
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Drugi krog županskih volitev le v Brežicah,
v ostalih petih občinah ni sprememb

Nedeljskih lokalnih volitev, sedmih v samostojni Sloveniji, se je udeležilo nekaj več kot 30 tisoč oz. 47 % vo-
lilnih upravičencev v posavskih občinah, ki so dosedanjim županom občin Krško, Sevnica, Radeče (slednja 
nista imela protikandidata), Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli že v prvem krogu namenili več kot 
50-odstotno podporo. Končna odločitev ni padla le v občini Brežice, kjer se bosta dosedanji župan Ivan 
Molan in poslanec v DZ Igor Zorčič 2. decembra pomerila v drugem krogu volitev. V občinskih svetih so 
doslej najmočnejše stranke ohranile vodilne položaje.
 Strani 2–4

Grad Pišece 
naj zaživi

Minister za kulturo Dejan Prešiček je po nedav-
nem ogledu gradu Pišece poudaril, da bi le-ta mo-
ral dobiti vsebino, pri čemer bi najraje videl, da 
grad upravlja nekdo iz lokalnega okolja. Priprav-
ljenost za to je izrazil Posavski muzej Brežice, ki bi 
se pri razvijanju programov v gradu povezal tudi s 
Kozjanskim parkom.

 Stran 5
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Certifikat potrjuje njihov trud

Ob 120-letnici obnovljen stolp

Dalmatinove značke že enajstič

Impresivna pot dr. Rostoharja

Prihodnost je v sodelovanju

Vsi imamo pravico do zdravja

Edina KS z zdravnikom in lekarno

DOMAČE IN ZDRAVO – Na tretji petek v novembru, ko obeležujemo dan slovenske hrane, so v šolah in 
vrtcih že osmo leto pripravili t. i. tradicionalni slovenski zajtrk, sestavljen iz kruha, masla, meda, mleka 
in jabolk. Tako je bilo tudi na Osnovni šoli Raka, kjer so vrtičkarjem in šolarjem ponudili med lokalnih 
čebelarjev, tudi jabolka in kruh so bili iz domačega okolja, maslo in mleko pa slovenskega izvora. Zajtrk 
so najmlajšim popestrili še s harmonikarjem, ki je igral ponarodelega Slakovega Čebelarja, in maskoto 
čebelice. Namen projekta, pri katerem poleg šol in vrtcev sodeluje nekaj ministrstev in številni drugi 
partnerji, je najmlajše osveščati po eni strani o pomenu zajtrka, po drugi strani pa o prednostih lokalno 
pridelane hrane. Tako na raški kot na drugih šolah se trudijo, da jo vključujejo v šolsko prehrano, a jih 
pri tem omejujeta tako zakonodaja kot sredstva.  Foto: Peter Pavlovič

www.medle.eu

Za vas ustvarjamo nov prostor pod soncem.

Po poteh 
posavskega kamna

Strani 11–15
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Ugoden nakup knjige 
posavskega avtorja 
ob dnevu splošnih 
knjižnic in Slovenskem 
knjižnem sejmu:

redna cena knjige: 
25,00 EUR, cena 

s 30 % popustom: 
17,50 EUR! 

Naročite jo na naslov:
r e s p e c t a b o o k s @
gmail.com, 
na tel.: 040 164 654
ali jo kupite v trgovini 
Ambienta v starem 
Krškem, CKŽ 44.

LJUBLJANA/KRŠKO – Na ponedeljkovi seji (19. 11.), ko so po-
slanci sedanjega sestava DZ prvič postavljali vprašanja pred-
sedniku Vlade Marjanu Šarcu, je poslanec Dušan Šiško iz Krš-
kega opozoril na več desetletij neizpolnjeno obljubo v zvezi z 
odlagališčem nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Dušan Šiško je predsedniku 
Vlade povedal, da je bilo že 
ob začetku gradnje nuklear-
ke Krčanom obljubljeno, da 
bo poskrbljeno za jedrske 
odpadke v petih letih po za-
četku obratovanja, pa tega še 
danes niso dočakali. Take so 
bile tudi obljube krški občin-
ski skupščini, ko je v začetku 
osemdesetih let 20. stoletja 
dala soglasje elektrarni za 
trajno obratovanje. Elektrar-
na je sicer varno obratovala 
iz leta v leto, obljube o rešitvi 
so se vrstile, odpadki pa so se 

