vrh uspeha je bil leta 2006, ko je Andrej Cešek 
osvojil 1. mesto na evropskem mladinskem prvenstvu, in leto kasneje, ko je bil 2. na svetovnem prven-
stvu med člani. S kontinuiranim delom pa je leta 2013 Irma Pirc na svetovnem mladinskem prvenstvu 
osvojila 2. mesto. Društvo je vseskozi v dobri organizacijski in tekmovalni kondiciji. Športno vadbo v Sev-
nici in v Boštanju obiskuje lepo število mladih, vse več udeležencev ima tudi vadba rekreativne samo-

obrambe za odrasle. Številni odlični tekmovalni rezultati, vključenost v družbeno življenje, pa tudi aktiv-
na vključenost vodstva v slovenske in lokalne panožne zveze, govorijo o uspešnosti delovanja društva. 

Za dolgoletno družbeno udejstvovanje in napredek domačih krajev
prejme Srebrno plaketo Občine Sevnica

FRANC DOBOVŠEK

Franc Dobovšek je človek močne predanosti domači skupnosti in je 
na Šmarčni že več kot 42 let aktivno vpet v delo vaškega odbora, ob 
tem pa je mnogo prispeval k ustvarjanju prijetnega bivanjskega oko-
lja. Dva mandata je aktivno deloval kot član Sveta Krajevne skupnosti 
Boštanj in kot član gradbenih odborov sodeloval pri različnih projek-
tih, ki so v kraje vnesli višjo kakovost življenja.  
Pomembno vlogo v njegovem življenju ima gasilstvo. Je zelo spošto-
van gasilski tovariš z velikim posluhom za soljudi. V osemdesetih le-
tih je v domačem kraju soustanavljal gasilsko enoto, v kateri je 15 let 
opravljal odgovorno funkcijo operativnega vodje. Nepogrešljiv člen je 
bil pri gradnji večnamenskega doma Šmarčna, za katerega gradnjo in 
kasneje tudi širitev so z družino podarili del zemljišča. 

Aktiven je tudi na športnem in družbenem področju. V osemdesetih letih je bil med ustanovnimi čla-
ni športne sekcije, deluje v območni organizaciji Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Društvu vinograd-
nikov Sevnica–Boštanj, Društvu upokojencev Sevnica, zelo aktiven pa je tudi pri delu Društva invalidov 
Sevnica, kjer organizira razna športna srečanja. Z dobrosrčnostjo, pozitivnim razmišljanjem in delav-
nostjo močno prispeva k napredku in prepoznavnosti domačih krajev.

Za življenjsko predanost razvoju sevniške planinske dejavnosti
prejme Srebrno plaketo Občine Sevnica

DARINKA AVGUŠTIN

Darinka Avguštin se vse življenje srčno posveča planinski dejavnosti. 
Članica Planinskega društva Lisca Sevnica je vse od osnovnošolskih dni, 
še posebej aktivna pa je zadnja tri desetletja, odkar je začela z vode-
njem planinske skupine Jutranjka, kjer je bila tudi zaposlena. Je planin-
ski vodnik in sovodja sobotnih planinskih izletov, ki so stalnica gorniš-
kega potepanja v društvu. Vrsto let vodi vsakomesečne planinske ture, 
pa tudi pohode ob polni luni. Uspešno je na čelu organizacije priljub-
ljenih planinskih taborov, aktivno pripravlja lepo obiskane planinske 
urice v Planinskem zavetišču pod sv. Rokom, za katerega skrbita z mo-
žem. Je tudi oskrbnica Jurkove koče na Lisci. V delo društva je vpletla 
še več drugih tradicionalnih dogodkov, med njimi prenos Betlehem-
ske lučke iz Sevnice na Lisco, prvi pohod v novem letu na Lisco in lvce, 

srečanja ob festivalu praženega krompirja in druge. Svoj pečat je dala tradicionalnim prvomajskim sre-
čanjem na Lisci, pa tudi sevniškemu maratonu. Vedno pridno poskrbi za pripravo kulturnega programa 
in pogostitev na raznih društvenih dogodkih. Na njeno pobudo je nastala Planinska pevska skupina En-
cijan, katere predsednica je. Več kot 15 let je tudi tajnica Planinskega društva Lisca Sevnica.
Močno se zaveda pomena dela z mladimi. Je redna članica mnogih akcij, ki se odvijajo na sevniški šoli, 
od pohodov v naravi do izobraževanj v planinstvu in prometu. Njeno delo je vtkano v širšo skupnost, 
kljub življenjskim preizkušnjam je vseskozi izražala in negovala svoje življenjsko poslanstvo. Pri vsem 
tem pa ima vselej še posebej močno vlogo njena družina.

Za vrhunske dosežke na področju kulinarike in promocijo sevniške občine
prejme Srebrno plaketo Občine Sevnica

GOSTILNA REPOVŽ IZ ŠENTJANŽA

Gostilna Repovž je bila, še preden je postala go-
stilna, najprej dom. Je eden najstarejših objektov 
v Šentjanžu, kjer živi in ustvarja že najmanj šesta 
generacija v družini. Zavidljiva tradicija je gotovo 
glavni razlog, zakaj v delo vlagajo toliko strasti, lju-
bezni, dela in energije. 
Vrata odpirajo dan za dnem, iz generacije v ge-
neracijo, s spoštovanjem do tradicije in okolja. So 
tipična slovenska gostilna, polna topline in spo-
minov, z živim šankom in vedno lično pogrnjeni-
mi mizami. Navdih okolja in ljudi ter pestrost bo-

gastva dolenjske zemlje jim dajejo možnost, da ustvarjajo kuhinjo s podpisom, s konstantnim iskanjem 
novega pa domače okolje vse bolj uspešno ponašajo v svet. 
S sledenjem sodobnim trendom kulinarike, vključevanjem lokalno pridelanih živih, z delom na svo-
ji lastni kmetiji, pa tudi vključevanjem vseh članov družine v dosego skupnega cilja, so ponos doma-
čih krajev in izjemen zgled. 
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Spoštovane občanke in občani občine Sevnica,

iskrene čestitke za uspehe, ki se jih v teh dneh 
ob skupnem prazniku veselite ter so rezultat sodelovanja 

in predanega dela na vseh ravneh, 
s čimer ste dokazali, da je le tako moč graditi uspešno 

in razvojno naravnano lokalno skupnost. 

Koraki na poti novih izzivov, ki jih prinaša prihodnost, 
naj bodo še naprej odločni, pogumni in odgovorni. 

In kar je najpomembneje, naj vodijo k skupnim ciljem.

Vse dobro in prijetno praznovanje želim.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Cenjene občanke, spoštovani občani,
iskreno voščimo ob občinskem prazniku!

V življenju vedno pride trenutek, 
ko je treba sprejeti odločitve, 

zato naj bodo le-te še naprej skrbno premišljene 
in uspešno izpeljane. 

Naj vodijo izzivi, ki jih prinaša prihodnost, 
k še kakovostnejšemu bivanju, 

medsebojnemu spoštovanju in razumevanju, 
sodelovanju in povezovanju. 

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

Spoštovane in spoštovani,
prejmite iskreno voščilo ob občinskem prazniku!

Izzivi prihodnosti so v sedanjosti, 
ki nudi priložnosti za udejanjanje novih idej. 

Naj jih bo čim več in naj se uresničijo najboljše 
v dobrobit občank in občanov, 

ki potrebujejo ekonomsko, 
socialno, zdravstveno in ostalo varnost. 

Naj prihodnost z medsebojnim spoštovanjem  
in razumevanjem prinese le najboljše 

vaši občini in naši regiji.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci 

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

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

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

v prepričanju, da bomo v okviru posavske regije 
za lepši jutri vseh nas plodno soustvarjali tudi naprej. 

V svojem imenu in v imenu naših občanov vam ob 
prazniku vaše občine iz Radeč izrekamo iskrene čestitke!

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

Spoštovane občanke in spoštovani občani občine 
Sevnica, iskreno vam čestitam ob vašem prazniku!

Praznik občine je čas za zadovoljstvo in veselje nad dobro 
opravljenim delom in skupnimi dosežki, ki so namenjeni 
napredku in izboljšanju kakovosti življenja v vaši lokalni 

skupnosti. Želim vam, da praznik preživite čim bolj prijetno, 
v dobri družbi in z optimizmom. Uspehov vaše občine smo 

veseli tudi v Posavju, kjer vsaka občina prispeva k razvoju 
naših krajev v regiji. Zahvaljujem se vam za sodelovanje in 

vam tudi vnaprej želim uspešno ustvarjanje spodbudnega in 
prijaznega okolja za vse občanke in občane.

Ob tej priložnosti iskreno čestitam 
vsem dobitnikom občinskih priznanj.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, s sodelavci

Občina Sevnica 
praznuje

Vsako obdobje, vsak čas prinaša nove zgodbe, želje, ideje in pričakovanja. Najmlajši 
potrebujejo svoj prostor za igro in druženje, mladi iščejo možnosti za uresničevanje 
lastnih idej, starejši se trudijo za kakovostno življenje vseh družinskih članov. Načrte 
je mogoče udejanjiti le s skrbno premišljenimi odločitvami, pri katerih je v ospredju 
razumevanje posameznikovih potreb, spoštovanje in čut za sočloveka. Uredništvo 
Posavskega obzornika želi občankam in občanom občine Sevnica ob občinskem prazniku, 
da bi se uresničilo čim več osebnih in skupnih pričakovanj.  Ur.

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani občine Sevnica.

Ob prazniku občine Sevnica vam iskreno čestitamo 
ter želimo veliko osebnih in poslovnih uspehov.

Občinski odbor Sevnica

facebook.sls.si
@strankaSLS
youtube.sls

Vljudno vabljeni na osrednjo slovesnost
ob prazniku občine Sevnica
v petek, 9. novembra 2018,

ob 17. uri v Športni dom Sevnica.

Podeljena bodo priznanja Občine Sevnica za leto 2018.
Slavnostni govornik bo Nj. eksc. mag. Franc But, 

veleposlanik Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji.

Program bodo kulturno obogatili: Glasbena šola Sevnica,
Godba Sevnica in Godba Blanški vinogradniki

Prijazno vabljeni.
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Spoštovane občanke in občani!

Čestitamo vam ob prazniku
in se zahvaljujemo za zaupanje.

Želimo vam še naprej uspešno delo 
in prijetno bivanje v naši občini.

Predsednica Stanka Žičkar 
in Svet Krajevne skupnosti Sevnica

Iskrene čestitke občankam in občanom 
Sevnice ob občinskem prazniku.

Spoštovane, spoštovani,
praznični čas združuje in krepi vezi med ljudmi, zato vam 

želimo prĳetno praznovanje v luči dobrega sodelovanja 
za naše skupno dobro.

Predsednik Janko Metelko in Svet KS Loka pri Zidanem Mostu
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Praznik je priložnost, da se ozremo nazaj 
na svoje delo in dosežke ter jih skupaj proslavimo.

Iskrene čestitke!
Predsednik Jože Udovč in Svet KS Boštanj

Spoštovani 
občanke, občani, 
krajanke, krajani!Ob prazniku občine Sevnica čestitamo 

vsem občankam in občanom, še posebej 
pa se zahvaljujemo Občini Sevnica 

za dobro sodelovanje pri uresničevanju 
projektov v naši krajevni skupnosti.

Predsednik Franc Slemenšek in Svet KS Dolnje Brezovo
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Krajevna skupnost Tržišče 
vam ob občinskem prazniku čestita in želi lepo 

praznovanje, veliko dobrega sodelovanja 
in medsebojnega razumevanja.

Predsednik Janez Virant in Svet KS Tržišče

Spoštovane občanke in občani 
občine Sevnica! 

-proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov 

-sanacija in popravilo obstojeèih dimniških tuljav 

-novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov 

-montaža in prodaja kaminskih peèi 
40 let tradicije 

info@karodi.si

Čestitamo 
ob prazniku!

Lokalne dobrote s pridihom moderne kulinarike.

Čestitamo ob prazniku 
in se vam zahvaljujemo za zaupanje.

Silva Vrisk Kranjc s.p., PE Gostilna Kregl, 
Gornje Brezovo 3, Sevnica, tel.: 081 615 191

Poudarek pri praznovanju vi-
sokega jubileja je bila razvojna 
pot tovarne od lokalnega proi-
zvajalca taninov za usnjarstvo 
do svetovnega akterja pri pro-
izvodnji dodatkov za prehra-
no živali. Proizvodi sevniškega 
podjetja Tanin lahko deloma ali 
v celoti nadomestijo uporabo 
antibiotikov. Proizvod nja ba-
zira na uporabi naravnih suro-
vin, kostanjevega in hrastove-
ga lesa, ki služijo kot osnova za 
proizvodnjo taninov, ki prido-
bivajo na vse večjem pomenu 
v prehrani živali. Aktivna funk-
cija taninov je vpliv na dobro 
zdravstveno stanje prebavnega 
trakta. Tanini zavirajo rast sla-
bih bakterij in podpirajo rast 
dobrih bakterij. Ko je podje-
tje vzpostavilo prodajno mre-
žo v več kot 40 državah sve-
ta, kamor danes izvaža svoje 
produkte, je razširilo tudi svoj 
proizvodni program. Ob tem 

Visok jubilej podjetja Tanin
SEVNICA, PORTOROŽ – 19. oktobra je sevniško podjetje Tanin s posebno slovesnostjo obeležilo 95 let ob-
stoja in nepretrganega delovanja. Praznovanje se je odvijalo v enem najlepših letovišč na slovenski obali, 
kjer so se zaposlenim v podjetju pridružili tudi številni poslovni partnerji iz tujine in ostali gosti. 

ves čas izvajajo tudi investi-
cije v nove proizvodne obrate 
za proizvodnjo soli in gliceri-
dov kratko– in srednjeverižnih 
maščobnih kislin, ki služijo za 
kontrolo bakterij v prebavnem 
traktu živali. Kombinacija tani-
nov in estrov maščobnih kislin 
pripelje do sinergijskih učin-

kov na zdravstveno stanje živa-
li in na ta način so zagotovljeni 
pogoji za prirejo zdravih živa-
li ter za uporabnike zagotovlje-
no zdravo hrano – meso, mle-
ko, jajca. Pri viziji do leta 2025 
se bo Tanin Sevnica še bolj us-
merjal v proizvodne obrate ak-
tivnih komponent za prehrano 

živali (dodatki so za vmeša-
vanje v premikse in krmo kot 
tudi za uporabo v pitni vodi). 
Pri tem se sledi ideji o zdravi 
vzreji živali in zmanjševanju 
uporabe antibiotikov v pre-
hranski verigi. Poseben izziv 
predstavlja vstop v tržno nišo 
organskega kmetovanja, ki je v 
Evropi in v svetu v porastu, in 
kot je rečeno, Tanin izvaža svo-
je produkte, poleg EGS, tudi v 
ostale pomembne države, kot 
so ZDA, Kitajska, Rusija, Indija, 
države južne Amerike.

Ob jubileju podjetja je direktor 
in solastnik Ivan Mirt na slav-
nostni prireditvi direktorici 
Zdravstvenega doma Sevnica 
Vladimiri Tomšič predal ček 
za 70.000 evrov kot donacijo za 
nakup ultrazvočnega aparata, 
ki se bo uporabljal za preven-
tivo in kontrolo nosečnic.
  S. R./Vir: Tanin Sevnica 

Direktor podjetja Tanin Sevnica Ivan Mirt je donacijo predal 
direktorici ZD Sevnica Vladimiri Tomšič.

SEVNICA – V tednu otroka je GLG Sevnica že šesto leto zapored 
na grad Sevnica povabilo likovno nadarjene učenke in učence slo-
venskih osnovnih šol, ki so ustvarjali na lutkovno-slikarski ko-
loniji »Lutkart 2018«. Ob prihodu so si mladi obiskovalci in obi-
skovalke ogledali lutkovni salon kralja Lutkana, kjer jim je vodja 
sevniškega lutkovnega gledališča Snježana Pungerčič predsta-
vila vse vrste lutk, od naprstne do telesne v človeški velikosti. Sle-
dil je ogled razstave likovnih del, ki so nastala na lanskoletni lut-
kovno-slikarski koloniji, in nato še avtorske lutkovne predstave 
»(Ne)zgode v prometu« Grajskega lutkovnega gledališča (GLG).
Ustvarjalno slikarsko dopoldne, ki je potekalo v grajskih pro-
storih sevniškega gradu, se je zaključilo z zanimivimi in izvirni-
mi ter domišljijsko bogatimi likovnimi deli. Mlade ustvarjalke in 
ustvarjalce pa je obiskal tudi baron Moscon (na fotografiji), ki je 
včasih bival na sevniškem gradu. »Za harmonijo telesa in duha je 
skrbela ’Mizica, pogrni se’. Po zaključku ustvarjanja smo postreg-
li z grajskim kosilom, ki ga je med spoznavanjem, druženjem in 
kramljanjem zasladil odličen sevniški jabolčni zavitek. Sledilo je 
spominsko fotografiranje in podelitev priznanj udeležencem ko-
lonije Lutkart 2018,« je sporočil Bernard Pungerčič.  S. R.

Lutke in likovna kolonija 

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca z enotama
Dom upokojencev Sevnica in Dom upokojencev Brežice

Spoštovane občanke in občani, 
stanovalke in stanovalci, svojci, poslovni partnerji!

Ob prazniku občine Sevnica izrekamo čes�tke 
in najlepše želje! Naj bodo dnevi praznovanja 

priložnost za srečanja in povezovanja. 
Prihodnost pa naj bo čas 

skupnega ustvarjanja dobrih dejanj!
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Ob našem skupnem občinskem prazniku
iskreno čestitamo vsem občankam 

in občanom občine Sevnica.

Želimo vam prijetno praznovanje,
veliko doseženih poslovnih in osebnih ciljev

ter pogumnih odločitev.
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VCT RAMOVŠ-PEKLAR d.o.o.,
Cvetličarna Sevnica in

Vrtnarija Ribniki Sevnica

Iskrene čestitke 
ob prazniku občine Sevnica!

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

BLANCA – 19. oktobra je v 
kulturnem domu na Blanci 
praznovala ljudska pesem. 
Kulturno društvo France 
Prešeren Blanca je pripravi-
lo prireditev pod naslovom 
»Jesenski koncert in 15 let 
ljudskega petja na Blanci«.

Ob tej priložnosti so pevke 
in pevci skupine Ljudski pev-
ci Blanca prejeli jubilejne Ma-
roltove značke Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti Ob-
močne izpostave Sevnica. Bro-
nasto Maroltovo značko za več 
kot pet let udejstvovanja na 
področju petja ljudskih pesmi 
je prejela Olga Gračner, sre-
brno Maroltovo značko za več 
kot 15-letno udejstvovanje na 
področju petja ljudske pesmi 
pa Antonija Zakšek, Antonija 
Romih, Stanislava Puh, Anto-
nija Mirt, Hendrik Božičnik 
in Nada Belinc. Častni Marol-
tovi znački za izjemno dolgole-
tno udejstvovanje na področju 
petja ljudskih pesmi sta preje-
li Jožefa Prah in vodja skupi-
ne Ana Fakin. Skupina je za 

ŠENTJANŽ – Zadnjo soboto v 
oktobru je potekal jesenski 
pohod, na katerem so poho-
dnice in pohodniki preho-
dili 13 kilometrov dolgo pot 
v spomin na dogodke iz 2. 
svet. vojne, v kateri sta daro-
vala svoji mladi življenji za 
svobodo tudi domačina Mi-
lan Majcen in Janči Mevželj.