še naprej kopičili v elektrarni, ki je medtem začela širiti začasno 
skladišče, odpadke pa stiskati in tako zmanjševati prostornino. 
Šiško je poudaril, da je bil med občinskimi svetniki, ki so leta 
2009 dali soglasje za odlagališče v Vrbini, vendar to še vedno ni 
zgrajeno. Spomnil je, da je direktor Uprave za jedrsko varnost dr. 
Andrej Sitar na Odboru za infrastrukturo v mesecu oktobru za-
trdil, da imamo denar, lokacijo in znanje ter da tudi njemu ni jas-
no, zakaj odlagališča še vedno ni. Torej, je rekel Šiško, je problem 
v nesposobni državi in neodgovorni politiki, ki vlada v tej državi.
V odgovoru je Marjan Šarec dejal, da se zaveda resnosti tega 
vprašanja, nato pa navedel potek aktivnosti zadnjih petih let, ki 
so mu ga pripravili na ministrstvu. Napovedal je, da bo projek-
tna dokumentacija dokončana v letu 2019, poleg tega pa neko-
liko čuden podatek, da je gradnja odlagališča predvidena od leta 
2017 (!) do 2019, poskusno obratovanje potem v 2020 in 2021, 
leta 2022 pa naj bi se začelo redno obratovanje. Dejal je, da ima 
take podatke, da pa se bo osebno zavzel, da bo odlagališče zgra-
jeno. Poslancu je priznal, da je 40 let dolga doba in se zahvalil, ker 
je bil med tistimi, ki so dali soglasje za odlagališče, saj ve, da si 
jedrskih odpadkov nihče ne želi, vsi pa imajo radi čisto energijo.
Poslanec Šiško je hkrati z zahtevo, da se o problematiki opra-
vi splošna razprava v Državnem zboru, opozoril, da gre v resni-
ci tudi za del problemov v odnosih s Hrvaško, ki je do leta 2023 
dolžna poskrbeti za svojo polovico odpadkov, a ni v tem pogle-
du ukrenila še nič konkretnega. Še več, v lanskem letu je zavrni-
la ponudbo, da bi sodelovala pri gradnji odlagališča v Krškem.
"Čim je NE Krško dobila soglasje za podaljšano obratovanje, se 
je na Hrvaškem pojavila vrsta objav, v katerih navajajo, da mo-
rajo za svoj del odpadkov poskrbeti šele do leta 2043. Zamislite 
si absurdno, a zelo realno situacijo, da bomo slovenske odpadke 
pospravili v odlagališče, hrvaška polovica pa bo še vedno ostala 
v elektrarni! V Slovenski nacionalni stranki smo prepričani, da 
imajo Hrvati tudi v tem primeru svojo računico in da nas bodo 
zopet prevarali," je zaključil Šiško.
Dan kasneje, v torek, 20. novembra, so poslanci Državnega zbo-
ra glasovali tudi o Šiškovem predlogu, da se o problematiki opra-
vi splošna razprava, vendar je predlog podprlo le 30 poslancev 
opozicije (SNS, NSi in SDS), medtem ko je bila koalicija proti (Le-
vica ni glasovala), med njimi tudi vodji poslanskih skupin SMC 
in SD Igor Zorčič in Matjaž Han, čeprav prihajata iz Posavja in 
jima je ta nekaj desetletij star ekološki problem verjetno dobro 
znan.  S. M.