V sklopu krajevnega praznika, 
ki ga v Šentjanžu praznujemo 
v spomin na junaški boj Mila-
na Majcna in Jančija Mevžlja, 
Turistično društvo Šentjanž v 
kraj vabi pohodnike od blizu in 
daleč. Letošnji pohod je bil že 
deveti po vrsti. Zelo nas vese-
li, da so se na pot letos podali 
tudi učenci OŠ Milana Majcna 
Šentjanž. Vreme je v jutranjih 
urah kazalo nekoliko kisel ob-
raz, ampak skupino domači-
nov in tudi tistih, ki so k nam 
prišli v goste, to ni odvrnilo od 
pohoda po predvideni poti. 
Po okrepčilnem požirku Me-
tinega čaja iz Gostilne Repovž, 
»Cvetinmajstra«, grižljaju Mi-
rinih domačih rogljičkov in 

Po poteh Milana Majcna

pozdravnem nagovoru pred-
sednice Turističnega društva 
Šentjanž je pohod v pršu je-
senskega dežja, ki ga je tu in 
tam skušalo pregnati sonce, 
potekal v prijetnem vzduš-
ju. Krajši postanek med potjo 
smo si privoščili pri mejnem 
kamnu v Hinjah, nato pa pot 
nadaljevali proti Murnicam, 
kjer so nas pričakali priza-
devni člani Krajevnega odbo-
ra ZZB NOB Šentjanž. Po krajši 
slovesnosti, na kateri je Rezka 
Repovž slikovito orisala doga-
janje pred 77 leti in opozori-
la na to, kako pomembno je, 

»da spomin na te dogodke oh-
ranjamo in razvijamo dalje, da 
jih cenimo, pravilno uporablja-
mo in resnično in pravično za-
pišemo v svojo zgodovino«, ter 
po recitalu Staneta Gorenjca 
so nam člani Krajevnega od-
bora ZZB NOB Šentjanž prip-
ravili bogato pogostitev. Sledil 
je še spust po gozdni poti pro-
ti Šentjanžu, kjer smo pot skle-
nili. Nedvomno je za nami pri-
jeten dan, združen s koristnim. 
Najlepše povabljeni naslednje 
leto, ko se bomo po poteh Mi-
lana Majcna podali že desetič. 
 P. Majcen

Spominski pohod je potekal deveto leto zapored.

Jesenski koncert na Blanci

svojih 15 let delovanja prejela 
priznanje Zveze kulturnih dru-
štev Sevnica. 

Dogodek so prijetno popestri-
li učenke in učenci Osnovne 
šole Blanca, Godba Blanški vi-
nogradniki in recitatorka Šte-

fka Vidrih. Vezno besedo sta s 
humorjem začinila Milan Čer-
nel in Kristijan Majer. Skupi-
ni ljudskih pevcev je čestital 
tudi predsednik sveta KS Blan-
ca Marjan Ločičnik. 
 K. Pibernik, 
 foto: R. Ivačič

Skupina Ljudski pevci Blanca je s koncertom v domačem kra-
ju obeležila 15 let delovanja. 

20
LET

Iskrene čestitke 
ob prazniku občine Sevnica.

Ob prazniku občine Sevnica iskreno 
čestitamo vsem občankam in občanom. 
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TRŽIŠČE – Plesna skupina Mlade žurerke iz Tržišča, ki je 
pred dvema letoma obeležila deset let delovanja, se je 26. 
oktobra predstavila skupaj z gosti v obnovljeni domači kul-
turni dvorani na prireditvi z naslovom Tržišče pleše. 

Mlade žurerke, ki veliko nastopajo na različnih prireditvah na ob-
činskem in regijskem ter tudi državnem nivoju, so odplesale ži-
vahne plesne koreografije v za to namensko sešitih oblačilih, kar 
je bilo posebna »paša za oči«. Gostiteljicam so se na odru pridru-
žili še člani in članice FS Blaž Račič iz Adlešičev pri Črnomlju, ki 
združuje folklorno, tamburaško in pevsko skupino ter uspešno 
ohranja ljudsko izročilo kraja z avtohtono narodno nošo. S svo-
jo plesno točko se je predstavila tudi hip-hop plesna skupina OŠ 
Tržišče ter najmlajše sevniške mažorete (skupini cici A in B). Ple-
sno prireditev, na kateri sta zbrane v zaključnem delu pozdravila 
predsednik KS Tržišče Janez Virant in sevniški podžupan Janez 
Kukec, je povezoval radijski voditelj Darko Povše z dolenjske 
radijske postaje Sraka. Po zaključenih plesnih predstavah so se 
obiskovalke in obiskovalci ter nastopajoči zadržali še v klepetu 
ob domačih dobrotah.  S. R.

Plesna raznolikost in barvitost

Plesna skupina Mlade žurerke je skupaj z gosti pripravila ne-
pozaben plesni večer.

www.infra.si

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

veliko osebnih in poslovnih uspehov.

SEVNICA – Trije mladi in nadarjeni glasbeniki, slovenski sa-
ksofonistki in avstralski pianist, so v dvorano Alberta Feli-
cijana na sevniškem gradu privabili lepo število obiskovalk 
in obiskovalcev, ki so grajski prostor napolnili do zadnje-
ga kotička. 

Sevničanka Eva Kotar in Ajda 
Antolovič iz Kranja študirata v 
razredu priznanega kanadskega 
profesorja in saksofonista Dani-
ela Gauthierja na Akademiji za 
glasbo v Kölnu, Robbin Reža je 
študent podiplomskega študija 
v razredu uglednega španskega 
profesorja Claudija Martine-
za Mehnerja, ki poučuje klavir 
na omenjeni nemški akademi-
ji, kjer so se izjemni glasbeni in-
terpreti spoznali. Glasbeniki, ki 
kot solisti in v različnih komor-
nih sestavih redno koncertirajo 

tako na domačih kot tujih odrih, so kot trio Aeris popeljali ob-
činstvo s pestrim in raznolikim programom skozi bogat zvočni 
spekter saksofona in klavirja. Predstavili so se z deli skladate-
ljev Giovannija Plattija, Roberta Schumanna, Gabriela Faureja in 
Francisa Poulenca. Le večer pred tem, 27. septembra, so navdu-
šili v Viteški dvorani brežiškega gradu, 25. septembra pa v Rde-
či dvorani ljubljanskega Magistrata.
14. oktobra je sevniška saksofonistka, 22-letna Eva Kotar, na-
stopila kot solistka z orkestrom »New York Concerti Sinfonie-
tta« v sklopu »International Shining Stars Debut 2018« v enem 
najprestižnejših prizorišč na svetu za klasično in popularno glas-
bo – v dvorani Carnegie Hall na Manhattnu; naslednji dan pa še 

na koncertu v Steinway Hallu 
v New Yorku. Pred odhodom v 
ZDA je Eva strnila nekaj misli 
za našo medijsko hišo: »Vsak 
nastop je zame nov izziv in mi 
predstavlja veliko motivacijo 
za naprej. V veliki meri za to 
poskrbi ravno publika, ki se je 
na vse koncerte odzvala v ve-
likem številu in tako omogo-
čila odlično atmosfero. Poča-
si se že pripravljam na odhod 
v New York. Neizmerno se ve-
selim sodelovanja z orkestrom 
ter vseh novih izkušenj in lju-
di, ki jih bom spoznala. V veli-
ko čast mi bo nastopiti v tako 
priznanih dvoranah. Vse sku-
paj bi opisala kot uresničitev 
dolgoletnih sanj in še vedno ne 
morem verjeti, da je res. Mis-
lim, da bo vse postalo resnič-
no šele v trenutku, ko stopim 
na oder.«  S. Radi

V sozvočju saksofona in klavirja

Eva Kotar, Robbin Reža in Aj-
da Antolovič pred nastopom 
na sevniškem gradu

ROVIŠČE – Tudi v Rovišču smo dobili pločnike. Prva faza izgra-
dnje je bila končana v avgustu letos in 25. oktobra smo ime-
li svečano otvoritev. Trak so prerezali: župan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk, predstavnik vasi v krajevni skupnosti Stude-
nec Jože Ratajc in vaščan Martin Gorenc. Po otvoritvi je sledi-
lo druženje vseh prisotnih. Kogar ni bilo, je zamudil nekaj le-
pega, dobrega in prijetnega. Gabrijela Pleško-Gorenc

www.PosavskiObzornik.si
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Čestitamo ob prazniku občine Sevnica.

Okoli 70 pesmi, izbranih za 
zbirko Trgam spomine, popel-
je bralca v njej ljubo rodno po-
krajino in  nato skozi vse njene 
pomembne življenjske posta-
je. »Moje življenje je bilo in os-
taja skromno, a kljub temu je 
lepo,« je dejala, ko se je v po-
govoru z bibliotekarko Alen-
ko Žabkar spominjala svojega 
prvega daljšega odhoda iz do-
mačega kraja, Kozane v osrč-
ju Goriških brd. »Prišli so in se 
z mojo materjo dogovorili, da 
grem za varuško v Piran. Ubo-
gala sem in sem šla,« je opi-
sala izkušnjo, ki jo je doživela 
kot mlado dekle. Kasneje jo je 
pot vodila v Krško, kjer je de-
lala v nekem prehrambenem 
obratu, po poroki se je pre-
selila v Sevnico in se zaposli-
la v nekdanji tekstilni tovar-
ni na Radni. Dodala je, da je 
bila upokojitev zanjo prelom-
na: »To je najlepši čas dušev-
nega miru.« 

O svojem literarnem ustvar-
janju je leta 1944 rojena 
Zdravka Brečko povedala: 
»Pesmi pišem že od otroštva, 
tudi moj oče jih je pisal, a jih 
je skrival. Pišem kjer koli, ko 
sem šivala v Jutranjki, sem jih 
pisala na listek kar za šivalnim 
strojem.« Pogost motiv v nje-
nih pesmih je narava, nekaj je 

Pesniška zbirka Trgam spomine
SEVNICA – V sevniški knjižnici se je s svojim pesniškim prvencem predstavila besedna ustvarjalka Zdravka Brečko, ki je 
željo po izidu pesniške zbirke negovala dalj časa, a jo je uresničila v jeseni življenja, ko je v samozaložbi izdala drobno 
knjižico svojih pesmi.

tudi osebnoizpovednih in lju-
bezenskih, piše pa tudi druž-
benokritične, ki pa jih v pes-
niški zbirki Trgam spomine 
ni. Ponosna je, ker je drobna 
knjižica z njenimi pesmimi, ki 
nastajajo spontano in iz srca, 
opremljena z njenimi slikami, 
kajti rada tudi slika. Njena sli-
ka krasi tudi naslovnico pes-
niške zbirke – zrelo žitno klas-
je, obsijano s soncem.

»Čeprav so si vse jeseni na 
zunaj podobne, je vsaka lah-
ko nekaj posebnega. Letošnja 
je za nas, ki imamo radi sloven-
sko besedo, zanimiva še zaradi 

nečesa. Cel mesec september 
in prvi teden v oktobru pote-
ka prvi nacionalni mesec skup-
nega branja. To je vseslovenski 
projekt, v katerega so vklju-
čene vse inštitucije, ki si na 
kakršen koli način prizadeva-

jo spodbujati branje in ozaves-
titi pomen branja pri vseh lju-
deh. Da pa lahko beremo, mora 
nekdo pisati ...« so bile misli 
moderatorke pogovora Alen-
ke Žabkar, ki je tudi prebrala 
nekaj pesmi iz pesniške zbirke 
Trgam spomine Zdravke Breč-
ko. Branju se je prav tako pri-
družila avtorica sama in člani-
ca sevniške literarne skupine 
Sev ter članice literarne sekci-
je Sanje iz Dolenje vasi pri Krš-
kem in Večerne zarje DU Sev-
nica. Za prijeten pogovor se 
je domači besedni ustvarjalki 
zahvalila direktorica knjižnice 
Anita Šiško in ji podarila po-
seben zvezek, v katerega naj 
zapiše še mnogo pesmi.   

Glasbeni del programa je ob-
likovala učenka GŠ Sevnica 
Manca Božičnik na rogu ob 
spremljavi prof. Rikarda Jan-
joša na klavinovi. 
 Smilja Radi

Sevniška besedna ustvarjalka Zdravka Brečko je izdala svoj 
pesniški prvenec, svojo življenjsko pot pa je predstavila v po-
govoru z bibliotekarko Alenko Žabkar.

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani,

ob našem in vašem 
občinskem prazniku 
se vam zahvaljujemo 

za zaupanje 
in vam želimo 
veliko uspehov 

in medsebojnega 
razumevanja.

Kolektiv podjetja Gradnje gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. Boštanj,
Dolenji Boštanj 66a, Boštanj

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

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

preventivnih pregledov in zdravstveno vzgojnih delavnic.
Kolektiv Zdravstvenega doma Sevnica

LJUBLJANA, SEVNICA – Ženski pevski zbor Utrinek, ki deluje v 
okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje v Sevnici, se je tu-
di letos predstavil na 18. festivalu za tretje življenjsko obdob-
je v Ljubljani. V okviru festivala je 2. oktobra potekalo 43. sre-
čanje pevskih zborov društev upokojencev Slovenije, kamor je 
bilo 15 pevk s prizadevnim zborovodjo Francem Bastardijem 
izbranih spomladi na reviji upokojenskih pevskih zborov Po-
savja in Zasavja v Litiji. V Cankarjevem domu so navdušile s 
pesmima Lep je vrtec in Venite rož'ce moje. M. K.
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V podjetju Siliko so v zadn-
jih sedmih letih zelo napre-
dovali. Prihodke z 28,5 mi-
lijona evrov, kolikor so jih 
imeli leta 2012, povečuje-
jo na letošnjih 64 milijonov 
evrov. Postali so razvojni 
dobavitelj prestižnih ne-
mških znamk BMW, Mer-
cedes in Audi oz. celotne 
skupine VW. Povečujejo 
dodano vrednost na za-
poslenega. Ta je bila leta 
2012 41.798 evrov, letos 
bo 59.987 evrov. Obeta se 
jim tudi lepa prihodnost, 
saj zaradi novopridoblje-
nih poslov prihodnje leto 
pričakujejo že 72 milijonov 
evrov prihodkov. 

Siliko je družinsko podjetje, ki ga je Janez Koprivec ustanovil leta 
1993, danes pa ima že prek 390 redno zaposlenih. Povprečna sta-
rost zaposlenih je 36 let, zaposlujejo pa predvsem strokovnjake s 
področja strojništva. Velik pomen pripisujejo načrtnemu razvoju in 
zavzetosti svojih kadrov, veliko pa vlagajo tudi v razvoj mlajših ge-
neracij, ki jim omogočajo pridobivanje praktičnih znanj skozi sistem 
vajeništva, opravljanja strokovnih praks, občasnega študentskega 
dela. Študentom omogočajo delo na projektih, pomoč pri pisan-
ju diplomskih del, najbolj perspektivne študente tudi štipendirajo. 
Dosedanja zabeležena rast zaposlovanja v letu 2018 je 22-odstotna.  
Podjetje posluje na dveh lokacijah: sedež, razvojni center, orod-
jarno in del proizvodnje imajo na Vrhniki, glavnina proizvodnje 
je v Sevnici. V Siliku razvijajo, izdelujejo in prodajajo gumitehnič-
ne, silikonske, plastične 
in večkomponentne iz-
delke ter orodja za nji-
hovo izdelavo. Vsega 
skupaj imajo okoli 2.400 
različnih končnih izdel-
kov, njihovi glavni kupci 
pa prihajajo iz avtomo-
bilske industrije. Poleg 
že omenjenih BMW, 
Audi, Škoda, Volkswa-
gen, Mercedes so to še 
Mahle, Magna, Mubea 
in drugi. Z dobavami 
avtomobilski industriji 
ustvarijo 80 odstotkov 
prihodkov, 70 odstot-
kov izdelkov izvozijo v 
trge EU, drugi njihovi 
večji kupci so BSH, Go-
renje, Candy, Fissler, Danfoss, Iskraemeco … Letno prodajo 180 
milijonov različnih kosov izdelkov. 
Njihovi glavni surovini sta elastomerji, ki jih letno potrebujejo tri 
tisoč ton, in termoplasti. Letno jih uporabijo 1.200 ton.

OHIŠJE POLNILNEGA DELA ELEKTRIČNEGA AVTA
Siliko za BMW, skupino VW in Mercedes izdeluje različne kompleks-
ne sklope. To pomeni, da so izdelki sestavljeni iz različnih materia-
lov, torej iz gume, silikona, plastike in kovine, dostavljajo pa jih ne-
posredno na proizvodne trakove omenjenih avtomobilskih tovarn. 
Gre denimo za ohišje polnilnega dela električnega avtomobila, dele 
volanskega sklopa, del pogonskega sklopa, ki ščiti elektroniko men-
jalnika, del za dovod zraka za motor …

KLJUČ DO USPEHA ZELO MOČAN RAZVOJ
Kako Siliku uspeva dosegati tako rast? »To nam omogoča veli-

ka razvojna sposobnost, ki 
jo imamo v tem podjetju. 
Njena osnova so odlični 
in izredno motivirani kad-
ri. Vse se začne z močnim 
razvojnim oddelkom, kjer 
imamo zaposlenih prek 
50 inženirjev strojništva in 
štiri doktorje znanosti. Z 
njihovim znanjem in seve-
da v sodelovanju z vsemi 
drugimi oddelki podjet-
ja smo sposobni izdelo-
vati zahtevne izdelke z vi-
soko dodano vrednostjo. 
K temu ključno pripomo-
re še naša dobra opreml-
jenost, ki nam omogoča, 
da serijska proizvodnja na 

Vrhniki in Sevnici ves čas poteka nemoteno. Saj imamo na Vrhniki 
toliko razvojnih zmogljivosti, da na tej opremi in teh strojih razvi-
jamo nove izdelke in nove procese,« pojasni Darko Gorjup, izvrš-
ni direktor družbe Siliko. 

ZA NALOŽBE 39,4 MILIJONA EVROV
Za naložbe v razvoj in nove zmogljivosti so sicer v Siliku od leta 
2012 do vključno letos namenili vsega skupaj 39,4 milijona ev-
rov. Iz grafa, ki ga objavljamo ob članku, je vidno, koliko vsako leto 
namenjajo naložbam. Da bi si izboljšali konkurenčnost in bili bolj 
fleksibilni, v družbi dokončujejo štirimilijonsko naložbo v izdela-
vo osnovnega materiala. »Iz kavčuka, polnil, saj, olj in pospeševal 
bomo sami naredili gumo. Ko je ta enkrat narejena imamo zgolj 
mesec dni časa, da je primerna za vulkanizacijo, kar je kemijski 
proces, s katerim gumi zagotoviš obstojnost. Z lastno proizvod-

njo gume bomo zato 
bolj fleksibilni, kupcem 
pa bomo lahko tudi na-
redili zmes, ki bo za po-
trebe njegovega izdelka 
najbolj primerna. To so 
seveda naše lastne re-
cepture, ki jih je v po-
polnosti izjemno težko 
posnemati, zato bo to 
naša dodatna prednost 
pred konkurenco,« po-
jasni Darko Gorjup.

Najsodobnejše opreme 
pa nimajo samo v omen-
jenem novem centru za 
elastomere oz. mešalnici 
zmesi, pač pa tudi v orod-
jarni, razvojni tehnologiji 

in proizvodnji. V serijski proizvodnji imajo sicer že več kot 125 stro-
jev. V orodjarni pa letno naredijo prek 250 orodij.

LASTEN LABORATORIJ
»Za razvijanje novih izdelkov in za doseganje zahtevane kakovosti 
je tudi zelo pomembno, da imamo lasten laboratorij, kjer preizku-
šamo kemične, fizikalne in funkcionalne lastnosti naših izdelkov. 
Uspešni smo pri celotnem procesu, od faze analize funkcional-
nosti končnega izdelka, razvoja izdelkov in procesov do zagotavl-
janja najoptimalnejše serijske proizvodnje,« pove Darko Gorjup.