Tudi v občinskih svetih glede 
politične moči ni prišlo do bi-
stvenih sprememb. SLS v Kr-
škem in SDS v Brežicah sta oh-
ranili vodilno vlogo, v Sevnici 
pa se je SDS po številu svetni-
ških sedežev izenačila z dolga 
leta vladajočo SLS. SD je ohra-
nila oblast v Radečah, župa-
nu naklonjeni svetniki ima-
jo večino v Bistrici ob Sotli in 
po novem tudi v Kostanjevi-
ci na Krki. V svetniških klo-
peh bo nekaj novih strank in 
(neodvisnih) list, med skupno 
118 občinskimi svetniki v Po-
savju pa kar 47 oz. 40 % novih 
imen. Delež žensk v občinskih 
svetih ostaja približno 30-od-
stoten, v tem mandatu bo ena 
več kot doslej oz. 35. Zagoto-
vo veseli nekoliko višja volilna 
udeležba kot na volitvah pred 
štirimi leti v krški in brežiški 
ter izrazito v kostanjeviški in 
bistriški občini, medtem ko je 
bila v sevniški radeški (najbrž 
zavoljo le po enega kandida-
ta za župana) nižja. Na nivoju 
regije je bila volilna udeležba 
47-odstotna oz. malenkost pod 
državnim povprečjem.

STANKO DOKAJ GLADKO, 
SLS ŠE OKREPILA 
SVETNIŠKO EKIPO

Resda krškemu županu mag. 
Miranu Stanku (SLS) v pri-
merjavi z lokalnimi volitvami 
pred štirimi leti ni uspelo za-
beležiti tako prepričljivega re-
zultata, tedaj je namreč prejel 
dobrih 73 odstotkov glasov, 
na letošnjih pa 53,57 odstot-
kov, to je dobrih 5.400 glasov, 
je bil rezultat pričakovan. Če-
tudi so mu prve meritve kaza-
le na okoli 70-odstotno pod-
poro, je tudi sam ocenil, da bo 
ta znašala med 50 do 60 od-
stotkov, kar je tudi odraz, kot 
je dejal, negativne kampanje 

v končnici predvolilnega boja, 
ki je rezultiral določen uspeh 
tudi na drugi strani. »Moram 
reči, da sem s tem rezultatom 
vseeno zelo zadovoljen,« je de-
jal mag. Stanko po objavi neu-
radnih rezultatov na večer vo-

litev, »še posebej pa s sestavo 
občinskega sveta oziroma s 
tem, kakor kaže, da smo v SLS 
stranki pridobili v sestavu ob-
činskega sveta 11 svetnic in 
svetnikov. Skratka, z obema 
rezultatoma sem zadovoljen!«

Najbližje se je mu je približal 
Dušan Dornik (SMC), ki so 
mu volivke in volivci nameni-
li 3.360 glasov ali 33,27-od-
stotno podporo. Na facebook 
strani Lokalnega odbora SMC 
Krško se je že v jutru po voli-
tvah zahvalil volivkam in vo-
livcem za izkazano zaupa-
nje in čestital mag. Stanku za 
zmago, nekaj ur kasneje pa 
še zapisal, da je dosegel izje-
men rezultat, saj bo stranka v 
občinskem svetu zastopana s 
štirimi predstavniki: »Z dvig-
njeno glavo se bomo borili da-
lje, ker ste nam zaupali! Bori-
li za pravico in razvoj! Hvala! 

Vemo, da zmaga šele prihaja.« 
Tretjeuvrščenemu Božidar-
ju Resniku (Dobra država) so 
volivci namenili dobrih 900 ali 
okoli 9 odstotkov glasov, med-
tem ko je mag. Aleš Suša (Le-
vica) prejel dobrih 420 glasov, 

to je okoli štiriodstotno pod-
poro. 

V občinskem svetu bo najšte-
vilčneje, s kar enajstimi sve-
tniki, zastopana stranka SLS: 
Vlado Grahovac, Franc Bo-
govič s preferenčnimi glasovi, 
Jože Slivšek, Mojca Železnik, 
mag. Miran Stanko (na konsti-
tutivni seji občinskega sveta ga 
bo predvidoma zamenjala Jo-
žica Mikulanc), Boštjan Pirc 
(s preferenčnimi glasovi), Ana 
Somrak, Franc Lekše, Da-
mjan Mežič, Kristina Ogo-
revc Račič in Janez Barbič; 
svetniško peterico SDS ses-
tavljajo Milena Bogovič Per-
ko, Jože Žabkar, Jože Olovec, 
Matjaž Gomilšek in Zdravko 
Urbanč (zadnja dva s prefe-
renčnimi glasovi); SMC stran-
ko bodo zastopali štirje sve-
tniki, in sicer Robert Kostevc, 
Aleš Zajc, Dušan Dornik in 
Tajana Dvoršek; stranko SD 

Anton Petrovič, mag. Nata-
ša Šerbec in Silvo Krošelj, po 
enega svetnika pa imajo stran-
ka DeSUS – Vlado Bezjak, Le-
vica – mag. Aleš Suša, NSi – 
Aljoša Preskar, SNS – Dušan 
Šiško, ROK – Luka Gramc, 
Dobra država – Damjana Pirc 
in romska skupnost – Moran 
Jurkovič – Dane. Po enega 
svetnika več glede na prejšnji 
mandat imajo v SLS in SDS, na 
istem številu so ostali v SMC, 
SD in Levici, po enega so izgu-
bili v NSi in ROK, DeSUS je pa-
del s treh na enega, v občinski 
svet se je vrnila SNS, prvič pa 
je v njem Dobra država.

Volilna udeležba je bila v obči-
ni Krško v primerjavi z lokal-
nimi volitvami 2014 za okoli 
6,5-odstotkov višja in je zna-
šala dobrih 47 odstotkov (leta 
2014 40,63 odstotkov). V 
30-članski občinski svet je iz-
voljenih 19 svetnikov iz minu-
lega mandata ter enajst novin-
cev, od tega jih bo sedem prvič 
opravljalo to funkcijo (Mežič, 
Ogorevc Račičeva, Gomilšek, 
Kostevc, Šerbčeva, Gramc in 
Pirčeva), štirje pa so povratni-
ki, saj so že v preteklosti 'gu-
lili občinske klopi' (Bogovič, 
Urbanč, Suša in Šiško). Števi-
lo svetnic se je z deset zmanj-
šalo na osem.

KDO NA ČELU OBČINE 
BREŽICE NASLEDNJA ŠTIRI 
LETA? MOLAN ALI ZORČIČ?

Povolilni večer se je v Brežicah 
zavlekel pozno v noč. Štetje gla-
sov za župana in občinski svet 
se je tokrat nenavadno zelo 
zavleklo, tako da so bili končni 
rezultati znani šele v prvih mi-
nutah ponedeljka. Medtem ko 
so bili v štabu aktualnega žu-
pana Ivana Molana ves večer 
zelo na trnih in v nestrpnem 
pričakovanju izida, so bili v ta-
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Peterici županov še en mandat, Molan in Zorčič v repasaž
POSAVJE – V petih od šestih posavskih občin so nove župane dobili že prvem krogu volitev. Medtem ko je 
bilo v občinah Sevnica in Radeče že prej znano, da dosedanja župana Srečko Ocvirk in Tomaž Režun kot 
edina kandidata ostajata na svojih položajih, je v Bistrici pričakovano zmagal Franjo Debelak, mag. Miran 
Stanko v krški in Ladko Petretič v kostanjeviški občini pa sta kljub številčnejši konkurenci že v prvem kro-
gu dobila več kot 50-odstotno podporo. Tik pod njo je obstal aktualni župan Ivan Molan, ki se bo v drugem 
krogu volitev 2. decembra pomeril z Igorjem Zorčičem. 

Dušan Šiško

Šiško predlagal, 
Zorčič in Han zavrnila 
razpravo o odlagališču

Stari-novi krški župan mag. Miran Stanko je zmago slavil v 
krogu svojih privržencev v gostišču na brestaniškem ribni-
ku (foto: B. M.).