ČISTIJO PORTFELJ IZDELKOV IN KUPCEV 
Siliko izdeluje 2.400 različnih izdelkov. Darko Gorjup, izvršni di-
rektor Silika, pojasni: »Dobili smo veliko novih projektov, tako da 
bomo v letu 2019 ustvarili letno 72 milijonov evrov prihodkov. 
Osredotočamo se na zahtevnejše izdelke in sklope, kjer unovču-

jemo več znanja in ki prinašajo večjo dodano vrednost. Tudi pri 
kupcih se osredotočamo na take, kjer letno ustvarimo oziroma 
imamo potencial, da letno ustvarimo z vsakim pet, šest milijo-
nov evrov prihodkov.«

NUJNO JE STABILNO OKOLJE TER KOMPETENTNI 
IN ZADOVOLJNI SODELAVCI
Janez Koprivec, ustanovitelj in direktor družbe Siliko, ob tem pove: 
»S pridobitvijo novega projekta sklenemo posel za najmanj se-
dem let. Da bi lahko uspešno poslovali, zato nujno potrebujemo 
stabilno in gospodarstvu prijazno poslovno okolje. V takem okol-
ju bomo kot podjetje lahko še več investirali v razvojne projekte, 
kapacitete, lokalno okolje, predvsem pa v naše obstoječe in bodo-
če sodelavce. Zavedamo se, da brez kompetentnih, motiviranih, 
lojalnih in predvsem zadovoljnih zaposlenih tudi dolgoročnega 
uspeha in stabilnosti podjetja ne bo. Stroje in vire že imamo, toda 
da ustvarimo novo oz. dodano vrednost, je odvisno prav od lju-
di, od naših zaposlenih. 

In zato bo skrb za naše zaposlene v podjetju predstavljala temelj-
no prioriteto tudi v prihodnje. Za vse, ki si želite rasti in ustvarjati 
z nami ter graditi nadpovprečno kariero v lokalnem kot tudi med-
narodnem okolju, vrata našega podjetja so vam na stežaj odprta.« 

Spoznajte podjetje, ki je 
po BMW in VW postalo 
še razvojni dobavitelj 
družbi Mercedes
Janez Koprivec, Siliko: »S pridobitvijo novega projekta sklenemo posel za najmanj 
sedem let. Zato je nujno stabilno in gospodarstvu prijazno poslovno okolje.«

Janez Koprivec, ustanovitelj  
in direktor podjetja Siliko  

(foto: Siliko)

Poslovanje Silika 
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Darko Gorjup, izvršni direktor 
(foto: Jure Makovec)
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Bližamo se zaključku letošnje bralne navezave, v kateri beremo 
in si podajamo knjige, vključene na aktualni bralni seznam v 
sklopu projekta Posavci beremo skupaj, ki ga zaključujemo že 
osmo leto zapovrstjo. Sedaj že vemo, da ste nas prepoznali in 
veste, da nam lahko pri bralnih namigih in povabilih zaupate, saj 
se knjižničarji Posavja zvesto trudimo opozoriti na knjige, ki jih je 
vredno prebrati. Štirideset naslovov predlaganih knjig ste si bralci 
izposodili čez 1.600-krat, bralo vas je več kot 150, nagrajencev 
pa bomo šteli sto in enega. Razen, če se ne bo opogumil še kdo, 
ki bo prebral vsaj 5 knjig s seznama, in za vsako prebrano knjigo 
oddal knjižno kazalko s povratno informacijo, kar lahko storite 
vse do 20. novembra, ko bo projekt uradno zaključen. 
Knjižne nagrade našim zvestim bralcem bomo podelili na 
zaključnih literarnih večerih, ko bodo v gosteh:

SEBASTIJAN PREGELJ
19. 11. 2018 ob 19. uri v Valvasorjevi knjižnici Krško

MOJCA KUMERDEJ
20. 11. 2018 ob 18. uri v Knjižnici Sevnica

BINA ŠTAMPE ŽMAVC
22. 11. 2018 ob 18. uri v Knjižnici Brežice

Vljudno vabljeni vsi.

S T O  I N  E N  N A G R A J E N E C 

Bralni projekt 
posavskih knjižnic 
v letu 2018

MEDIJSKI SPONZOR PROJEKTA JE ZAVOD NEVIODUNUM.

PIŠECE – Lojze Ogorevc, prepoznaven posavski glasbenik, zadn-
je čase pa tudi promotor zdrave prehrane in zdravega sloga živl-
jenja, je 21. oktobra z dvema koncertoma v večnamenskem domu 
v Pišecah obeležil 45 let svojega glasbenega delovanja. »Težko je 
napolniti tukajšnjo dvorano, pri Lojzetu je to drugače, saj jo je v 
enem dnevu kar dvakrat,« je dejal povezovalec drugega koncerta 
Peter Kirič (prvi koncert je povezovala Barbara Pirh). 45-let-
nico glasbenega ustvarjanja je Ogorevc proslavil s svojimi glas-
benimi prijatelji, predstavil se je v več zasedbah, na odru so se 
mu pridružili Jasmina Levičar, Silvija Jazbinšek, Lidija Kožar, 
Korado Buzeti, Franc Lepšina, Robi Kerin, Jani Šiška, pevka 
Nataša, Lucia iz Kitajske, harmonikarja Matic Germovšek in 
Simon Vidmar, družina Ogorevc, mladi pišeški kvintet, kate-
rega mentor je Ogorevc, slednji je zaigral in zapel tudi skupaj s 
staro zasedbo ansambla Lojzeta Ogorevca in njegovim sedanjim 
kvintetom, nastopil je še hrvaški ansambel Dečki z bregov, ne-
kaj »pikrih« na račun jubilanta pa je povedala tudi Pišečka Mica. 
Ogorevc je član Društva Pleteršnikova domačija, ki je bilo orga-
nizator koncertov, in mentor Pleteršnikovih ljudskih pevcev. V 
svojem glasbenem delovanju je na besedila znanih slovenskih 
pesnikov uglasbil številne pesmi, ki opevajo kraje v občini Bre-
žice in Posavju. V zadnjih letih je s svojim zdravim načinom živ-
ljenja in bosonogo hojo – bosonogi pohod na Šentvid je priteg-
nil lepo število ljudi – ponesel ime Brežic po številnih slovenskih 
radijskih in TV-programih kakor tudi izven meja naše države. 
 R. R. 

Lojze Ogorevc dvakrat napolnil 
pišeško dvorano

Nastop mladega pišeškega kvinteta z mentorjem Ogorevcem

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

SNG Drama Ljubljana
Prekleti kadilci

gledališki koncert / satira
za Zeleni in Modri abonma ter izven

sobota, 10. 11., ob 19.30 uri

Dvojina: LiLa
koncert ljudske glasbe v sodobni preobleki

za ARSonica 2018 abonma in izven
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

Filmski dogodek
Posledice

projekcija �lma in pogovor z režiserjem
sreda, 14. 11., ob 18. uri

Mascara Quartet
koncert

za ARSonica 2018 abonma in izven
sobota, 17. 11., ob 20. uri

KRŠKO – 25. oktobra je Društvo ljubiteljev fotografije Krško 
skupaj s Kulturnim domom Krško pripravilo odprtje razsta-
ve Olafa Lovrenčiča, ki so jo poimenovali »Pred štirideseti-
mi leti – KD Krško«.

Otvoritev fotografske razsta-
ve je potekala domiselno in za-
nimivo, saj so njeni snovalci ob 
tem pripravili tudi koncert zim-
zelenih slovenskih popevk, po-
sebej čutno in z izbranimi be-
sedami pa ga je vodila Vidka 
Kuselj. Predstavila je vsestran-
ski opus Olafa Lovrenčiča, ki je 
bil med drugim s fotografskim 
aparatom kronist svojega časa. 
Tako je v objektiv ujel nastajanje 
takratnega Delavskega doma, ki 
se danes imenuje Kulturni dom 
in je bil svojemu namenu pre-

dan ob 500-letnici krških mestnih pravic pred dobrimi štirimi 
desetletji. 
K besedi je moderatorka večera povabila sina Petra Lovrenčiča, 
ki je ob tem izrazil zahvalo za postavljeno razstavo in dejal, da je 
ponosen na očetovo dediščino ter se veseli, da bodo fotografije 
živele tudi v prihodnje. Direktorica Kulturnega doma Darja Pla-
ninc je v svojem nagovoru razmišljala: »Razstavljene fotografije 
dokumentirajo vse ključne korake pri izgradnji in otvoritvi doma 
in so zato pomemben pričevalec razvoja ne le kulturnega središ-
ča, temveč tudi mesta Krško. Prikazujejo duh tistega časa, vidi se 
resnična želja, da Krško dobi imeniten dom kulture, druženja in 
sprostitve. Za uresničitev te ideje so bili potrebni pogumni in v 
prihodnost zazrti posamezniki, močno gospodarstvo, ki je bilo 
pripravljeno del svojih sredstev vložiti v kulturo.« Izrazila je tudi 
željo, da bi tovrstno dragoceno gradivo postalo del njihove mu-
zejske dejavnosti in dodala, da je bil Mestni muzej Krško usta-
novljen z namenom, da raziskuje, dokumentira ter na ogled jav-
nosti postavlja dediščino mesta in občine kot celote.
V klubu, kamor so se preselili obiskovalci, so ob spremljavi kita-
rista Mihe Koretiča koncertirali solisti Stanka Macur, Marko 
Železnik in Anja Žabkar. Ob zaključku je spregovorila še pred-
sednica društva Jožica Mikek Veber, ki se je izvajalcem zahvali-
la za pričarano glasbeno nostalgijo, nato pa zbrane povabila na-
zaj v avlo na sproščen klepet ob prigrizku.  M. Hrvatin

Fotografije prikazujejo duh časa 

Ob razstavljenih fotografi-
jah je spregovoril avtorjev 
sin Peter Lovrenčič.

KOSTANJEVICA NA KRKI – V novih razstavnih prostorih Ga-
lerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki so 18. oktobra od-
prli gostujočo razstavo Pilonove galerije Ajdovščina »DKV. 
Dugo Kusterle Valvassori. Tri zgodbe z meje.«.

Z razstavo, kot je dejal direktor kostanjeviške galerije Goran Mi-
lovanović, nadaljujejo s serijo mednarodnih projektov in pred-
stavljajo tri mednarodno uveljavljene sodobne umetnike, ki ži-
vijo in delujejo na širšem področju Gorice: Franca Duga (1941), 
Roberta Kusterleta (1948) in Giorgia Valvassorija (1947) oz. v 
zadnjih dveh desetletjih nastalo, slogovno in vsebinsko povsem 
različno, likovno produkcijo umetnikov, ki se tokrat prvič pred-
stavljajo skupaj v triu. Razstava je nastala v čezmejnem projek-
tu Pilonove galerije Ajdovščina in ERPAC – Ente Regionale per 
il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. »S tem nadaljujemo tudi tradicijo dobrega sodelovanja 
med dvema institucijama, ki v svojih poimenovanjih nosita sled 
dveh velikih umetnikov, Božidarja Jakca in Vena Pilona,« je de-
jal Milovanović. »Prijateljstvo rodi prijateljstvo in takšno je tudi 
osnovno sporočilo te razstave,« je zaključil. 
Avtorje, slikarja in grafika samouka Franca Duga, fotografa Ro-
berta Kusterleta in slikarja Giorgia Valvassorija, je predstavila di-
rektorica Pilonove galerije Tina Ponebšek. Kot je povedala, so 
delo vsakega od omenjenih treh večkrat postavili v odnos z mejo. 
Pri Dugu se omenja »mejo kot eksistenčno stanje«, Valvassorije-
vo delo je močno zaznamovalo življenje v prostoru ob meji, Ku-
sterle pa je govoril o »močni srednjeevropski dediščini, določe-
nem tipu vizije, o uporabi goste črnine«. Razstava bo na ogled 
do 10. februarja 2019. P. Pavlovič

Razstavljene so tri zgodbe z meje

Z leve: Franco Dugo, Giorgio Valvassori in Roberto Kusterle, 
desno Goran Milovanović

BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice je v sodelo-
vanju z Znanstveno založbo Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani, Arhivom RS in Agencijo RS za okolje 12. okto-
bra v Posavskem muzeju Brežice predstavilo monografijo 
»Bilo je res grozljivo, bobnelo in grmelo je pod nami, Brež-
iški potres 1917«.

Kot je povedala predsednica Društva za oživitev mesta Breži-
ce Alenka Černelič Krošelj, gre za peto izdajo brežiških študij. 
Leta 2017 so se spomnili 100-letnice brežiškega potresa (29. ja-
nuarja 1917), ki je bil tako močan, da so ga čutili prebivalci ce-
lotne današnje Slovenije. Tla so se tresla še mesece po potresu, 
skoraj vse zgradbe na prizadetem območju so bile poškodova-
ne, potres je zahteval smrtni žrtvi, več ljudi je bilo ranjenih, te-
danja vojska in brežiška bolnišnica sta pomagali prebivalcem, ki 
so se v mrzli zimi morali preseliti k sorodnikom ali v železniške 
vagone. Čas potresa je bil čas prve svetovne vojne, zato je bil ta 
čas še toliko bolj grenak. O potresu so poročali številni časniki.
Po besedah urednika Brežiških študij 5 dr. Jožeta Škofljanca 
so bili člani uredniškega odbora 29. januarja 2017, na strokov-
nem posvetu ob 100-letnici brežiškega potresa, mnenja, da si 
vso zbrano gradivo zasluži tudi pisno objavo. Na posvetu so so-
delovali geolog Miloš Bavec, zgodovinar Dušan Nečak in seiz-
mologinja Ina Cecić, sledilo je še odprtje priložnostne razstave 
z naslovom Stoletnica brežiškega potresa (1917–2017), avtori-
ce Vlaste Dejak. Prof. Nečak, Cecićeva in Dejakova so zbrali in 
proučili številne pisne in slikovne vire ter pričevanja tistih, ki so 
potres 1917 doživeli. Podžupanja Katja Čanžar se je zahvali-
la društvu za prispevek k ohranjanju spomina na preteklost, dr. 
Škofljanec pa vsem, ki so prispevali k izdaji petih Brežiških štu-
dij, na čelu z Občino Brežice.
 N. J. S., foto: PMB

Bilo je res grozljivo …

Z leve: Černelič Krošljeva, Škofljanec, Nečak in Cecićeva
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Iz prazničnega tedna bomo v Knjižnici Brežice ustvarili 
praznični mesec. Vabimo vas, da se nam pridružite na 
raznolikem brezplačnem dogajanju.

Od ponedeljka, 19. novembra, do vključno sobote, 24. 
novembra 2018, novim članom za obdobje enega leta 
nudimo BREZPLAČNO ČLANARINO.

Do konca meseca pa za vas pripravljamo:

 8. 11. 

Mirela Smajić: 5 najpogostejših obžalovanj pred smrtjo
ob 18.00 v Dvorani Savice Zorko; v sodelovanju z 
Založbo Primus

 14. 11.

Druženje in pogovor o(b) knjigah: Filozofi(ja)
ob 17.00 v prostorih uprave knjižnice

 18. 11.

Otroška predstava: Bi se gnetli na tej metli?
ob 9.30 v Dvorani Savice Zorko; v izvedbi vzgojiteljic 
Vrtca Velenje – enota Vrtiljak, število mest je omejeno – 
prevzem brezplačnih vstopnic bo mogoč na dan dogodka

 19. 11. Dobimo se v knjižnici

Uvod v praznični teden bo razgiban in ustvarjalen. 
Knjižničarji bomo na različnih krajih po mestu občane 
nagovarjali z lično pripravljenimi razglednicami, na katere 
bodo zapisali svoje najljubše citate, misli o knjižnici, 
knjigah in branju ali še kaj. Obudili bomo lepo navado 
pisanja z roko.

 20. 11. Dan slovenskih splošnih knjižnic

Torkovo druženje³: Izdelava prazničnih voščilnic
ob 17.00 na mladinskem oddelku knjižnice; za osnov-
nošolce od 3. do 6. razreda, obvezne so predhodne 
prijave

 21. 11. Evropsko leto kulturne dediščine

Sprehod v brežiško zgodovino s starimi razglednicami 
razstava bo v času odprtosti knjižnice na ogled v 
domoznanski vitrini na strokovnem oddelku knjižnice

Virtualna domoznanska knjižnica
od 11.00 do zaprtja knjižnice bo na strokovnem 
oddelku možen vpogled v zbirko digitalnih vsebin 
Knjižnice Brežice

 22. 11. Moja knjižnica praznuje z …

Literarni večer z Majo Gal Štromar
ob 18.00 v Dvorani Savice Zorko; dogodek bo hkrati 
tudi uradni zaključek letošnje sezone projekta Posavci 
beremo skupaj v Brežicah

 23. 11. Dan modrih knjig

Razstave knjig z modrimi platnicami
v času odprtosti knjižnice na vseh treh oddelkih; 
razstavljene knjige bodo na voljo za izposojo

Delavnica ustvarjalnega pisanja z Natašo Jenuš
od 17.00 do 22.00 v e-učilnici knjižnice; obvezne so 
predhodne prijave

 29. 11.

Delavnica prihajajoči adventni čas
ob 18.00 v Dvorani Savice Zorko; obvezne so 
predhodne prijave

VSAKA ZGODBA ŠTEJE PRI SNOVANJU ŽIVLJENJSKE 
ZGODBE DOMAČEGA KRAJA, zato vas v dolgih 
jesensko-zimskih večerih vabimo k sooblikovanju teh zgodb.
Od kleti do podstrešja poglejte po 
gradivu, ki se nanaša na domačo 
brežiško občino, in nam ga 
prinesite v knjižnico. Razveselili se 
bomo fotografij, razglednic, 
predmetov in zgodb, ki pričajo o 
življenju v preteklosti. 
Gradivo bomo digitalizirali, 
originale pa vam vrnili. Dobljeno 
gradivo bomo shranili v svojem 
arhivu in ga delno uporabili za 
pripravo novih vsebin na spletnem 
portalu Kamra; v okviru slednjega 
še na Albumu Slovenije.

PRAZNIČNI MESEC
NOVEMBER 2018

Moja knjižnica praznuje.
Praznujte z nami tudi vi!

Kdo je na fotografiji?

Elizabeta Savica Zorko

Big band Krško je začel na že-
ljo članov, da bi preigravali 
tudi zabavno glasbo, delovati 
kot sekcija Pihalnega orkestra 
Krško leta 1978. Leta 1992 je 
od Draga Gradiška vodenje 
zasedbe prevzel Aleš Suša, ki 
je repertoar zastavil predvsem 
na modernih jazz skladbah in 
pop predelavah, v zadnjem ob-
dobju pa avtorskih kompozici-
jah članov. Slednjemu se niti ne 
gre čuditi, saj se večje število 
članov z glasbo ukvarja pro-
fesionalno, naj si bo kot člani 
orkestrov in drugih zasedb ali 
kot glasbeni pedagogi, za nji-
mi pa prihaja in se jim prilo-
žnostno priključuje tudi nov 
rod instrumentalistov, kakor je 
povedal Suša, ki je trenutno še 
na študiju v tujini, a bo najver-
jetneje poskrbel, da se bodo 
društvena kronologija in glas-
beni dosežki izpisovali tudi v 
prihodnjih desetletjih. Na ju-

Decembra lani je dirigen-
ta orkestra Dejana Žniderši-
ča in ostale godbenike navdu-
šila skladba z naslovom 'The 
Ghost Ship', na katero so sko-
raj po naključju slišali na por-
talu Youtube. In le nekaj dni 
zatem so na notnem stojalu 
čakale note na prve izigrane 
melodije. Skladba pa ni navdu-
šila samo godbenikov, ampak 
tudi vse poslušalce letošnjega 
pomladnega koncerta.

Po koncertu je predsednica or-
kestra Darja Dobršek kontak-
tirala skladatelja in mu poslala 
v poslušanje njihovo izvedbo. 
Na veliko presenečenje vseh se 
je Španec odzval in pohvalil ig-
ranje krških godbenikov. Med 
drugim je povedal, da je bila to 
prva slovenska izvedba sklad-
be 'The Ghost Ship', ki jo je za-

Big band KK 40
KRŠKO – Big band Krško je z jubilejnim koncertom 21. oktobra navdušil zbrano občinstvo, ki je bilo ob 
40-letnem mejniku delovanja deležno tudi novoizdane zgoščenke z avtorskimi skladbami članov, napisani-
mi prav za to priložnost.

bilejnem koncertu je nasto-
pilo več izvrstnih solistov, ob 
njih pa tudi z avtorsko sklad-
bo vokalistka Tadeja Molan s 
kolegico Marijo Alapić.

Krški big band, ki od leta 1998 
deluje kot samostojno društvo, 

deluje v klubskem prostoru v 
starem mestnem jedru Kr-
škega na naslovu Cesta krških 
žrtev 44, zato so tudi prostor 
poimenovali Studio 44. Izsto-
pajočo patino prostoru, ki slu-
ži za vaje, mesečne koncerte 
domačih in gostujočih glas-

benikov ter od letošnjega leta 
tudi kot glasbena šola, daje-
jo nameščeni leseni akustič-
ni elementi iz legendarnega 
snemalnega Studia 14 na Ra-
diu Slovenija, v katerem je bila 
posneta večina najbolj znanih, 
danes že zimzelenih sloven-
skih popevk. Pred štirimi leti 
je kot sekcija društva začel de-
lovati tudi Mladinski Big band 
Posavje, ki ga vodi saksofonist 
Tone Troha, ki ima tudi naj-
daljši, 35-letni staž igranja v 
Big bandu. 

Big band KK je leta 2013 izdal 
zgoščenko Depeched z vokal-
nimi in inštrumentalnimi pri-
redbami skladb skupine De-
peche Mode, pred tem že v 
letu 2007 album z naslovom 
Crossroads, ob letošnjem ju-
bileju pa CD Big band KK 40.

 Bojana Mavsar

Jubilejni koncert je zasedba pospremila z izdajo zgoščenke z 
avtorskimi kompozicijami. 

Krčanom bo dirigiral Španec
KRŠKO – Pihalni orkester Krško bo konec novembra v Kulturnem domu Krško gostil španskega skladatelja 
in dirigenta Joséja Alberta Pino.

ložila založba Molenaar Editi-
on iz Nizozemske le nekaj dni 
pred tem, ko so jo Krčani sli-
šali na spletu. Vendar se je s 
tem zgodba šele začela. Špan-
ski skladatelj in dirigent je Pi-
halnemu orkestru Krško po-
nudil sodelovanje. Redko dana 
priložnost, predvsem pa mož-
nost sodelovanja s tako prizna-

no osebo v godbenem svetu sta 
bili razlog, da bo José Alberto 
Pina kar štiri dni gostoval v 
Krškem. Z orkestrom bodo v 
četrtek in petek, 29. in 30. no-
vembra, organizirali seminar 
za dirigente, skladatelje in os-
tale zainteresirane glasbenike. 
V soboto, 1. decembra, pa bodo 
izvedli še koncert, na katerem 

bo prvič v zgodovini orkestra 
glasbenikom poleg domačega 
dirigenta orkestru dirigiral še 
gostujoči dirigent.

Pihalni orkester bo na leto-
šnjem koncertu zopet zdru-
žil moči s Plesnim društvom 
Imani iz Brežic. Pod mentor-
stvom Rosane Horvat bodo 
plesalci skozi njeno koreo-
grafijo stopali po irskih gra-
dovih in se bojevali ter ob Pi-
novih melodijah skladbe 'The 
Island of Light' stopili na otok 
Menorka in prikazali legende 
tega majhnega španskega oto-
ka. Za poslastico večera pa bo 
poskrbela tudi mlada fagotist-
ka, študentka 1. letnika Akade-
mije za glasbo v Zagrebu, do-
mačinka Eva Fritz. 

 Vir: Pihalni orkester Krško

José Alberto Pina

BREŽICE – Mešani pevski zbor 
Viva Brežice pod taktirko zbo-
rovodkinje Simone Rožman 
Strnad je 6. oktobra v Viteški 
dvorani Posavskega muzeja 
Brežice za zvesto domačo pu-
bliko pripravil letni koncert, 
temu pa je sledil še ponovitveni 
4. novembra, ki je bil tudi tok-
rat tematsko obarvan. Poklonili 
so ga Evropskemu letu kultur-
ne dediščine in se predstavili z 
zgodbo, ki so jo naslovili Daj, da 
te objamem – gre pravzaprav 
za verz iz ene izmed izbranih 
ljudskih pesmi, okrog katerih 
so napletli rdečo nit koncerta. 
»Viveki« so z domiselnim pre-
pletom popolnoma prepros-
tih tradicionalnih ljudskih na-

pevov in najnovejših sodobnih 
priredb obiskovalce poskuša-
li popeljati v glasbeno predsta-
vo, postavljeno v idilično kmeč-
ko okolje slovenske preteklosti. 
Koncert je postregel z dvema 
novostma – s prvo, Igraj kolo 

na dva desetina, se je predsta-
vil mlad, a v zborovskem sve-
tu že krepko uveljavljen skla-
datelj Tine Bec, druga pa je 
delo Vivinega člana, mladega 
glasbenika in »bruca« Akade-
mije za glasbo Krištofa Strna-

da, ki se je s priredbo prekmur-
ske ljudske Zrejlo je žito prvič 
preizkusil v skladateljskih vo-
dah. Glavni vlogi mladega para 
sta pripadli Maruši Ferenčak 
in Krištofu Strnadu, zgodbo pa 
sta z violinskimi vložki in ple-
sno koreografijo podkrepili 
še Kaja Rožman in Veronika 
Strnad. Vsem obiskovalcem in 
tudi sponzorjem se je zahvalila 
predsednica zbora Ana Špiler. 
Na koncert je Lučka Černelič 
(JSKD OI Brežice) bronasti Gal-
lusovi znački za več kot pet let 
aktivnega udejstvovanja na po-
dročju ljubiteljske glasbene de-
javnosti podelila Klari Žnider-
šič in Lovru Jurečiču. 
 L. Oštrbenk/R. R.

Daj, da te objamem

V glavnih vlogah sta bila Maruša Ferenčak in Krištof Strnad 
(foto: Samo Hajtnik).
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PRIREDITVE 
V NOVEMBRU 2018

PRAVLJIČNE URICE Z USTVARJALNICO
• v sredo, 14. novembra, in v sredo, 28. novembra,

• ob 17. uri  v Knjižnici Sevnica

Literarni večer
DRUŠTVO UPOKOJENCEV SEVNICA

• v četrtek,  8. novembra, ob 18. uri

Razstava fotografij
POLETJE NAŠEGA ŽIVLJENJA

Dejan Mijović
• odprtje razstave v petek, 9. novembra, ob 16. uri

Predavanje 
ENERGIJA BOSANSKIH PIRAMID

Dr. Semir Osmanagić
Kulturna dvorana Sevnica

• v četrtek, 15. novembra, ob 18. uri

Teden brezplačnega prvega vpisa
ob DNEVU SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
• od ponedeljka, 19. novembra, do sobote, 24. novembra

Literarni večer ob zaključku bralnega projekta
 POSAVCI BEREMO SKUPAJ 2018

 s pisateljico Agato Tomažič 
• v torek, 20. novembra, ob 18. uri

Potopisno predavanje
UZBEKISTAN

Mihaela Janja Kolar
• v četrtek, 22. novembra, ob 18. uri

Predstavitev knjige
POT LJUBEZNI – POT K SEBI:

z metodo fraktalne risbe do svobode srca
Deja Muck

• v sredo, 28. novembra, ob 18. uri

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

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

 

 

  

 

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

21. november, 18.00
Cankar in Posavje
literarni večer z Literarno sekcijo Beseda 
in predstavitev Cankarjevih vezi s Posavjem

22. november, 18.00
Priljubljena okrasna punčka
odprtje Posavske muzejske vitrine

KRŠKO – Pod naslovom For-
ma so člani Društva likov-
nikov Krško OKO tretje leto 
zapored razstavili svoja ki-
parska dela, ki so jih v me-
secu februarju ustvarili pod 
mentorstvom akademske 
kiparke Dragice Čadež.

V delavnici so se osredotoči-
li, kot je povedala predsedni-
ca društva Branka Benje, na 
oblikovanje izdelkov v beli 
glini, in sicer so po napotkih 
mentorice izoblikovali stopala, 
roke, nizki relief, nakar je sle-
dilo še ustvarjanje po sposob-
nostih in željah udeležencev. 
Ob otvoritvi del je Čadeževa 
dejala, da je kiparstvo oblika, 
oblika pa mora biti ustvarje-
na iz materiala: »In z materia-

XIV. Likovna kolonija Krmelj 
2018 v organizaciji Likov-
ne sekcije Društva Svoboda 
Krmelj je potekala 2. junija 
pod vodstvom likovnega peda-
goga Toneta Zgonca. Izbrani 
slikarski motivi, ki so na ogled 
v krmeljski kulturni dvorani, 
so različni in obsegajo ume-
tnikov pogled na njive ter cve-
toče travnike, sončni zahod v 
Mirnski dolini, skupino »kna-
pov – kamaratov« v krmeljski 
jami nekoč, pekovskega moj-
stra z vzhajanim hlebcem kru-
ha na loparju pred vrati krušne 
peči v bivši pekariji, pa na vas 
Gabrijele s cerkvijo sv. Lenarta, 
vas Mladetiče in Polje ter zdra-
vstveno postajo v Krmelju. Po 
svobodni izbiri so nastale sli-
ke z naslovom Polnost trenut-
ka, Angel miru in Dolga poto-
vanja po morju in vesolju. Na 
junijski likovni koloniji so ob-
novili in zaščitili tudi reliefe na 

Prva likovna kolonija se je od-
vijala 12. maja na Vrhovem, 
druga 23. junija v Radečah in 
tretja 8. septembra v vasi Či-
merno. Razstavljena slikarska 
dela z upodobljenimi motivi iz 
vsakdana, ki jih je mogoče vi-
deti tudi v naravnem okolju, 
nudijo krasno popotovanje od 
Vrhovega, najnižje točke v ra-
deški občini, do najvišje ležeče 
radeške vasi Čimerno. »Kozol-
ci na Vrhovškem polju predsta-
vljajo bogato etnološko dedi-
ščino, saj združujejo izjemno 
pestrost arhitektonskih stilov 
in elementov. Ker je bilo to ob-
močje v preteklosti precej za-
močvirjeno, prebivalci pa so 
bili znani po lovljenju žab, se 
jih je prijel vzdevek Žabarji,« 

Pestrost slikarskih motivov 
KRMELJ – 12. oktobra je v prostorih tukajšnjega kulturnega doma potekalo odprtje razstave slikarskih del, 
ki so nastala na junijski enodnevni likovni koloniji. Na razstavi, ki je odprta do 15. novembra, se predsta-
vlja 29 slikarjev, večinoma rednih udeležencev dosedanjih likovnih kolonij v Krmelju.

kovinski konstrukciji v parku v 
središču Krmelja.

Na odprtju razstave so v kul-
turnem programu, ki ga je po-
vezovala Ines Colner, nasto-
pili: citrarka Sabina Zaman (v 
GŠ Sevnica obiskuje 6. razred 
citer pod mentorstvom Tin-
ke Vukič) in harmonikar Jer-

nej Končina 
(v GŠ Sevni-
ca obiskuje 
4. razred har-
monike pod 
mentorstvom 
Uroša Polan-
ca), recitator-
ka Alina Sta-
nisavljevič 
Smodiš iz li-
terarne sku-
pine Žarek in 
pevke skupi-
ne Lokvanj. 
Svoje vti-

se o nastajanju slikarskih del 
je strnila akademska slikarka 
Severina Trošt Šprogar, do-
godek pa je popestrila še pro-
jekcija slik, ki so nastale ob 
ustvarjanju likovnih del in pri 
obnovi reliefov. Projekcijo je 
pripravil Val Vidmar.

Na razstavi, ki bo na ogled do 

15. novembra v prostorih kul-
turnega doma v Krmelju, se 
predstavljajo: Stanka Ban-
tan in Branka Vizler iz Hra-
stnika, Judita Rajnar iz Šen-
tvida pri Stični, Boris Udovič 
iz Novega mesta, Marjana Do-
bovšek s Prečne, Sonja Gre-
šak iz Leskovca pri Krškem, 
Marija Oven iz Radeč, Barba-
ra Pergovnik ter Klavdijo in 
Nada Margon iz Velenja, An-
tonija Petrič iz Ljubljane, Olga 
Suhovršnik s Planine pri Sev-
nici, Melita Lekše in Suza-
na Brate iz Trebnjega, Mojca 
Musar iz Šentjanža, Jože Poto-
kar – Cvrčo in Severina Trošt 
Šprogar iz Trbovelj, Pavla Čer-
nigoj, Tanja Košar, Roža Pe-
čar, Marija Jazbec, Anton in 
Marija Klakočar, Marjan Pe-
trič, Jana Cvirn in Uli Rupret 
iz Sevnice ter Nevenka Flajs, 
Irena Zgonc in Ana Hočevar 
iz Krmelja.  S. Radi

Vodja Likovne sekcije Društva Svoboda Krmelj 
Ana Hočevar, ki je tudi pobudnica likovne ko-
lonije

Od Vrhovega do Čimernega
RADEČE – V razstavnih prostorih Caffe Galerije je 25. oktobra potekalo odprtje slikarske razstave Društva 
ljubiteljev likovne umetnosti (DLLU) Radeče. Slikarska dela so nastajala v letošnjem letu v sklopu različnih 
likovnih kolonij.

je Vrhovo, kjer je nastalo ne-
kaj zanimivih slikarskih mo-
tivov, opisovala moderatorka 
odprtja slikarske razstave Ire-
na Koteska. Naslednji sklop 
umetniških del obiskovalca 
popelje v Radeče, mesto ob 
izlivu Sopote v Savo, kjer je v 
preteklosti potekala zelo moč-
na splavarska dejavnost in v 
današnjih časih nanjo spomi-
nja znameniti radeški splav, 
ki vozi po Savi od zgodnje po-
mladi do pozne jeseni. Tretji 
sklop slikarskih del je name-
njen slikoviti vasi Čimerno, od 
koder na zasavski Triglav, na 
Kum, vodi ena najlepših poho-
dniških poti. Na severni stra-
ni vasi, ki ima pet domačij, je 
Škratova dolina, ki je dobi-
la ime po majhnih pravljičnih 
bitjih, ki naj bi v omenjeni do-

lini živela pred davnimi, davni-
mi časi. Sredi vasi stoji 20 me-
trov globok vodnjak s stalno 
živo vodo in nedaleč stran je še 
mokrišče z redkim vlagoljub-
nim močvirskim rastlinjem.

Na razstavi, ki naj bi bila na 
ogled do konca leta, se pred-
stavljajo domači in gostujoči 
slikarji – Marija Oven, Irena 
Zgonc, Boris Koteski, Moj-
ca Musar, Ludvik Kos in Ne-

venka Flajs, Pavla Černigoj, 
Zdravko Červ, Darko Blažič, 
Branka Dragosavac, Jožica 
Šeško, Cvetka Berginc, Ja-
nez Ovsec in Amina Kolarič. 
Prijeten spremljevalni glasbe-
ni program so oblikovale tri 
mlade citrarke GŠ Laško-Ra-
deče, in sicer Klara Zemljak, 
Klara Sonc in Julija Knez ter 
Lana Krajnc in Neja Novak na 
klavirju. 
 S. Radi

DLLU Radeče se predstavlja 
z novonastalimi slikarskimi 
deli, obiskovalke in obisko-
valci pa lahko svoje vtise za-
pišejo tudi v knjigo vtisov.

lom, s katerim ustvarjaš, je tre-
ba imeti poseben odnos, da ga 
lahko začutiš, prepoznaš nje-
gove zmožnosti, vzljubiš in se 
z njim izražaš, predvsem pa je 
v kiparstvu pomembno, da se 
ne bojiš prostora, temveč da 
se izdelek vpenja v prostor.« 
Dela, ki so jih ustvarili Bran-
ka Benje, Roman Blatnik, Mi-
lena Mraović, Branko Petan, 
Jožica Petrišič, Mihaela Pre-
vejšek, Stane Udvanc, Dar-
ja Veljković in Milena Volk, 
bodo na ogled v krški Dvora-
ni v parku še do 13. novem-
bra, otvoritev razstave, kate-
ri je sledilo druženje članov 
društva in obiskovalcev, pa so 
z glasbenim programom pope-
strile mlade violinistke krške 
glasbene šole: Živa Letnar ob 

Benjetova (desno) se je ob tej 
priložnosti Čadeževi zahvali-
la za čas, ki ga namenja dru-
štvu, saj gre za eno od najvi-
dnejših slovenskih umetnic, 
ki ji je Zveza društev sloven-
skih likovnih umetnikov v mi-
nulem letu podelila nagrado 
za življenjsko delo.

Tretja Forma krških likovnikov

spremljavi korepetitorja Mar-
tina Šušteršiča ter duet vio-
lin Karmen Kavčič in Manica 
Maja Božičnik.  B. M. 
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• od 9.00 do 10.30 na Ljudski 
univerzi Krško: Slovenščina za 
priseljence; od 16.30 do 18.00: 
Slovenščina za zaposlene prise-
ljence

• ob 15.00 v Večgeneracijskem 
centru Krško (CKŽ 44): druže-
nje za otroke

• ob 17.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: odprtje razstave in po-
delitev Dalmatinovih značk »Na 
obisku pri Juriju Dalmatinu«

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

• od 18.00 do 19.30 na Ljudski 
univerzi Krško: Umetnostna 
zgodovina – impresionisti

• od 18.00 do 20.00 v sejni sobi 
A Občine Krško: Rahločutnost v 
odnosih – pogovorni večer Jane 
Debeljak z mag. Violeto Irgl, 
specialistko zakonske in dru-
žinske terapije

• ob 18.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev razstave Društva li-
kovnikov Brežice »POR/TRE/
TI«

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: pogovor 
z Mirelo Smajić »5 najpogostej-
ših obžalovanj pred smrtjo«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
literarni večer Društva upoko-
jencev Sevnica

• ob 18.00 v dvorani Alberta Fe-
licijana na gradu Sevnica: špan-
ski večer s potopisnim predava-
njem Barbare Resnik »Camino 
de Santiago«

Petek, 9. 11.

• ob 8.00 v Večgeneracijskem 
centru Krško (CKŽ 44): telo-
vadba za zdravo telo in duha, 
ob 13.00: folklora

• od 16.00 do 17.00 na Ljudski 
univerzi Krško: tečaj šivanja – 
uvodno srečanje

• ob 16.00 v Knjižnici Sevnica: 
odprtje razstave fotografij av-
torja Dejana Mijovića »Poletje 
našega življenja«

• ob 17.00 v Športnem domu 
Sevnica: osrednja slovesnost 
ob prazniku občine Sevnica 
s podelitvijo priznanj Občine 
Sevnica

• ob 17.00 v Zadružnem domu 
na Bizeljskem: praznik krajev-
ne skupnosti Bizeljsko

• ob 17.00 v MT Senovo: je-
sensko ustvarjanje

• ob 18.00 v knjižnici Kostanje-
vica na Krki: Čar zgodbe – po-
govor z Bronjo Žakelj

• ob 18.00 v večnamenskem 
domu na Jesenicah na Dolenj-
skem: komedija Rudija Mlinar-
ja Matildi vstop prepovedan

• ob 19.00 v MC Krško: Dialog: 
mladi vs. bodoči župan občine 
Krško

• ob 19.00 v dvorani KS Globoko: 
koncert Zven lovskih melodij

• ob 19.00 v Trubarjevem domu 
upokojencev Loka pri Zidanem 
Mostu: odprtje likovne razstave 
Pavle Černigoj

Sobota, 10. 11.

• ob 7.00 iz parka pri Občini Sev-
nica: Od zore do mraka: 11. ce-
lodnevno kolesarjenje po občini 
Sevnica ob občinskem prazniku

• ob 8.00 na Tržnici Videm: Mar-

kam v posavju
»Izzivi družbe in potreba po 
prostovoljstvu«

• ob 18.00 v KD Krško: igra-
na predstava za otroke »Brun-
dagrrrrom!«, za rumeni abon-
ma in izven

Sreda, 14. 11.

• od 16.00 do 17.00 v MC Krško: 
»Skrečam« noč in dan

• ob 16.30 v Športnem domu 
Sevnica: občinsko tekmovanje 
v akrobatiki

• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: 
pravljična urica z ustvarjalnico

• ob 17.00 v Mestni hiši Brežice: 
eko sreda – predavanje Danije-
le Perdih »Kalčki, pridelava in 
predelava«

• ob 17.00 v prostorih uprave 
Knjižnice Brežice: druženje in 
pogovor o(b) knjigah – Filozo-
fi(ja)

• od 17.00 do 18.00 na Ljudski 
univerzi Krško: študijski krožek 
Lončarstvo – uvodno srečanje

• ob 18.00 v KD Krško: filmski 
dogodek »Posledice«, projekci-
ja filma in pogovor z ustvarjalci

• ob 18.00 v knjižnici Kostanje-
vica na Krki: tematsko preda-
vanje Nadje Osojnik »MEJ-MO 
JIH!«

• ob 18.00 v sejni sobi MC Bre-
žice: predavanje Saše Einsied-
ler »Dobra samopodoba je ključ 
do uspeha«

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
hard rock sreda

Četrtek, 15. 11.