S i l v o  M a v s a r 

in druge
zgodbe

postelja 
iz knjig

Pred nami je magična, nevsakdanja knjiga.
(Marjanca Kočevar)

Zavod Respecta Brežice, 288 strani, trda vezava, 25,00 €
respectabooks@gmail.com tel.: 040 164 654 

www.silvomavsar.si
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boru njegovega glavnega proti-
kandidata Igorja Zorčiča bolj 
sproščeni, saj so se sprva neka-
ko že sprijaznili, da je bitka iz-
gubljena, a Molanovi odstotki 
so se iz ure v uro manjšali in se 
na koncu ustavili pri 49,82 % 
oz. 5150 glasovih, kar pomeni, 
da bo v brežiški občini potre-
ben drugi krog županskih vo-
litev. Še enkrat se bosta 2. de-
cembra pomerila torej Molan 
(kandidat s podporo voliv-
cev in strank SDS, SLS, NSi in 
ROK) in Zorčič (SMC), za kate-
rega je glasovalo 2909 voliv-
cev (28,14 %). Na tretje mes-
to se je uvrstil Matija Kolarič 
(SD) z 950 glasovi oz. 9,19 %, 
najmanj glasov pa sta zbrala 
Peter Dirnbek (Levica; 705 
glasov oz. 6,82 %) in Andrej 
Gerjevič (Neodvisna lista Son-
ce; 624 glasov oz. 6,04 %). Na 
volišča se je odpravilo precej 
več brežiških občank in ob-
čanov kot na zadnjih lokalnih 
volitvah leta 2014 – letošnja 
udeležba je bila 50,83-odsto-

tna, kar je dobrih 6 % več kot 
pred štirimi leti. 

»Vedel sem, da bo šlo na koncu 
na tesno za zmago že v prvem 
krogu. Rezultat sicer ni tako 
slab, saj so mi volivci še ved-
no namenili veliko več glasov 
kot ostalim, celo nekoliko več 
kot leta 2014,« je dejal Molan 
in nadaljeval: »Ni kaj, zmanj-
kalo je teh nekaj glasov, gremo 
naprej. Upam, da bodo volivci 
2. decembra še enkrat odšli 
na volišča in mi namenili glas 
ter mi tako pomagali do konč-
ne zmage.« Menil je, da so bili 
očitno njegovi volivci prepri-
čani, da bo tudi tokrat z lahko-
to zmagal, in posledično niso 
bili tako motivirani kot voliv-
ci nasprotnikov. »Pri tem ne 
vidim nič tako dramatičnega, 
res pa je, da so mogoče vplivale 
tudi določene objave na druž-
benih omrežjih in v medijih,« 
je še dodal. Kampanjo je v pri-
merjavi s tisto pred štirimi leti 
označil za »relativno ’fer’«.

Kot je navedel Zorčič, je uvr-
stitev v drugi krog pričakova-
na. »Večina ljudi se je odločila 
za druge kandidate in ne ob-
stoječega župana, kar pome-

ni, da v občini obstaja želja po 
spremembi, saj so ljudje spoz-
nali, da občina stagnira, zamu-
ja in da se nekatere sosednje 
občine bolj razvijajo,« je izja-

vil in dodal, da se bodo že v 
roku nekaj dni usedli s pred-
stavniki strank oz. liste, ki v 
drugem krogu ne bodo več so-
delovale (SD, Levica, DeSUS in 
lista Sonce), ter se skušali do-
govoriti za glasove podpore. 
»Od vseh naštetih pričakujem 
podporo,« je pristavil in še po-
vedal, da gre 2. decembra na 
zmago: »Verjamem, da bo še 
vedno večina za spremembo, 
obenem tudi pričakujem, da 
bo udeležba vsaj tolikšna ali 
celo še boljša.«