• od 16.00 do 17.00 na Ljudski 
univerzi Krško: študijski kro-
žek Družinsko drevo – uvodno 
srečanje

• ob 17.00 v dvorani Alberta Fe-
licijana na gradu Sevnica: po-
delitev posebnih občinskih pri-
znanj tekmovanja Moja dežela 
– lepa in gostoljubna

• ob 17.00 v dvorani MC Breži-
ce: otroška gledališka predsta-
va »Mala Murska deklica«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: spominski speedway 
večer ob deveti obletnici otvo-
ritve zbirke »Speedway v Slove-
niji« – pogovorni večer z nekda-
njimi mehaniki, ki ga bo vodila 
bibliotekarka Polona Brenčič

• ob 18.00 v klubu KD Krško: po-
govorni večer »Krško pred šti-
ridesetimi leti«, Goran Rovan 
z gosti

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje dr. Semir-
ja Osmanagića »Energija bosan-
skih piramid«

• ob 19.00 v Mosconovi galeriji 
in Stari galeriji na gradu Sevni-
ca: odprtje razstave XVIII. Sev-
niškega likovnega shoda Grad 
2018 in odprtje likovne razsta-
ve lanskega prvaka shoda Aloj-
za Raka

• ob 19.00 v MC Krško: Izkopa-
nine 017 – večer soul, funk in 
blues glasbe

Petek, 16. 11.

• od 9.00 do 11.00 v ovalni sobi 
MC Brežice: delavnica s Sarah 
Senica »Z nasmehom skozi dan«

• od 9.00 do 13.00 v Mestni hiši 
Brežice: degustacija meseca – 
Vege&dobro

• ob 19.00 na gradu Rajhenburg 

v Brestanici: odprtje skupinske 
fotografske razstave »Če bi Slo-
venija bila«

• ob 19.00 v dvorani Alber-
ta Felicijana na gradu Sevni-
ca: Partycipiraj – okrogla miza 
»Stanovanjska problematika 
mladih«

Sobota, 17. 11.

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

• ob 10.00 v MC Krško: MC diren-
daj: delavnica – sluz

• ob 16.00 pri družini Skoporc - 
Zavrl na Brunku: kulturno-dru-
žabni večer »Kultura in umet-
nost nas povezujeta«

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: praznovanje 20-letni-
ce ustanovitve Društva Salezi-
janski mladinski center Sevnica

• ob 19.00 v Domu krajanov 
Razbor: 78. Razborski večer z 
gostom patrom dr. Karlom Gr-
žanom

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
koncert »Tribute to Led Zeppe-
lin by Kula«

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert Mascara Quarteta, iz 
cikla ARSonica 2018

• ob 21.00 v MC Krško: koncert 
Pakt, Nailed In, Tomato Punx, 
Beerfits

Nedelja, 18. 11.

• ob 9.00 izpred gostilne Žolnir v 
Kostanjevici na Krki: Č'bularski 
pohod na Rako

• ob 9.00 v Športnem domu Sev-
nica: 5. turnir Društva invalidov 
Sevnica v namiznem tenisu

• ob 9.00 v prostorih šahovskega 
kluba v Športnem domu Sevni-
ca: 5. spominski šahovski turnir 
Društva invalidov Sevnica

• ob 9.30 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: otroška 
predstava »Bi se gnetli na tej 
metli?«

• ob 17.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: do-
brodelni koncert Za Saškin na-
smeh – In Memoriam Saška 
Božič

• ob 18.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: Sozvočenja 2018 
– regijski tematski koncert pev-
skih zborov

Ponedeljek, 19. 11.

• ob 19.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: Posavci beremo skupaj 
– zaključni literarni večer, gost: 
pisatelj Sebastijan Pregelj

Torek, 20. 11.

• ob 17.00 na mladinskem od-
delku Knjižnice Brežice: Tor-
kovo druženje: izdelava praz-
ničnih voščilnic (predhodne 
prijave)

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: strokovno predavanje 
dr. Darje Kerec in dr. Boža Re-
peta »80. so bila leta …«

• ob 18.00 v knjižnici na Seno-
vem: predstavitev društva za 
pomoč ljudem v stiski Zmago-
vita pot

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: li-
terarni večer ob zaključku bral-
nega projekta Posavci beremo 
skupaj 2018 s pisateljico Aga-
to Tomažič

tinov sejem
• ob 9.00 s prireditvenega pros-

tora v Gadovi peči: pohod po 
Gadovi sledi

• ob 9.00 izpred kulturnega 
doma na Velikem Trnu: Marti-
nov pohod

• ob 9.00 v MT Senovo: izdelova-
nje ptičjih hišic iz plastenk

• ob 9.00 v prostorih šahovskega 
kluba v Športnem domu Sevni-
ca: hitropotezni šahovski turnir 
za pokale Milana Majcna

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

• ob 10.00 izpred pletenke ve-
likanke v Tržišču: tradicional-
ni Martinov pohod od pletenke 
velikanke do Malkovških goric

• ob 10.00 v MC Krško: beatma-
king session

• ob 10.30 v MT Podbočje: glas-
bena delavnica

• ob 12.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: tradicionalno sreča-
nje izgnancev in beguncev ob-
čine Sevnica

• od 15.00 dalje pri gasilskem 
domu na Studencu: Martinova-
nje na Studencu 2018

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: večer mažoret Defile

• ob 18.00 v Zadružnem domu 
na Bizeljskem: Martinov sejem; 
ob 19.00 v ogrevanem šotoru: 
tradicionalno martinovanje

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri Kr-
škem: Martinovanje po starih in 
novih šegah s KD Leskovec pri 
Krškem

• ob 19.30 v KD Krško: gledali-
ški koncert »Prekleti kadilci«, 
za zeleni in modri abonma ter 
izven

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
jam session, gost: Bojan Zu-
pančič

Nedelja, 11. 11.

• ob 9.00 izpred društvene kle-
ti na Studencu: tradicionalni vi-
nogradniški Martinov pohod

• ob 17.00 v Domu kulture v Ra-
dečah: pevsko-scenska priredi-
tev z naslovom Pe(i)vska vaja 

• ob 17.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: koncert »Dvojina: 
Lila, slovenska ljudska glasba v 
sodobni preobleki«

• ob 18.00 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: nogometna 
tekma 16. kroga Prve lige med 
NK Krško in NK Aluminij

Ponedeljek, 12. 11.

• ob 10.00 v dvorani Alberta Fe-
licijana na gradu Sevnica: slav-
nostna seja občinske orga-
nizacije Združenja borcev za 
vrednote NOB Sevnica

• ob 16.00 v Domu upokojen-
cev Sevnica: predavanje Jurija 
Pesjaka, dr. med., »Pomen pali-
ativne oskrbe pri starostniku«

• od 16.00 do 17.00 v Večgene-
racijskem centru Krško (CKŽ 
44): tečaj kaligrafije

• ob 17.30 v domu krajanov v Le-
skovcu pri Krškem: predstavi-
tev knjige »Leskovec skozi čas«

 
Torek, 13. 11.

• ob 15.00 v gasilskem domu na 
Šmarčni: 5. turnir Društva inva-
lidov Sevnica v pikadu

• ob 17.00 v mali dvorani TVD 
Partizan Boštanj: predavanje 

Njej, ki smo jo poznali, njej, ko smo dobro mislili, da jo čisto za-
res poznamo, njej, ki smo jo srečevali, njej, Tei, ko me je nekega 
najinega ranega jutra prebudila k razmišljanju, da nima rada 
krogov, ki so nekaj zaključenega, dokončnega, in da ima rada 
črte, črte, ki so odprte za svobodo, in narejene za nadaljevanje, 
nadaljevanje česar koli … Takrat sva se odločali med krožniki 
ali z motivi krogov ali črt.

Srečevali sva se pogosto v jutrih, ko je prihajala iz nočne služ-
be (klici na 112) po nakupih za svoje tri najboljše moške, kot 
je dejala, z malo zamolklim glasom od neprespane noči in po-
kajenih cigaret, s katerimi si je v premorih krajšala nočne ure. 
Te si je okrasila še z vrelci misli, ki jih je prelivala v zabeležko, 
v računalnik, kamor je pač naneslo. Hitela je med policami, da 
ja ne bi kaj pozabila, z begavim, jasnim pogledom, kot da je za 
njo najbolj mirno prespana noč. Čisto tu jo imam, ob sebi, s po-
vabili na kavo in za šilce klepeta, na verando, kjer je veliko rož. 
Rože je imela rada.

In besede je imela rada. Zlivala jih je v liriko, njene zložene li-
rične pesmi bo treba še naprej srkati počasi in v tišini, da bomo 
imeli nekaj od njih. Iz zbirk »mah«, Počasnost dneva v deževa-
nju, Prešite besede. Prešine me, kaj vse in veliko »besednega« je 
še imela v načrtih v svojih nezaključenih črtah.

Pred skoraj desetimi leti mi je dejala, da ni pesnica, da so pesni-
ki Goethe, Rilke, Lainšček, Jenko, Kette in: »Jaz – samo – pišem«. 
Da ne piše, kaj je skuhala, kam so šli, kdaj čisti okna. 

»To, kar nastaja v obliki pesmi, se spiše po nareku tega, kar ču-
tim.« Vztrajala je pri trditvi, da so njene pesmi le zapisi v obli-
ki pesmi in da bi ljudje morali pisati tisto, kar čutijo, in ne tisto, 
kar mislijo. Verjela je, da bo knjiga ostala ena od dobrin, katere 
vrednosti čas ne bo uničil.

Čisto veselje ji je kot šepetalki pomenilo sodelovanje s skupino 
zelo prijetnih ljudi, ki se ukvarjajo s tistim delom kulture, ki pri-
pada odrskim deskam. Popolno veselje je čutila v sodelovanju 
s članicami ŽePZ Kombinat, ki pojejo pesmi upora in revolucije 
(Bella ciao, Bandiera Rossa …) Uživala je s kombinatkami, ko 
je za zbor prepesnila eno od kitic iz njihovega repertoarja: »… 
in me smo tukaj z vami, up nosimo v dlaneh, // se dvigamo kot 
ženske in kot ogenj v očeh! // zdaj pojemo v slogi, smo kot jasni 
glas žanjic, // milina, dih, lepota: kruha in vrtnic, kruha in vr-
tnic.« Uresničila si je hotenje, da je lirično zbirko »mah«  predsta-
vila v Polhovem Gradcu, kamor je, kot je Tea menila, v ta pose-
ben kotiček prišlo ogromno ljudi iz vse Slovenije. Njeni želji so 
se odzvali člani Halgato banda, da so peli zbirki na pot, ker ji je 
bila blizu melanholija prekmurskih ravnic, saj je menila, da je v 
vsaki duši nekaj ciganskega.

Moč ustvarjalnega duha jo je pripeljala v uk k pokojnemu Šte-
fanu Kržanu v Podlog, iz tega uka je ustvarjala lepo uporabno 
keramiko, za neizmeren trud, znanje in potrpljenje je bila moj-
stru neskončno hvaležna. S to isto ustvarjalno močjo je posta-
la blogerka, na njen blog, spletni dnevnik, so prihajali čudoviti 
ljudje, ki cenijo »besedo«.

Ob sledi vijugastega vonja dišeče kave, med nemirnimi gibi in 
rožami, si je čas vedno nadel brezčasje s slapom njenih besed, da 
ima najboljša starša, najboljšega tasta in najboljšo taščo na sve-
tu, ki me je že pred časom z nežnimi besedami napotila k zbirki 
»mah«. »Mah je njen, od Tee, torej mah-njen«, mi je smeje rek-
la Tea, ko sva se pogovarjali, in še: »Sem čisto navadna ženska, 
ki nima odgovorov na vse. Velika podpora moje okolice je že v 
tem, da me sprejemajo. Z mano ni lahko in tega se zavedam.«

Čisto tu je, ko vrejo besede spomina za njen spomin, z nikoli do-
končano črto, ki jo je pretrgala senca usode. Kot je udarila v vre-
lec Teinih besed. Da bi bila tam nekje Teina pot neskončna rav-
na črta čez polje mehkega maha.
 Natja  

Tei.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Sreda, 21. 11.

• ob 17.00 v Mestni hiši Brežice: 
eko sreda – predstavitev biodi-
namičnega pristopa pridelave 
in predelave grozdja na Biodi-
namični kmetiji Šuman

• ob 18.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Brežice: 
literarni večer ob 100-letnici 
smrti Ivana Cankarja

• z Literarno sekcijo Beseda »Jaz, 
bratje, pa vem za domovino« 

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
hard rock sreda

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info
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VELENJE, KRŠKO – 11. oktobra je v Velenju potekal finale ekipne-
ga prvenstva Slovenije v atletiki za osnovne šole. V finale so se po 
zmagi na področnem tekmovanju uvrstili dečki in deklice OŠ Ju-
rija Dalmatina Krško. Fantovska ekipa je po rezultatu s področ-
nega tekmovanja veljala kot kandidat za medaljo, a iz dosedanjih 
izkušenj se rezultati na finalnem tekmovanju velikokrat spreme-
nijo. V zadnjih dneh pred tekmovanjem so poskušali izboljšati 
telesno pripravo in tehniko posameznih disciplin, veliko pozor-
nost so posvečali tudi psihološki pripravi. Po slavnostni otvori-
tvi tekmovanja so začeli najprej tekmovalci v skoku v višino in 
skoku v daljino, sledil je tek na 60 m, met vorteksa, tek na 300 
m, suvanje krogle, tek na 1000 m in na koncu še štafeta 4 x 100 
m. Nestrpno so čakali na objavo rezultatov, veselje ob razglasitvi 
drugega mesta, za OŠ Grm in pred OŠ Železniki, pa je povzroči-
lo pravo evforijo med učenci. Uspehi učencev, ki so v zadnjih šti-
rih letih dvakrat zmagali na državnem prvenstvu, letos osvojili 
drugo mesto in pred dvema letoma peto mesto, krško šolo uvr-
ščajo med atletsko najbolj uspešne šole v Sloveniji. Tekmovalci, 
ki so osvojili srebrno medaljo na finalu državnega ekipnega tek-
movanja v atletiki, so: Miha Sotošek, Nejc Prebejšek (60 m), 
Andraž Maglica, Peter Pečnik (300 m), Tomi Bajc, Maj Ficko 
(1000 m), Erik Bratkovič, Sven Stopinšek (suvanje krogle), 
Marko Vodopivc, Enej Jagodič (met vorteksa), Jaka Pirc, Jakob 
Gorenc (skok v daljino), Jernej Belinc, Alen Halilovič (skok v 
višino) ter Marko Vodopivc, Andraž Maglica, Jernej Belinc, Miha 
Sotošek (štafeta 4 x 100 m). Dekleta so na finalnem tekmova-
nju zasedla 11. mesto, kar je za mlado ekipo zelo dober rezultat.
  Anton Zakšek/P. P.

BLANCA, LJUBLJANA – Na 23. Ljubljanskem maratonu osnovnih 
in srednjih šol, ki se je odvijal po ljubljanskih ulicah 27. oktobra, 
so tekli tudi učenke in učenci OŠ Blanca in na podlagi doseže-
nih rezultatov osvojili naslov ekipnih državnih prvakov v ulič-
nih tekih za osnovne šole za leto 2018. Tekaško tekmovanje je 
potekalo posamično in ekipno na progi v dolžini 1.800 metrov. 
Blanško osnovno šolo, ki šteje vsega skupaj 125 učencev, je za-
stopalo 18 tekačic in tekačev. Večina le-teh se udeležuje vadbe-
nega programa atletike pod okriljem Francija Kranjca, učitelja 
športne vzgoje na šoli. Lep »zgodovinski« uspeh so OŠ Blanca 
pritekli: Tjaša Radej, Kiara Blatnik, Anja Radej, Nika Radej, 
Ajda Budna, Luka Kosar, Jan Dolmovič, David Slemenšek, 
Urban Slemenšek, Gal Dolmovič, Žiga Belinc, Žan Žulič, Jan 
Baškovč, Klara Moškon, Ina Starič, Žiga Kosar, Maj Starič in 
Sani Abram. 
 S. R., vir: ŠD Blanca

Krški fantje državni podprvaki

Fantovska ekipa OŠ Jurija Dalmatina Krško

Blanški učenci državni prvaki

Blanška ekipa na ljubljanskem maratonu

BUENOS AIRES, BREŽICE – Brežiška atletinja, skakalka v višino 
in mnogobojka Leja Glojnarič je nastopila na mladinskih olim-
pijskih igrah mladih v argentinskem glavnem mestu Buenos Ai-
res, kjer je skupaj s trenerjem Henrikom Omerzujem preživela 
kar 20 dni. Julija se je v Györu uvrstila med najboljših 17 deklet 
na svetu v skoku v višino in tako na mladinski olimpijadi zasto-
pala svojo državo. Prvo tekmovanje je potekalo 12. oktobra v 
mrzlem in vetrovnem vremenu, kar se je poznalo tudi pri sko-
kih. Leja je preskočila 165 cm in osvojila 14. mesto. Čez tri dni 
je imela še eno tekmovanje, tokrat je bilo vreme lepo in toplo. V 
dobrih razmerah je preskočila 172 cm, kar je 2 cm manj od nje-
nega osebnega rekorda, in se uvrstila na 12. mesto. Na koncu so 
se rezultati obeh tekmovanj sešteli po preskočenih centimetrih, 
kar je neobičajno za tovrstna tekmovanja, in tako je Leja osvojila 
končno 15. mesto. »Z rezultati nisem ravno zadovoljna, saj sem 
zmožna skočiti višje, kot sem. Na prvem tekmovanju smo imeli 
res slabo vreme, kar je vplivalo tudi na moje skoke. Za finalni na-
stop sem se bolje pripravila in skoki so bili boljši. Preskočila sem 
172 cm, kar je 2 cm pod mojim osebnim rekordom, a moj cilj je 
bil preskočiti tudi 176 cm, ker vem, da sem to zmožna. Vsekakor 
pa sem vesela, da sem se udeležila olimpijskih iger in tako spo-
znala tudi nekaj novih prijateljev,« je povedala po vrnitvi s tek-
movanja. Trener Omerzu je zadovoljen z njenimi skoki in z op-
timizmom gleda naprej.
 P. P., vir: AK Brežice

Glojnaričeva 15. na MOI

Skok Leje Glojnarič v Buenos Airesu

Ljubitelji speedwaya in 
dediščine krškega športa!

Ob deveti obletnici otvoritve zbirke 
»Speedway v Sloveniji« vabimo vas in vaše prijatelje na 

 
SPOMINSKI SPEEDWAY VEČER,

ki bo v četrtek, 15. novembra 2018, ob 18. uri 
v Valvasorjevi knjižnici v Krškem. 

Potem ko smo v naših večerih doslej gostili številne 
mojstre speedwaya, trenerja in funkcionarje, se bomo 
tokrat spomnili tistih, ki so bili vedno v ozadju, a zato 
nepogrešljivi spremljevalci tekmovalcev in soustvarjalci 
njihovih uspehov – MEHANIKI. Kako so skrbeli za 
jeklene konjičke, kolikšen je delež dobro pripravljenega 
motorja v tekmovalnih dosežkih, anekdote in zanimivosti 
iz garaž – o vsem tem in še čem se bo z njimi pogovarjala 
bibilotekarka in soavtorica zbirke Polona Brenčič.

Lepo vabljeni!

GLOBOKO, BOLOGNA – 5. no-
vembra so v dvorani OŠ Glo-
boko organizirali sprejem za 
ekipo DBV Katana, ki se je 
z evropskega prvenstva za 
kadete in mladince v ju-jit-
su v Bologni vrnila z naslo-
vom evropskih prvakinj in 
5. mestom. Evropski prvaki-
nji sta postali Maruša Rus in 
Jedert Jevševar v kategoriji 
duo dekleta do 18 let, Anej 
Rožman in Tadej Zobarič 
pa sta bila v kategoriji duo 
moški do 18 let peta. Maru-

ša in Jedert sta na EP odšli zelo osredotočeni in z veliko željo po 
zmagi. Suvereno sta premagali nasprotnici iz Belgije in Grčije. Po 
polfinalni zmagi nad še drugim grškim parom sta se prebili v fi-
nale, kjer sta se pomerili s starima znankama iz Nizozemske. Po 
zelo izenačeni in napeti tekmi sta slovenski tekmovalki na koncu 
pokazali več zbranosti in slavili s pol točke razlike ter se veselili 
naslova evropskih prvakinj. Na sprejemu sta povedali, da bosta 
že prihodnje leto v mladinski konkurenci poskušali ponoviti ta 
uspeh. Anej in Tadej sta svoj krstni nastop za slovensko repre-
zentanco izpeljala odlično, obljubila sta, da bosta na prihodnjih 
tekmah dala od sebe vse, da tudi onadva osvojita medaljo. Tre-
ner obeh parov v duo sistemu je Jure Žabjek, nosilec številnih 
medalj z mednarodnih tekmovanj. Predsednik DVB Katana Da-
mjan Žerjav je tako ekipi kot trenerju čestital za uspeh, veseli 
ga, da se dolg seznam Kataninih tekmovalcev, ki so osvojili odlič-
ja na velikih tekmovanjih, po vsaki tekmi podaljša z vedno mlaj-
šimi imeni. To je po njegovem dokaz, da v klubu, ki letos praznu-
je 20. obletnico delovanja, delajo dobro in kakovostno. Sprejema 
sta se udeležila tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki je tek-
movalcem podelil spominska darila, in predsednik sveta KS Glo-
boko Mihael Petančič. Zlatima dekletoma, ki sta dijakinji Gim-
nazije Brežice, je čestital tudi ravnatelj Uroš Škof. 
 R. R., vir: DBV Katana

Sprejem za evropski prvakinji

Evropski prvakinji s trenerjem 
(foto: DBV Katana)

KRŠKO – Nogometni klub Krško po 15 odigranih krogih 
Prve lige zaseda zadnje mesto na lestvici. Nazadnje so Kr-
čani v dvoboju začelja proti Triglavu iz Kranja izgubili po 
»goleadi«, na Gorenjskem sta se mreži zatresli kar sedem-
krat (4:3). Omeniti velja prekrasen zadetek Marca Da Sil-
ve, ki je trenutno najbolj »vroč« v krškem dresu.

Krčani in Triglavani so minulo nedeljo tekmo začeli, še preden 
je na mizo prišla goveja juha, saj se je prvi sodnikov žvižg zasli-
šal že 15 minut pred dvanajsto. Dvoboj so krški nogometaši, ki 
so imeli tudi glasno podporo s tribun, začeli izvrstno, saj so že 
po dobrih desetih minutah povedli z 2:0, po uvodnem zadetku 
Daliborja Volaša je kranjskega vratarja s pravo mojstrovino 
premagal še Marco Da Silva in s tem še enkrat več dokazal, da 
je trenutno od vseh krških igralcev v najboljši strelski formi, 
saj so bili tudi preostali trije dosedanji prvenstveni goli pravi 
evrogoli, doseženi iz prostih strelov. A veselje gostov ni trajalo 
dolgo, saj so že čez deset minut Kranjčani izenačili (Žurga in 
E. Kryeziu). Na odmor sta ekipi odšli z neodločenim izidom, 
že v tretji minuti nadaljevanja pa so domačini prišli do popol-
nega preobrata, saj je še drugič zadel Žurga. A Krčani se niso 
dali in čez devet minut izenačili na 3:3, ko je prvič za Krško zat-
resel mrežo Marin Perić. Sledilo je obdobje brez priložnosti 
na obeh straneh, v drugi minuti sodniškega dodatka pa so do 
zmagovitega gola prišli Kranjčani, potem ko je do odbite žoge 
prišel E. Kryeziu in zadel za končnih 4:3. Z zmago so Gorenjci 
prehiteli Posavce, tako da ti ponovno zasedajo zadnje, deseto 
mesto. Do osmega, na katerem so zdaj Triglavani, jih ločijo tri 
točke. V prejšnjih petih krogih so še drugo zmago sezone do-
segli proti Muri, remizirali z Rudarjem in Olimpijo ter izgubi-
li s Celjem in Domžalami. Naslednja tekma jih čaka v nedeljo 
ob 18.00 doma proti Aluminiju, ki jih je vmes izločil tudi v če-
trtfinalu Pokala Slovenije (2:2 v Krškem in 0:0 v Kidričevem, 
naprej Aluminij zaradi več golov v gosteh). Dodajmo, da so na 
zadnjih tekmah Krčanov domači igralci, produkt krške nogo-
metne šole, s katerimi so se v klubu v preteklosti večkrat po-
hvalili, z izjemo kapetana in vratarja Marka Zalokarja kar ne-
kako obsedeli na klopi ali pa jih celo sploh ni v kadru, tako da 
večinoma igrajo samo še prišleki, med katerimi je največ tuj-
cev, pravega rezultatskega preskoka in vidno izboljšane igre 
pa (še) ni na spregled.  R. Retelj

Igrajo tujci, rezultatov (še) ni

BREŽICE – Zadnjo oktobrsko soboto je TD Sokol Brežice v brež-
iški športni dvorani izvedlo že 46. Holyjev memorial v moški in 
ženski športni gimnastiki. Tekmovali so tekmovalci in tekmo-
valke mlajših starostnih skupin. V dopoldanskem času so se po-
merili fantje, popoldne pa dekleta. Pri fantih sta se od domačih 
telovadcev najbolje odrezala Boris Miloševič in Tian Pinterič. 
Boris je v obveznih vajah 5 osvojil 2. mesto, Tian je v OV3 osvojil 
3. mesto. Posamezna rezultata je nadgradil še ekipni uspeh, saj je 
v OV3 ekipa v sestavi Tian Pinterič, Janej Seršen in Žan Stušek 
osvojila 3. mesto. Pri dekletih izstopa uspeh Hane Jurman, ki je 
v 4. stopnji osvojila 2. mesto. V 3. stopnji je ekipa v sestavi Sa-
nela Selimović, Staša Tomašović, Lana Žerjav in Nika Bajcer 
osvojila odlično 2. mesto, v 4. stopnji pa so Hana Jurman, Zara 
Kramžer, Mia Jurman, Kiara Gramc in Tisa Vidmajer ravno 
tako osvojile 2. mesto. Nastopile so tudi telovadke GD Rain Kr-
ško. 12 telovadk je v posamični konkurenci doseglo šest uvrsti-
tev med prvih deset telovadk in štiri prestope v višji tekmovalni 
nivo stopenjskega tekmovalnega sistema GZS. 
 R. R., vir: TD Sokol in GD Rain

46. Holyjev memorial

Mladi brežiški telovadci na najnižji stopnički (foto: TD Sokol)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Petra Banič, Brežice – 

deklico,
• Karmen Bučar, Sevnica – 

dečka,
• Lavnite Morina Krasniqi, 

Brežice – dečka,
• Aleksandra Marolt, Brege 

– dečka,
• Monika Slatner, Bukovje 

– dečka,
• Dorotea Jovičić, Artiče – 

dečka,
• Mirjam Klemenčič, Dolenji 

Boštanj – dečka,
• Tamara Kunst, Leskovec 

pri Krškem – dečka,
• Katarina Černelič, Pišece 

– deklico,
• Živa Šuman, Sežana – 

dečka,
• Albana Bajraktari, Trebež 

– dečka,
• Vanja Veselič, Gornji 

Lenart – 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

Lucija Capl s Senovega in Gregor Sotošek iz Koprivni-
ce, 15. september 2018, grad Rajhenburg (foto: Boštjan 
Colarič)

poroke

• Anja Drstvenšek iz 
Dolenjega Leskovca in 
Marko Kozinc s Pokleka 
nad Blanco,

• Dona Kastelic z Drnovega 
in Peter Zupančič iz 
Brežic,

• Nika Tomažin iz Brežic 
in Indra Satriono iz 
Indonezije. 

ČESTITAMO!

• Mojca Lazanski, Nova vas 
pri Mokricah – dečka,

• Tamara Unetič, 
Kostanjevica na Krki – 
dečka,

• Jasna Martinović, 
Ljubljana – dečka,

• Katja Simončič, Krško – 
dečka.

• Mojca Radanovič, Brežice 
– dečka,

• Janja Baškovč Weber, 
Ivančna Gorica – dečka.

ČESTITAMO!

DOBROVA – 7. oktobra je v krogu svojcev proslavila svojo sto-
letnico Kristina Cehte iz Dobrove pod Bohorjem. Rodila se je 
v Presladolu in imela dva brata. Ker so bili revni in takrat tež-
ki časi, je hodila v ,,tabrh” pomagat kmetom, da si je zaslužila 
za sebe. Kasneje je s svakinjo hodila obirat hmelj v Žalec. Rada 
je šivala, zato se je pri mojstrici izučila za šiviljo. Veliko je šiva-
la za bližnje in daljne otroke. Tako jo je pot pripeljala na Dobro-
vo k Janezu, ki je ostal vdovec s petimi otroki. Na kmetiji mu je 
pomagala še sestra Neža. Pri 28 letih se je Kristina poročila z Ja-
nezom in rodila tri otroke. Najmlajši je kmalu po porodu umrl. 
Za vse otroke je lepo skrbela, imeli so jo zelo radi in jo vsi klica-
li mama. S svojo dobroto, pridnostjo in dobrim delom na kmetiji 
je skrbela za družino. Otroci so odraščali, odšli od doma, se po-
ročili in ustvarili družine. Pri 51 letih ji je za plučnico umrl mož 
Janez. Na kmetiji je ostala z najmlajšim sinom Ivanom in Jane-
zovo sestro Nežo. Ivan se je poročil in naredil novo hišo. Kristina 
je do svojega 94. leta še vedno delala na njivi in kmetiji, potem 
pa jo je poškodba priklenila na posteljo. Zanjo sedaj skrbijo do-
mači. Otroci se radi vračajo k mami, vendar jih zaradi svoje bo-
lezni ne prepozna. Kristina ima šest otrok, 14 vnukov, 22 prav-
nukov in tri prapravnuke.
 Andreja Juriša, foto: Boštjan Colarič

Stoletnica Kristina Cehte

Zbrani na praznovanju stoletnice Kristine Cehte

ZAKLJUČEK NATEČAJA NA OBISKU  
PRI JURIJU DALMATINU

• četrtek, 8. november, ob 17. uri –  
Posavski muzej Brežice

V sodelovanju z SPD Primož Trubar-Podružnica Posavje, 
OŠ Jurija Dalmatina Krško, Posavskim muzejem Breži-
ce in OŠ Artiče vas vabimo na zaključno prireditev z 
odprtjem razstave del literarno-likovnega natečaja na 
Obisku pri Juriju Dalmatinu. Dogodek poteka v okviru 
Evropskega leta kulturne dediščine.

MEJ-MO JIH! – tematsko predavanje 

• sreda, 14. november, ob 18. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Nadja Osojnik iz Herpetološkega društva Societas herpe-
tologica slovenica bo predstavila zakaj so MEJice in MO-
krišča pomembna v času podnebnih sprememb na podlagi 
terenske raziskave, ki so jo izvajali na našem območju.
 

SPOMINSKI SPEEDWAY VEČER

• četrtek, 15. november, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Ob deveti obletnici otvoritve zbirke »Speedway v Slove-
niji« vas vabimo na pogovorni večer z nekdanjimi meha-
niki, ki so s svojim delom pomembno prispevali k uspe-
hom tega športa. Pogovor z njimi bo vodila bibliotekarka 
Polona Brenčič.

POSAVCI BEREMO SKUPAJ -  
zaključni literarni večer

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

Ob zaključku osme sezone bralnega projekta posavskih 
knjižnic bomo v Valvasorjevi knjižnici Krško gostili pisa-
telja Sebastijana Preglja, ki se bo pogovarjal z biblio-
tekarko Alenko Žugič Jakovina. Na večeru bodo zvestim 
bralcem podeljene tudi literarne nagrade.

ZMAGOVITA POT – pogovorni večer 

• torek, 20. november, ob 18. uri –  
Knjižnica Senovo

Ob mesecu boja proti odvisnosti vabljeni na predstavitev 
društva za pomoč ljudem v stiski Zmagovita pot. Dru-
štvo bodo skozi pogovor predstavili člani in vodje skupin.
 

SREČANJE BRALNIH KROŽKOV

• četrtek, 22. november, ob 10. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Ljubitelji branja in knjig, ki se udeležujejo bralnih krož-
kov v Krškem in na Senovem, se bodo družili s pisate-
ljem in urednikom Silvom Mavsarjem. Vabljeni tudi vsi 
ostali. 
 

ČAR ZGODBE: BEREMO SLOVENCE 

• četrtek, 22. november, ob 18.30 -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki 

Krog branja zgodb in pogovorov o knjigah bomo nadalje-
vali s pregledom novejših del slovenskih avtorjev.

PORTRET FILOZOFA:  
dr. CVETKA HEDŽET TÓTH

• petek, 23. november, ob 19. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Ob svetovnem dnevu filozofije v goste prihaja znameni-
ta profesorica Filozofske fakultete v Ljubljani, filozofi-
nja dr. Cvetka Hedžet Tóth, ki generacije študentov s 
pričevanjem svoje ponosne in nezlomljive kritične drže, 
prodorne miselnosti ter srčne energičnosti vselej nepo-
zabno predrami. Pogovor s svojo nekdanjo profesorico 
bo vodil Žiga Kump. 

Lepo vabljeni! 

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V NOVEMBRU

VELIKI PODLOG – V mesecu oktobru je 90 let praznovala Mari-
ja Strle (Rezi) iz Velikega Podloga. Rojena je bila v družini štirih 
otrok, imela je dve sestri in zdaj žal že pokojnega brata. Že vrsto 
let živi v Domu starejših občanov Krško, kjer se zelo dobro po-
čuti. 12. oktobra smo jo ob njeni 90-letnici obiskali predsednica 
KS Veliki Podlog Karolina Cizerle, predsednica Krajevne orga-
nizacije Rdečega Križa Veliki Podlog Štefka Lavrenčič ter akti-
vistke Vera Arh, Rezka Nečemer, Nada Lekše in Tatjana Lon-
go. Razveselile smo jo z drobnimi pozornostmi in lepimi željami, 
predvsem pa ji zaželele še veliko zdravja.  T. L.

90 let Marije Strle 

Slavljenka z obiskovalkami

DEČNO SELO – Obiskali smo krajanko Reziko Černelič, ki je v 
septembru praznovala 90. rojstni dan. Rojena je bila v Globokem 
v družini Cizel. S sestro in bratom je bila celotna družina preg-
nana v Šlezijo. Leta 1953 se je poročila in preselila k možu Stan-
ku Černeliču v Dečno selo. Rodili so se jima štirje otroci. Mož ji 
je umrl in živi s sinom Stanetom. Vesela je obiskov, še posebej 
se veseli vseh svojih bližnjih in 13 vnukov. Še dosti zdravja, sre-
če in prijetnih trenutkov želimo: Tone Gajšek, predsednik sveta 
KS Artiče, in prostovoljke RK Artiče Tonica Krošelj, Sonja Pe-
tan in Zofka Godec.  Z. G.

90 let Terezije Černelič

90-letnica v krogu obiskovalcev

w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i
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Javni razpis za izbor direktorja
Na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regi-
onalna razvojna agencija Posavje (Ur. list RS, št. 95/14) ter 15. in 
16. člena Statuta Regionalne razvojne agencije Posavje, Upravni 
odbor Regionalne razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 
2, 8270 razpisuje delovno mesto direktorja. 

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjevati še naslednje zahteve:
• da ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo ali  

2. bolonjsko stopnjo,
• da ima najmanj pet let delovnih izkušenj z vodstvenimi 

deli v gospodarskih družbah, organizacijah ali institucijah, 
zavodih ali javni upravi,

• da je državljan Republike Slovenije,
• da aktivno obvlada vsaj en tuj svetovni jezik, pri čemer 

imajo prednost uradni jeziku EU, kar izkaže s potrdili 
ustreznih institucij,

• da ima izkušnje s področja delovanja zavoda, kar izkaže z 
referencami.

Prijavi morajo kandidati priložiti dokazila o izpolnjevanju z raz-
pisom določenih pogojev, svoj življenjepis ter program dela za 
mandatno obdobje.

Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje izbere kan-
didata za direktorja zavoda na osnovi izpolnjevanja posameznih 
razpisnih pogojev in ocene programa dela Regionalne razvoj-
ne agencije Posavje.

Prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi 
(do vključno 16.11.2018) razpisa na naslov: Regionalna razvoj-
na agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško, z oznako: 
»za razpis direktorja – ne odpiraj«.

Upravni odbor pregleda prispele vloge. Kandidate, katerih vlo-
ge niso popolne, pozove k dopolnitvi v roku treh delovnih dni. 
Upravni odbor opravi razgovore s kandidati, ki izpolnjujejo po-
goje in izmed njih imenuje direktorja. Direktor je imenovan, če 
je soglasje podala večina vseh občin ustanoviteljic.

Regionalna razvojna agencija Posavje
Predsednica Upravnega odbora

Ana Bercko

MATEVŽ – 
MATO ZAKONJŠEK

(1940–2018)

To je veljalo za Mata. Glasbenika, gle-
dališčnika, ljubiteljskega kulturni-
ka v najžlahtnejšem pomenu besede. 
Takšnega smo poznali in takšen nam 
bo ostal v spominu.

Več kot deset let je bil član našega orkestra. Neizmerno pre-
dan. Vedno točen na vajah. Njegova predanost orkestru se ni 
končala v soboto po vaji, nadaljevala se je doma, s študijem 
skladb in z vajami. Njegove note so bile vedno urejene, izpi-
sane vse lokovne poteze, prstni redi ... Kot skrbnik orkestra je 
več let bdel nad tem,  da so bila  godala urejena. 

Ni sodeloval le v simfoničnem orkestru, bil je eden pomemb-
nih akterjev kulturnega dogajanja v Krškem in okolici. 

Glasbo je nosil globoko v sebi. Soustanovil je sekstet Termoe-
lektrarne Brestanica – STEB, ki je deloval v okviru Kulturne-
ga društva Svoboda Brestanica. V njem je igral harmoniko. V 
sekstetu so se združevali najboljši posavski glasbeniki in pev-
ci, Mato je zanje napisal večje število skladb in priredb. Skoraj 
ni bilo prireditve, kjer se niso pojavili in vedno je bila zraven 
njegova harmonika, s katero je pogosto spremljal tudi zbore. 
Vrsto let je deloval tudi v Kulturnem društvu Svoboda Seno-
vo, v folklorni sekciji kot violinist in kasneje tudi kot igralec 
v dramski sekciji. Za svoje izjemne dosežke na področju lju-
biteljske kulture je leta 2010 prejel zlato Prešernovo plaketo.
Za vedno nam bo ostal v spominu kot ulični glasbenik v rock 
operi Rok Kurent. To je bil zadnji projekt, kjer je bil z nami. 
Nato se je odločil, da se od igranja v orkestru poslovi. Prep-
ričevanje ni pomagalo.

Nazadnje smo se srečali na slavnostnem koncertu ob 25-le-
tnici orkestra. Danes morda lahko razumemo, zakaj je bil do 
njega kritičen. Slutil je svoje potovanje k večnemu miru. Po-
grešali ga bomo kot človeka in orkestraša.

 Simfonični orkester Glasbene šole Krško

IN MEMORIAM

"... igral je s srcem, 
njegova glasba je imela dušo ..." 