Na volitvah za brežiški občin-
ski svet je največ glasov dobila 
SDS, ki bo imela še naprej de-
vet svetnikov, to so mag. An-
drej Vizjak, Vinko Ogorevc, 
Mila Levec, Aleksander Gaj-
ski, Ivan Molan, Tatjana Mo-
čan, Mihael Petančič, Mira 
Šuler in Katja Čanžar. Druga 
najbolj zastopana je SMC, ki je 
enega svetnika izgubila, tako 
da jih bo po novem svetniška 
skupina štela šest: Staneta 
Tomšeta, dr. Tomaža Terop-
šiča, Igorja Zorčiča, Darka 
Udoviča, dr. Stanko Preskar 
in Hermana Premelča. SD bo 
namesto dveh odslej zasto-
pana s štirimi svetniki: Mati-
jo Kolaričem, Bogdanom Pa-
lovšnikom, Martino Živič 
in Bernardko Ogorevc. Jure 
Pezdirc, Mladen Strniša in 
Ferdo Pinterič so trije svetni-
ki, ki bodo zastopali Neodvi-
sno listo Sonce. Po dva svetni-
ka imajo DeSUS (Jožica Sušin 
in Peter Skrivalnik), Levica 
(Aljoša Rovan in Peter Dir-
nbek) ter Ljudje za ljudi (Alen-
ka Černelič Krošelj in Matej-
ka Kmetič). Stranko ROK bo 
zastopal svetnik Marijan Ži-
bert, SLS pa Miran Omerzel. 
Tretjina svetnikov je bilo izvo-
ljena s preferenčnimi glaso-
vi. V 30-članskem občinskem 
svetu je osem povsem novih 
obrazov (Levčeva, Teropšič, 
Kolarič, Palovšnik, Živičeva, 
Sušinova, Černelič Krošlje-
va in Kmetičeva), dva pa sta 
povratnika v svetniške vrste 
(Strniša in Omerzel). 20 dose-
danjih svetnikov je svoj man-
dat podaljšalo še za štiri leta. 
Nov sestav bo imel večjo za-
stopanost svetnic, do zdaj jih 

je bilo šest, odslej pa jih bo celo 
deset. Molan je nov občinski 
svet označil za ponovno zelo 
pestrega, po njegovem bo spet 
ključno sodelovanje, ne samo s 
strankami, ampak tudi s posa-
meznimi svetniki, medtem ko 
Zorčič dodaja, da bo, če bo iz-
voljen za župana, s svetniki so-
deloval in delal bistveno bolje 
kot pa Molan.

V SEVNICI MOČNEJŠA 
OPOZICIJA?

Lokalnih volitev se je v sev-
niški občini udeležilo 5.539 
volivk in volivcev (od 14.598 
volilnih upravičencev) oz. sla-
bih 38 % (11 % manj kot pred 
štirimi leti). Že pred volitva-
mi je bilo znano, da bo kot edi-
ni kandidat tudi naslednja šti-
ri leta na čelu sevniške občine 
dosedanji župan Srečko Oc-
virk (SLS), kar bo njegov tret-
ji polni županski mandat (vo-

denje občine je prevzel leta 
2008, po nesreči na HE Blan-
ca). Volivke in volivci so mu 
namenili 5.038 glasov. Pred-
volilno kampanjo je ocenil kot 
korektno in nekoliko bolj mir-
no, a z odzivom volivk in vo-
livcev ni najbolj zadovoljen. 
»Mislim, da slaba volilna ude-
ležba ni dobra za demokratič-
ne procese. Volitve so za to, da 
vsak posameznik izrazi svoje 
mnenje in zato bi bilo prav, da 
bi bila udeležba čim večja, kar 
pa žal ni. Morda je vzrok za sla-
bo udeležbo v nekem relativ-
nem strinjanju z aktualno po-
litiko,« je povedal in dodal, da 
bo v novem mandatnem ob-
dobju skušal slediti načrtom, 

SLS  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
SDS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
LMŠ  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
SD  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

DeSUS  . . . . . . . . . . . . . .  2
NSi  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Neodvisna lista  . . . . .  1

Občinski svet Sevnica (25)