(Rok Kurent)
Cvetka in Benjamin Ferlin 

potrebujeta nov dom
V začetku oktobra je v Dolenjem Leskovcu v krajevni skupnosti 
Brestanica v celoti pogorela stanovanjska hiša družine Ferlin. 
Cvetka Ferlin, stara 73 let, in sin Benjamin, star 29 let, sta tako 
ostala brez vsega, kar sta imela. Seveda objekt, zaradi pomanj-
kanja finančnih sredstev, ni bil zavarovan pri nobeni zavaroval-
nici, čeprav sta v letu 2016 obnovila ostrešje in pred nekaj leti 
zamenjala okna. Predsednik sveta KS Brestanica Vlado Bezjak 
je 8. oktobra sklical izredno sejo sveta KS, na kateri so svetnice 
in svetniki sprejeli sklep, da Ferlinovima namenijo 5.000 evrov, 
vendar so bili nato obveščeni, da svet KS ne more iz finančne-
ga načrta KS nameniti nobene finančne pomoči, saj v pravnem 
mnenju Ministrstva za finance, Direktorata za proračun, Sek-
torja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, piše, da ožji del 
občine ni pristojen za reševanje naravnih in drugih nesreč. Zato 
je Občina Krško nesrečnima občanoma namenila 5.000 evrov 
in jima ponudila stanovanje na Senovem, vendar sta ga zaradi 
plačevanja vseh stroškov odklonila in trenutno živita pri hčerki 
oziroma sestri Cvetki na Spodnji Libni. Finančno pomoč jima je 
takoj ponudilo tudi nekaj znancev, sošolcev, sosedov, krajanov 
in Benjaminovih prijateljev, vendar se je zbralo malo denarja. 
Benjaminu pomaga tudi podjetje Podgorje iz Šentjerneja, kjer 
je zaposlen. Bezjak zato poziva občanke in občane, Posavke in 
Posavce ter ostale državljane in državljanke, da družini Ferlin 
pomagajo predvsem s finančnimi sredstvi in da jima tako čim-
prej omogočijo bivanje na njunem domu. »Hvala vsem tistim, 
ki ste že pomagali, in tudi tistim, ki še boste pomagali s svoji-
mi prostovoljnimi prispevki družini postaviti nov dom. Priča-
kujem, da bi se za krajevni in občinski praznik v letu 2019 dru-
žina lahko vrnila v nov dom,« pravi Bezjak

Sredstva lahko nakažete na:
Območno združenje Rdečega križa Krško, 

TRR SI56031551000004064, BIC: SKBASI2X, 
s pripisom za »družino Ferlin«.

Pomagajmo po svojih močeh! 

posavski obzornik pomaga

Zahvala
Želim se zahvaliti Centru za socialno delo (CSD) Krško, kjer so 
mi v najhujši situaciji maksimalno pomagali. Hočem pohvaliti 
na splošno vse delavke CSD z direktorico na čelu, posebej pa so-
cialno delavko, ki je obravnavala mojo zadevo, Jasno Avguštin 
in Mirjano Pilipović. Hvala za razumevanje, podporo in pomoč.
 Biserka Zemljak Hodri, Krško

V povezovanju programa je 
moderatorka Ivana Vatovec 
spomnila, »da jeseni pobira-
mo dozorele plodove, ki smo 
jih prislužili, ker smo vse leto 
pridno negovali rastline po nji-
vah, vrtovih, sadovnjakih, vi-
nogradih, gredicah in – kakšno 
zmagoslavje človeka zalije, ko 
občuduje, kar mu je narava do-
volila vzgojiti«. Podobno vzpo-
rednico se sme povleči tudi z 
našimi življenji, kajti vsi, ki se 
vsako jesen zbirajo na tej pri-

Upokojenska vesela jesen
BREŽICE – Člani osmih društev upokojencev, ki delujejo pod okriljem Pokrajinske zveze društev upoko-
jencev Posavje, so 9. oktobra v popolnoma napolnjeni dvorani brežiškega Doma kulture priredili kulturno 
razkošen in pisan program, ki je potekal pod naslovom Vesela jesen 2018.

reditvi, se zavedajo vrednot in 
prednosti, ki so vsakemu pose-
bej dane in to znajo izkoristiti, 
tudi z vztrajanjem v kulturnem 
udejstvovanju.

Z jesensko živopisnim kultur-
nim mozaikom so razveselje-
vali: MePZ DU Senovo in di-
rigent Tone Gorenc ter Vida 
Kuselj iz DU Krško; Vokalna 
skupina UP DU Dobova–Kape-
le z vodjo Pavlo Bunetič; Ra-
dica in Karmen, Po srcu mlad 

teater DU Senovo; Raški Č'bu-
larji iz DU Raka; z 'nekaj okrog-
limi' se je pisanemu večeru 
pridružila Štefka Vidrih iz 
DU Sevnica; brežiške, tokrat je-
senske barve so zastopali čla-
ni Literarne sekcije Jagodni iz-
bor pri DU Brežice – Elizabeta 
in Dragutin Križanić ter Iva-
na Vatovec; s prigodnico Utrin-
ki iz življenja upokojenca je 
nadaljevala Vida Kuselj iz DU 
Krško; živo pisano prireditev 
so sklenile Mlade žurerke, ki so 
zastopale DU Tržišče.

Treba je povedati, da so vsi na-

stopajoči dobro znani v svo-
jih okoljih in izven njih, mno-
gi tudi s prestižnimi priznanji 
in pohvalami, saj jih različni 
organizatorji prireditev vabi-
jo k sodelovanju v programih. 
To sta izrazila tudi predsednik 
PZDU Posavje Jože Žnidarič in 
predsednica DU Brežice Jožica 
Sušin, saj je bilo društvo orga-
nizator letošnje Vesele jeseni. 
Prav tako je treba pohvaliti čla-
nici Vero Boh in Zdenko Pin-
terič, ki sta s spretnostjo pri-
čarali jesensko sceno.
 N. Jenko S., 
 foto: Rudi Mlinar   

Zbor senovskih upokojencev

Člani Jagodnega izbora pri DU Brežice

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V Hotelu Kunst sta Krajevni odbor 
Rdečega križa Leskovec pri Krškem ter Krajevna skupnost 
19. oktobra pripravila tradicionalno letno srečanje starej-
ših krajank in krajanov, ki so dopolnili 75 let in več zlatih je-
seni življenja. 

Prisotne na srečanju, teh se je udeležilo dobrih 60 od 199 vablje-
nih, je nagovorila predsednica KO RK Leskovec Helena Rogič. Ob 
željah, da bi snidenje preživeli v prijetnem in sproščenem vzduš-
ju, je udeležence povabila tudi v večnamenski dom v kraju, kjer je 
KO RK pridobila lepo urejen prostor in v katerem bodo enkrat me-
sečno za zainteresirane izvajali tudi preventivna in informativna 
merjenja krvnega tlaka ter sladkorja. Ob tej priložnosti je starejše 
krajanke in krajanke nagovoril tudi predsednik Sveta KS Leskovec 
pri Krškem Jože Olovec, rekoč, da vsako življenjsko obdobje pri-
nese radosti in čare, pa tudi jesen življenja, saj, če tudi jo pogos-
to spremljajo različne tegobe, »se v njej veselimo življenjskih ra-
dosti in uspeha tistih, ki prihajajo za nami.« Hkrati jesen življenja 
predstavlja obdobje, ko se pogosteje sprehodimo po stezah spo-
mina, je dejal, zato bo za vse dobrodošla tudi knjiga o društvenem 
delovanju in z zgodovinskim pregledom razvoja kraja in krajev-
ne skupnosti Leskovec pri Krškem. 304 strani obsegajoč zbornik 
bo prejelo vsako gospodinjstvo. Na letnem srečanju je Rogičeva 
obdarila tudi najstarejša udeleženca srečanja, Radoja Anđelića, 
rojenega leta 1930, in tri leta starejšo, a še vedno vitalno Erno 
Mozer. Sicer pa so zanje na srečanju tradicionalno prijeten kul-
turni program z odpetimi pesmimi in recitali izvedle učenke le-
skovške šole pod mentorstvom Manice Žibret, za vesele zvoke 
pa je poskrbel tudi harmonikar David Špegel. B. Mavsar  

Srečanje starejših iz KS Leskovec 

Jože Olovec ter aktivistki RK Helena Rogič in Senta Jeler z 
najstarejšima udeležencema srečanja
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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

BRANKO PETAN  

SPOMIN

Žalujoči: Žena Marica, hčerka Savina 
ter sinova Evgen in Branko z družinami

iz Zgornje Pohance.

10. novembra bo minilo žalostno leto, odkar 
nas je nepričakovano zapustil naš dragi

Nič več te delo ne čaka, 
ne sliši se tvojega koraka, 

oko zaman te išče, prazno je dvorišče. 
V tvojem preljubem domu je praznina, 

a v naših srcih velika bolečina.

Hvala vsem, ki mu prižigate svečke in z lepo mislijo postojite ob 
njegovem grobu. Ati in dedi, zelo te pogrešamo.

VINKA
MLAKARJA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom pa se še posebej 
zahvaljujemo za podporo in pomoč. Prav tako hvala Splošni 
bolnišnici Brežice, pogrebni službi Žičkar in župniku za opravljen 
obred. 

Žalujoči: vsi njegovi

iz Gorenje vasi

TEA ORŠANIČ

ZAHVALA

Vsi njeni

Zahvaljujemo se osebju Ljubhospica, bolnišnice Novo mesto, 
Zdravstvenega doma Brežice in Onkološkega inštituta za 
zdravstveno pomoč in nego.
Iskrena hvala sorodnikom, prijateljem in znancem za besede 
sožalja, podarjeno cvetje in sveče, pevskemu zboru Kombinatke 
za zapete pesmi, gospe Janji Brulc za ganljive besede slovesa, 
pogrebni službi Žičkar in Komunali Brežice.

19. oktobra 2018 se je poslovila naša draga

in dež za vedno je utihnil ...
malho sem vzela s sabo,
polno Besed v njej diši ...

(Tea)

rojena Regovič, iz Brežic.

MARINKE BREGAR

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ne moreš iz zemlje kot drobna semena,
da znova bi segli si v tople dlani.

Ne moreš! Med nami je žara posvečena
in grob je med nami ..., tišina prsti,

le sveča ljubezni med nami gori. 

rojene Martinčič.

V solzah in bolečini smo se poslovili od naše drage

Sorodstvu, prijateljem, znancem, sodelavcem in sosedom se najlepše 
zahvaljujemo za tolažilne besede, izrečena sožalja in podarjene 
sveče ter cvetje. Posebna iskrena zahvala gre g. župniku Janezu 
Jasencu za mašni obred, moškemu pevskemu zboru Papirničar 
Radeče za zapete žalostinke, Komunali Radeče za pogrebne storitve 
in nečakinji Mateji za ganljive besede ob slovesu.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

JOŽICE NAJGER

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

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

ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas, 

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

le v naših srcih še živiš.
Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, babice in sestre

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, podarjene 
sveče in cvetje. Posebej se zahvaljujemo Nevrološki kliniki 
Ljubljana za lajšanje bolečin, govorniku Ivanu Ureku za poslovilne 
besede, gospodu župniku Vladu Leskovarju za opravljen obred, 
praporščakom, pevcem za zapete žalostinke, gospodu Žičkarju 
za lepo opravljene storitve, gostilni Kocjan za pogostitev. Hvala 
vsem ostalim, ki jih nismo posebej imenovali, pa so nam kakor 
koli pomagali in stali ob strani v najtežjih trenutkih ter našo mami 
pospremili v velikem številu k zadnjemu počitku.

IVANA HORVATIČA

ZAHVALA
Ne jočite ob mojem grobu, 

ni me tu …, ne spim, 
sem zvezde, ki sijejo 

v noči …, nad vami bedim.

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani v teh žalostnih 
dneh. Hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena 
sožalja, stisk roke ter darovane sveče in cvetje. Hvala vsem, ki ste 
obiskovali Ivana v času bolezni in ga bodrili. Zahvaljujemo se osebju 
Splošne bolnišnice Brežice za zdravljenje, Miji Zagode in Mihaelu 
Boraniču za ganljive besede slovesa, župniku Mateju za opravljen 
obred in gasilcem prostovoljnih gasilskih društev. Hvala tudi pevcem 
Anji Tomše, Sari Tomič, Vinku Peniču, Jošku Vogrincu in kitaristu 
Robertu Petanu za zapete žalostinke. Hvala vsem, ki ste nam kakor 
koli pomagali, a vas nismo posebej omenjali, in vsem, ki ste našega 
dragega Ivana v tako velikem številu pospremili k zadnjemu počitku.

MIJA DASOVIĆA

ZAHVALA

Žalujoči: Marija in vsi njegovi

Solza, žalost, bolečina te zbudila ni, 
a ostala je tišina, ki močno boli.

(1941–2018) z Orešja na Bizeljskem

Ob boleči izgubi našega ljubečega 

se iskreno zahvaljujemo vsem iz Slovenije in Hrvaške, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili k večnemu počitku. Hvala za darovano 
cvetje, sveče ter svete maše in izrečena sožalja. Hvala brežiški 
bolnišnici – dr. Božičku, dr. Josipoviču, dr. Cicvariću, dr. Pibernikovi 
ter sestrama Tončki in Ireni Detiček. Hvala bizeljskemu župniku 
Vladu Leskovarju, bratoma Željku in Robiju iz Zagreba za glasbeni 
nastop in govor ob odprtem grobu, svaku Vanču Kastelicu, pogrebni 
službi Žičkar in pevcem, izvajalcu Tišine ter praporščakom. Hvala 
tudi sorodnikom za pomoč v poslovilni vežici in gostilni Kocjan za 
pogostitev. Ohranite ga v trajnem spominu.

LJUBA CIRNSKEGA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi, ki smo ga imeli radi

Ne vem, kdo sem, ne vem, od kod prihajam, 
vendar sem bil tu, potrkal na vaša srca in 

jim zašepetal, da vas ljubim. 
Prikazal sem vam lepoto bivanja 

in predajanja skozi trnovo pot življenja 
vse do srečanja z zvezdami in ljubljenimi. 

Ljubite svet, kot sem ga ljubil jaz.

iz Ribnice pri Jesenicah na Dolenjskem

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega sina, brata, 
strica, botra, nečaka, bratranca, svaka in dobrega prijatelja 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, denarno 
pomoč ter svete maše.

Posebno zahvalo izrekamo celotnemu kolektivu podjetja 
Kovinocrom iz Slovenske vasi, Ljubovim sošolcem in prijateljem, 
kolektivu Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, kolektivu 
Elektronik Kranjc in Splavarju Brežice ter nosilcu praporja Društva 
vinogradnikov Dolina – Jesenice.

Hvala župniku gospodu Janezu Zdešarju za lepo opravljen poslovilni 
obred, Moškemu pevskemu zboru Slavček z Velike Doline za lepo 
zapete žalostinke in gospodu Sandiju Šumlaju za ganljivo izrečen 
poslovilni govor. Za vso pomoč se zahvaljujemo Aniti Zofič, Andrejki 
Cirnski in Maji Zofič z družinami. Hvala pogrebni službi Žičkar ter 
gostilni Magdalena za pogostitev. Še enkrat hvala vsem, tudi tistim, 
katerih nismo posebej imenovali, a ste nam v teh težkih trenutkih 
kakor koli pomagali in nam stali ob strani ter našega dragega Ljuba 
pospremili na njegovi zadnji poti.

MARIJAN GRAHEK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Tako kot reka v daljavo se zgubi, 
odšel si tiho, brez slovesa, 
za seboj pustil si spomine 

na naša skupna srečna leta. 
Le srce in duša ve, kako boli, 

ko več te ni …

Zapustil nas je naš dragi oče, dedi in pradedi 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti, mu darovali cvetje, sveče in svete maše. Iskrena hvala ZD 
Radeče, Splošni bolnišnici Celje, vokalni zasedbi LIRIKA, g. Sergeju 
za zaigrane žalostinke, ge. Danici za govor, pogrebni službi Komunale 
Radeče, gospodu župniku za opravljen obred in sveto mašo. Prisrčna 
hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej 
imenovali.
To ni slovo, je le pozdrav. In kar lepo je, nikdar ne mine, ker v srcu 
nam pusti spomine.

BRANKO JUG

SPOMIN

Vsi njegovi

iz Dobrove pri Senovem.

9. novembra bo minilo 10 let,
odkar nas je zapustil naš dragi

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

(Goethe)

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu. MARIJE MIRE ČRNELČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakor koli pomagali v teh 
težkih trenutkih. Še enkrat hvala vsem.
Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Ob izgubi naše drage

Čakate me, rože cvetoče,
za hišo domačo, zeleni gaj,

moj dragi domači kraj.
Rada bi prišla, oh, rada.

A tja me več ne bo,
ker vzela sem slovo.

rojene Bosina, iz Globokega

Žalujoči: vsi njegovi
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Prodam vinograd s hramom 
na Stankovem, 470 trt, 30 arov, 
elektrika na parceli. 
Tel.: 031 872 624

Prodam tri travnike na Gore-
nji Pirošici, 70 arov. Ugodno. 
Tel.: 031 872 624

Najamem manjšo garsonjero 
na Vidmu v Krškem. 
Tel.: 040 741 020

V Brežicah ali bližnji okolici 
nujno iščem opremljeno gar-
sonjero. Tel.: 031 316 166

Prodam bivalni vikend, 27 
arov, Vrhulje – Sremč. Cena po 
ogledu. Tel.: 051 411 561

Na relaciji Krško–Brežice ugo-
dno oddamo sobe v najem. 
Tel.: 031 421 102

Iščem kupca za nepremični-
ne v Medulinu pri Puli (1 km 
od obale, 80 m nad. viš.): hiša 
v gradnji (6 štirisobnih sta-
novanj po 100 m2) in vikend 
hiša – skupaj na 853 m2 povr-
šine. Zagotovljeni vsi priključ-
ki (voda, elektrika, telefon) in 
dokumentacija. Vse prodam 
ali dam gradbeniku za dokon-
čanje (ključ v roke) v zameno 
za 2 štirisobni stanovanji (200 
m2). Tel.: 00386 64 255 955

NEPREMIČNINE

Prodam gradbeno parcelo s 
travnikom v vasi Jelše, KS Ve-
liki Podlog. Tel.: 051 366 955

Prodam kmetijsko zemljišče 
na lepi legi v Kapelah, v izme-
ri 1,60 ha, od tega 35 a gozda. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 763 533

Prodam staro hišo z vso infra-
strukturo in zemljo, 88 arov, 
cena po dogovoru, EI v izdela-
vi. Koprivnica. 
Tel.: 051 703 566 

Zamenjam stanovanje na 
Gubčevi (enoinpolsobno) za 
garsonjero v prvem nadstro-
pju, doplačilo. 
Tel.: 031 866 702 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

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

AVTOMOBILIZEM

Prodam Passat karavan, letnik 
2011, TDI, metalik barve, 1. la-
stnik, cena 9.500 €. 
Tel.: 051 209 155

Prodam zimske gume, dimen-
zija 205/55/16, profil 6,5 mm, 
na platišču, ugodno (Megan). 
Tel.: 041 773 484

KMETIJSTVO

Prodam cisterno za gnojev-
ko Creina (2.200 l) in mešana 
suha metrska ali žagana drva. 
Tel.: 031 843 282

Prodam frezo Gorenje Muta, 
priklop na dva vijaka, in sadi-
lec krompirja. 
Tel.: 030 694 956

Prodam koruzo, ječmen, je-
dilni krompir, rumeno kore-
nje, belo in rdeče vino, doma-
če žganje in kunce. 
Tel.: 031 767 394

Prodam drva za kurjavo. Mož-
nost razreza in prevoza. Cena 
po dogovoru. Tel.: 051 254 413

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

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 051 361 635

Prodam kostanjeva drva, krat-
ko žagana, voz (16 col) in okro-
gle bale sena. Tel.: 051 477 243

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam mošt modre franki-
nje, črnine, plavca in rizlinga. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 254 413

Prodam mošt za cviček (2.000 
l), frankinjo (600 l), prašiča 
(140 kg) in kravo simentalko, 
brejo 7 mesecev. 
Tel.: 051 870 909

Prodam 200 l mošta, komplet 
vinarske opreme in tiskalnik 
Lexmark. Tel.: 041 919 384

Prodam mlado vino, cena 0,60 
€/l. Kupim pa mlado pripušče-
no svinjo. Tel.: 040 840 065

Prodam vino 2017 (belo in 
rdeče) in mlado vino 2018 
(muškat: suhi in polsuhi; belo 
mešano, frankinjo in črnino). 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri

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.
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Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
M

at
ej

a 
N

ov
ak

 s.
p.

, S
ta

ra
 c.

 1
2,

 S
tr

až
a

040 287 597 Robert
www.nnrn.si

APARTMA PODČETRTEK
Cena: 60.000,00 EUR
Leto izgradnje: 2005

Nadstropje: mansarda
Velikost: 72,00 m²

EI: D

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 pode-
lil nagrado (CD ploščo) Marinki Ovniček, Metliška cesta 11a, 
8340 Črnomelj. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. LUN'CA - Ti si drugačen
 2. (4.) Ans. ŠKORPIJONI - Ko se ljubezen stara vžge
 3. (1.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Ko se ženi Ribenčan
 4. (7.) Ans. HINKO KRČEK - Jaz pa pojdem v Slovenijo
 5. (3.) Ans. BLAŽA HUTEVCA - Ne bom si brisala solz
 6. (5.) Ans. ZADETEK - Domačija
 7. (10.) Ans. VIŽA - Zame edina
 8. (6.) S.O.S. KVINTET - Rad me imaš
 9. (-.) Ans. BORŠT - Kot reka svobode
 10. (9.) Ans. NAVEZA - Če želiš

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Frajerke - Dve srci

Kupon št. 440
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, 10. 11. 2018, ob 20. uri

POZNAŠ SVOJE MERE?

NOVO MESTO: 070 660 670 BREŽICE: 070 660 660

Naročite se na premium pregled z najbolj 
dovršeno diagnostično napravo 
RODENSTOCK DNEYE®SCANNER2
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Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

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 (24/2018) bo izšla v 
četrtek, 22. novembra 2018.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 15. november 2018.

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.

Prodam 200 l modre franki-
nje. Tel.: 041 223 957

Prodam vinsko prešo in dve 
kadi, 700 l. Ugodno. 
Tel.: 041 847 896

Prodam kaki vanilia (mora 
še medeniti), dostavimo 
tudi na dom. Okolica Kr-
škega. Zaloge so majhne, 
zato pohitite in si poslaj-
šajte ozimnico s tem raj-
skim sadežem. 
Tel.: 041 726 606

ŽIVALI

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

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

Kupim 2 telički, mesni tip. 
Tel.: 07 81 42 364, 051 852 186

Prodam telico, čistokrvno bel-
gijsko plavo, staro dobro leto, 
pašno. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 263 351 

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

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 3,5 meseca. Brestanica. 
Tel.: 069 652 991

Prodam kravo ciko s teletom, 
pašno, sanskega kozla za ple-
me in kozo. Tel.: 031 852 438

Prodam bikca LS, starega 4 
mesece, brejo mladico, svinjo 
za zakol (250 kg) in prašiče, 
težke 70-200 kg. 
Tel.: 051 872 179

Prodamo teličko simental-
ko, staro 2,5 meseca, in kravo 
simentalko, brejo 6 mesecev. 
Tel.: 07 49 67 149, 031 283 279

Prodamo tri prašiče, težke ok-
rog 100 kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam odojke linije 12, tež-
ke 25-40 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam tri prašiče, krmljene 
z domačo hrano, težke od 180 
kg do 220 kg, ter seno in ota-
vo v kockah. Tel.: 041 928 581

Prodam prašiča, težkega 160 
kg, domača hrana, možen za-
kol. Blanca. Tel.: 041 369 998

Prodamo 2 izločeni svinji, pi-
tani, primerni za zakol, težki 
350 kg in 280 kg. Cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 68 390

Prodam odojke, težke 25-35 
kg, prašiča, težkega okoli 200 
kg, samonakladalko in vino 
cviček. Tel.: 031 768 569

Prodam odstavljeno plemen-
sko svinjo za zakol (280 kg) in 
dva pitanca, težka po 130 kg. 
Tel.: 031 492 837

Prodam 2 prašiča, težka okoli 
45 kg. Tel.: 031 590 523

Prodam štiri vroče cinkane 
bokse za prašiče. 
Tel.: 041 871 403

Prodam krškopoljske pra-
šiče, težke 140-180 kg, in 
bele prašiče, težke 80-110 
kg. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 209 951

Krškopoljca, 260 kg, 180 kg, 40 
kg, in prašiča, 250 kg, prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam odojke in svinjo, tež-
ko 350 kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam prašiča, težkega 180 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 49 57 291

Prodam odojke različne teže 
in svinjo, težko okoli 300 kg. 
Možen zakol, okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam več odojkov, težkih 
25-50 kg, po 2 €/kg. 
Tel.: 07 49 68 484

Prodamo prašiče od 25 kg 
naprej in 3 prašiče (200 kg) za 
zakol ali rejo. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 411 714

Prodam 3 bele prašiče, težke 
okoli 250 kg, in krškopoljske, 
težke 80-90 kg. 
Tel.: 07 49 56 406

Prodam odojke, težke 25 kg, 
in svinjo, težko okoli 250 kg 
(okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Prodam prašiče, težke od 30 
do 60 kg, možen tudi zakol. 
Tel.: 041 242 263

Prodamo odojke, težke od 25 
do 30 kg, ter rdeče in belo vino. 
Tel.: 041 379 287

Prodam ovna, starega 20 me-
secev. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 70 482

Za simbolno ceno prodam 
dvomesečne mešančke nem-
ške ovčarke in zlatega prina-
šalca. Tel.: 041 929 871 

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

Prodam domače piščance, zu-
nanja reja. Cena 4 €/kg. 
Tel.: 041 469 140

Prodam svinjo, težko okoli 
220 kg. Tel.: 041 563 404

Prodam domače očiščene pi-
ščance, cena 3,5 €/kom, in kra-
vo s teletom. Tel.: 070 313 927

Kot nam je povedal predsednik 
Radiokluba Elektron Brežice 
Dušan Kostrevc, se z radioa-
materstvom – vzpostavljanjem 
zvez z drugimi radioamater-
ji po svetu na različnih valovih 
(kratki, UKV), pri čemer komu-
nicirajo z govorom (fonijo) ali 
Morsejevo abecedo, možne pa 
so tudi digitalne komunikacije 
preko radijske postaje – ukvar-
jajo izključno na amaterski 
ravni. Največ komunicirajo v 
angleščini, njihova komunika-
cija temelji na kraticah – imajo 
jih okoli 130 –, da je čim krajša 
in čim bolj razumljiva. Radioa-
materstvo ni samo vzpostavlja-
nje zvez, ampak tudi tekmova-
nje. Brežiški radioamaterji so 
bili letos na desetih tekmova-
njih, tako slovenskih kot med-
narodnih, in lahko se pohvali-
jo, da so osvajali prva in druga 
mesta na svetu med 30 ali 40 
tisoč udeleženci, kar je res za-
vidljiv uspeh in potrditev, da 
so v samem svetovnem vrhu. 
»K tem uspehom pripomore-
jo dobra oprema in antene, lo-
kacija in predvsem veliko iz-
kušenj v radioamaterstvu, saj 
se večina od nas s tem ukvar-
ja že 40 let,« pravi Kostrevc in 
dodaja, da tekmovanja po na-
vadi trajajo 48 ur. Letos so ku-
pili novo radijsko postajo FTDX 
5000, ki jim omogoča kvalite-
tnejše zveze. »Dolga leta smo 
zbirali sredstva za nakup po-
staje, saj sredstev od občine ni-
mamo oz. od nje ni dovolj ve-
like podpore. Za obratovanje 

kluba moramo vlagati tudi veli-
ko lastnih sredstev,« je pojasnil 
in dodal, da je trenutno v breži-
škem radioklubu 18 članov, in-
teres med mladimi za radioa-
materstvo pa je, kot priznava, 
čedalje manjši. Bolj kot tega, da 
v prihodnosti ne bi imeli novih 
članov, jih je strah, da bodo iz-
gubili trenutne prostore v bi-
všem dijaškem domu, saj se v 
prihodnosti načrtuje rušenje 
le-tega. Sicer z občino že iščejo 
novo lokacijo, a zaenkrat neu-
spešno. Dodal je, da če ne do-
bijo primernih prostorov, se 
lahko tudi zgodi, da brežiške-
ga radioamaterskega kluba ne 
bo več. Trenutna lokacija v di-
jaškem domu, kjer imajo svo-
je prostore od leta 2009, je na-
mreč skoraj idealna zanje.

Radioamaterji iz Brežic, ki so 
tudi konstruktorji, saj sami iz-

delujejo antene, že vrsto let 
zelo dobro sodelujejo s Civil-
no zaščito občine Brežice, saj 
skrbijo za zveze v primeru na-
ravnih nesreč ali drugih težav, 
ko odpovejo vse zveze in signa-
li. Tako so npr. pomagali v času 
žleda na Postojnskem, kjer so 
ravno po njihovi zaslugi prido-
bili 150 agregatov iz Japonske. 
Tudi v času vojne leta 1991 so 
bili glavna in edina vez med 
Posavjem in Ljubljano. »Če vse 
odpove, je jasno samo nekaj – 
radioamaterjem zveza ne more 
odpovedati,« je še poudaril Ko-
strevc. Več na www.PosavskiO-
bzornik.si.
 R. Retelj

Predsednik brežiških radioamaterjev Dušan Kostrevc

RAZNO
Za zbirko kupim stare vojaške 
stvari (čelade, bajonete, uni-
forme, medalje, sablje in osta-
lo opremo).
Tel.: 040 422 023

Prodam puški SUHL Luxus 
12/12 in SUHL 20/20 ter sa-
mokres znamke CZ, cal 7x65 
mm. Tel.: 041 760 071

Prodam inštrumente za 
'ramplače'. Tel.: 051 411 561

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

BREŽICE – 20. oktobra je Radioklub Elektron Brežice S59ACP odprl svoja vrata 
za obiskovalce. Letos mineva 50 let od ustanovitve brežiškega radiokluba pod 
tem imenom in pozivnim znakom. 

Na tekmovanjih v svetovnem vrhu

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Seveda me najprej zanima, 
kako je pristal v okolici Kosta-
njevice oz. kakšna je njego-
va povezava z njo. »Junkar-
ji izviramo iz vasi Ržišče nad 
Kostanjevico, staro mamo pa 
sem imel v Drči pri Šentjerne-
ju. Kot otrok sem največ časa 
preživljal na šentjernejski stra-
ni, hodil pa sem tudi k teti v Rž-
išče. V teh koncih imam zelo 
veliko sorodnikov tako po ma-
mini kot očetovi strani,« pojas-
ni Nace Junkar, eden najbolj 
prepoznavnih vokalov na slo-
venski glasbeni sceni v zadnjih 
desetletjih. Oče je podedoval 
družinsko posestvo v kosta-
njeviški občini, saj je imel rad 
vinograd, ki pa ga Nace ne ob-
deluje. »Imam smisel za mar-
sikatero stvar in sorodniki so 
rekli, da bi mi pomagali, am-
pak tega res ne morem delati,« 
pove skoraj malo opravičujoče 
in doda: »Brez mojih sorodni-
kov, sosedov in prijateljev bi v 
Kostanjevici težko živel. Vedno 
mi pomagajo in naredijo dela, 
ki jih jaz ne znam ali ne zmo-
rem.«

Junkarjeva življenjska zgodba 
je malodane filmska. Oče ga je 
že zgodaj poslal učiti harmo-
niko in že pri enajstih letih je, 

ob številnih drugih nastopih, 
igral na visokem političnem 
srečanju na Brdu pri Kranju, 
kjer je prvič videl temnopolte-
ga človeka. A Naceta je privla-
čila opera in sošolec v gimnazi-
ji je opazil, da ima izjemen glas 
– Nace meni, da ga je podedo-
val po mami, ki je bila izjemna 
sopranistka in cerkvena pevka, 
pa tudi po očetu – in mu pred-
lagal, naj gre na študij solope-
tja. Poskusil je in pristal na štu-
diju pri svetovno znani operni 
primadoni Kseniji Vidali Žeb-
re, ki ga je opravljal hkrati z 
gimnazijo. Pel je na številnih 
proslavah, v spomin se mu je 
vtisnilo, da je pri 16 letih (spet 
na Brdu) pel takratnemu pred-
sedniku Titu. Leta 1977 je do-
bil nagrado za najbolj obetav-
nega mladega opernega pevca 
na mednarodnem tekmovanju 
mladih opernih pevcev v itali-
janskem Trevisu, na tekmova-
nju v ljubljanski Operi pa je za 
nagrado dobil možnost takoj-
šnjega angažmaja. Ob študiju 
slovenistike in knjižničarstva 
se je 1. marca 1979 zaposlil v 
Ljubljanski Operi, kjer je pre-
živel naslednjih 33 let in pol 
ter nastopal tako v opernem 
zboru kot v mnogih solistič-
nih vlogah.

A najbrž ne bi nikoli tako za-
slovel, če ne bi pristal na za-
bavnoglasbeni sceni, čeprav je 
na začetku operne kariere tr-
dil, da ga ta ne zanima. A kot 
vemo, se »zarečenega kruha 
največ poje«. V času vojaščine 
v Ajdovščini je veliko pel z an-

samblom in 
vojaškim pi-
halnim orke-
strom. »Oto 
Pestner je 
pel zabavno 
glasbo, jaz 
pa borbene 
pesmi,« pra-
vi, ko pa je 
šel takrat že 
uveljavljeni 
Pestner na 
festival Me-
lodije mor-
ja in sonca, je 
moral »vsko-
čiti« names-
to njega na 
plesu za ofi-
cirje in njiho-
ve žene ter 
se na hitro 
naučiti nekaj 
znanih po-
pevk. Tako se 
je začela nje-
gova zabav-

noglasbena pot, na kateri je 
sodeloval tako s Pestnerjem 
kot kasneje s Heleno Blagne, 
s katero sta leta 1989 zmaga-
la na MMS s skladbo Vrniva se 
na najino obalo, leto zatem pa 
je zmagal še sam s pesmijo Slo-
venski mornar. Vmes je zma-

goval še na drugih festivalih. 
Ostalo je, kot pravimo, zgodo-
vina, v kateri se je nabralo ok-
rog 3500 nastopov, od opernih 
predstav do vseh ostalih. Slo-
vensko glasbeno sceno ima še 
vedno »v malem prstu«, ceni 
tudi posavski pevski divi Nušo 
Derenda in Nuško Drašček, 
sodeloval je denimo s har-
monikarjema Tonijem So-
toškom in Stanetom Ceti-
nom, pianistom Lucijanom 
Cetinom, pozavnistom Da-
mjanom Kozoletom in se-
novskim pihalnim orkestrom, 
kostanjeviškim pihalnim orke-
strom, organiziral je božično-
-novoletni koncert za Rotary 
klub Čatež itd. 

Njegovo življenje so v zadnjih 
15 letih zaznamovale pred-
vsem številne zdravstvene te-
žave, od depresije, v katero je 
zapadel po ločitvi in očeto-
vi smrti, operacije anevrizme 
do težav z boreliozo. Bil je ena 
prvih javnih osebnosti pri nas, 
ki je odkrito spregovorila o de-
presiji, zaradi katere je bil kar 
šestkrat na zdravljenju. »To je 
povsem normalno, če osvešča-
mo o vsem drugem, zakaj ne bi 
tudi o tem?« meni. Nekajkrat 
letno še vedno zapoje, kar je 

tudi del njegove terapije, zlas-
ti na dobrodelnih prireditvah, 
kjer težko odreče sodelova-
nje. »Ne delam nobenih razlik 
glede na usmerjenost strank, 
organizacij ali društev, da 
jim le lahko pomagam,« po-
udari. Življenje v Kostanjevi-
ci mu zelo ustreza, saj »je tu-
kaj tako, kot da bi se čas malo 
upočasnil«. O zgodovini kra-
ja mu je veliko povedal Lado 
Smrekar, njegov sin Borut 
je bil Nacetov direktor v Ope-
ri, drugi sin Andrej pa je bil 
hkrati direktor Narodne gale-
rije, ki domuje na drugi strani 
ceste. »V Kostanjevici in oko-
lici me imajo povsem za svo-
jega,« odgovori na vprašanje, 
ali ga na ulici ali v lokalih veli-
ko cukajo za rokav. Ob 750-le-
tnici prve omembe mesta je 
izdal zgoščenko z Marijinimi 
pesmimi z naslovom Marija, 
mati dobrega sveta, posveče-
no romarski cerkvi na Slinov-
cah. V Kostanjevici je želel je-
seni tudi obeležiti svoj letošnji 
pevski jubilej, a se žal ni izšlo. 
»Morda bom pripravil še pos-
lovilno operno predstavo, pos-
lovilnega koncerta pa še dol-
go ne,« se nasmehne za konec.

 Peter Pavlovič

Nace Junkar, že 20 let Kostanjevičan

»Tukaj je, kot bi se čas malo upočasnil«
KOSTANJEVICA NA KRKI – Manjši kraj v kostanjeviški občini je že 20 let dom velikana slovenske glasbene scene Naceta Junkarja, enega prvih pri nas, ki je združil 
prej nezdružljivo – operno in zabavno glasbo. Čeprav ga v zadnjih letih mučijo številne zdravstvene težave, ga življenjska vedrina in optimizem, predvsem pa zgo-
vornost, niso zapustili. Letošnje leto je zanj posebno, saj obeležuje dva jubileja: osebno 60-letnico in 45-letnico petja.

Nace Junkar že 20 let živi v kostanjeviški obči-
ni in se v njej počuti kot domačin (foto: oseb-
ni arhiv).

Zmenkarije & Žur pod 18

MC Krško bo tokrat odprt samo mladoletnim, 
saj pripravljamo zabavo, ki je namenjena prav 
vam, pod 18 let. Peli, plesali in zabavali se bomo 
v dvorani MC Krško, še prej pa bomo vse skupaj 
začinili z zmenkarijami in se tako spoznali med 
sabo.   
Povej naprej in pripelji s sabo sovrstnike. 

Dvorana MC Krško, 23. 11. 2018, ob 19.00 

IZKOPANINE 017: Večer soul, funk in blues 
glasbe

IZKOPANINE so večeri namenjeni druženju in 
poslušanju zanimivih izkopanin SOUL, FUNK in 
BLUES glasbe raznih izvajalcev. Lepo vabljeni, 
vstop je prost.  

Dvorana MC Krško, 15. 11. 2018, 
od 19.00 do 21.00

KONCERT: Pakt, Nailed In, Tomato Punx, 
Beerfits

V enem večeru bodo v MC Krško nastopile štiri 
skupine, zato bo vsak lahko našel nekaj zase.  
Čaka nas mešanica različnih žanrov. Od crust/
hardcore punka, agresivnega, vratolomnega 
hardcore punka, horror punka do preigravanja 
punk šlagerjev. Vstopnina: 3 EUR. 

Dvorana MC Krško, 17. 11. 2018, ob 21.00

»SKREČAM« NOČ IN DAN

V MC Krško se obeta pravi »skreč session« in 
delavnica. Vabljeni vsi navdušenci, ki jih zanima 
ustvarjanje različnih zvokov in efektov. Vstop je 
prost. 

MC Krško, 14. 11. 2018, od 16.00 do 17.00

MC DIRENDAJ: Delavnica - sluz

“Koooončnooo se obeta delavnica, kjer 
bodo otroci od 5. do 10. leta starosti, lahko 
naredili priljubljeno megafantastično sluz. 
Izdelek pomaga sproščati otrokov stres in mu 
predstavlja zabavo za ustvarjanje najrazličnejših 
izdelkov.
Prijave na: sitar.mateja@gmail.com

MC Krško, 17. 11. 2018, ob 10.00 

DIALOG: Mladi vs. bodoči župan občine 
Krško

V MC  Krško bomo organizirali odprt dialog z 
vsemi štirimi  kandidati za bodočega župana 
občine Krško.  Dogodek bo brezplačen in odprt 
za široko javnost, kandidati pa bodo odgovarjali 
na vprašanja, ki se tičejo zgolj aktualnih tem 
za mlade. Če imate predloge za vprašanja 
kandidatom, s področij, ki zadevajo mlade, 
vas vabimo, da nam jih posredujete na e-mail 
naslov: martina.zlobko@mc-krsko.si.  

Dvorana MC Krško, 9. 11. 2018, ob 19.00

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

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

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si