Peterici županov še en mandat, Molan in Zorčič v repasaž

Brežice prvič brez poslanca?
Pred prvim krogom županskih volitev v Brežicah se skoraj nih-
če ni spraševal, kaj se bo zgodilo, če zmaga kandidat Stranke 
modernega centra – Igor Zorčič. Toda ta možnost je sedaj od-
prta in nenadoma je v ospredju dejstvo, da bo Zorčič v prime-
ru zmage v drugem krogu postal župan, kar pa je od leta 2011 
nezdružljivo s funkcijo poslanca. Glede na to, da so v Breži-
cah pred začetkom gradnje HE Mokrice, računajo pa tudi na 
vrsto drugih pomembnih državnih projektov na svojem ob-
močju, kot so novi most, obvoznica in nadaljevanje Feniksa, je 
na mestu vprašanje, kako bi izvolitev Zorčiča vplivala na nji-
hovo realizacijo? Tudi kritiki namreč aktualnemu poslancu, ki 
je v tem mandatu še pridobil na pomenu kot vodja poslanske 
skupine vladne SMC, (potiho) priznavajo, da je sčasoma pos-
tal pomembna vez med občino oz. regijo in Vlado. Nenazadnje 
pa bi bila s tem prekinjena dolgoletna tradicija, da so Breži-
ce (za razliko od mnogih drugih, tudi večjih občin) ves čas sa-
mostojne države Slovenije imele svoje predstavnike v najviš-
jem političnem organu.   S. M.

Lokalne volitve v Posavju 2018

V štabu Ivana Molana so bili ves večer na trnih (foto: R. R.).
Igorju Zorčiču (na sredini) sta se pri spremljanju volilnih iz-
idov pridružila tudi županska kandidata Peter Dirnbek (le-
vo) in Matija Kolarič (foto: R. R.).

Sevniški župan bo še naprej 
Srečko Ocvirk (foto: S. R.).

nadaljevanje na str. 4
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VLOMI IN TATVINE NA ŠIRŠEM OBMOČJU POSAVJA – V Gab-
rijelah je 9. 11. v popoldanskem času neznani storilec skozi vra-
ta vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar ter nakit v višini 
2000 evrov.  Med 5. in 6. 11. je na delovišču v Dolenjem Leskov-
cu neznani storilec iz odklenjenih rezervoarjev delovnih strojev 
iztočil in odtujil 150 litrov goriva. Sevniške policiste je oškodo-
vanec obvestil, da mu je bilo med 6. in 10. 11. vlomljeno v poči-
tniško hišo v Velikem Cirniku, v objektu pa si naj bi nepridiprav 
prilastil zlatnino in gotovino kar v višini 5000 evrov. 

10. 11. popoldan je bilo vlomljeno tudi v hišo v Krškem, iz ka-
tere nepovabljen gost ni odnesel ničesar, s samim vlomom pa 
povzročil za 1000 evrov škode. S tem pa tatinskih pohodov še 
ni bilo konec, saj je bilo 14. 11. čez dan ali v nočnih urah vlom-
ljeno v stanovanjsko hišo v Arnovem selu in lastnikom povzro-
čene za nekaj sto evrov škode. Podobno je bilo tudi na Senušah, 
kjer so poškodovali vrata in odnesli nekaj predmetov in lastni-
ke prav tako oškodovali za nekaj sto evrov. V prodajalni v Kr-
škem pa so 15. 11. v popoldanskih urah pri tatvini oblačil in 
nakita zalotili tri osebe. Prodajalke so uspele eno zadržati, dve 
pa sta pobegnili, a so ju policisti kmalu izsledili in jih ovadili.

17. 11. dopoldan je bilo izpred večstanovanjske hiše na CKŽ 23 
v Krškem stanovalcu med selitvijo odtujenih več predmetov: 
oranžen nahrbtnik, modra bunda in kartonska škatla, v kateri 
je bilo 40 slik na lesenih ploščicah. Predmeti sicer nimajo veli-
ke tržne, pač pa lastniku zelo veliko osebno vrednost. Za vsako 
informacijo o odtujenih predmetih je lastnik dosegljiv na tele-
fonski številki 040 200 356 (najditelja čaka denarna nagrada).

PRESTREGLI SPROVAJALCA Z ILEGALCI – V jutranjih urah 16. 
novembra so brežiški policisti v Bukošku ustavili osebni avto-
mobil znamke Citroën. Med postopkom so ugotovili, da 23-le-
tni državljan Hrvaške v avtomobilu prevaža devet tujcev, ki so 
pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Državljanu Hr-
vaške so odvzeli prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje 
in 17. 11. s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodni-
ku, ki je zanj odredil pripor, osem tujcev, ki so se izrekli za dr-
žavljane Irana in Turčije pa so predali hrvaškim varnostnim 
organom. Pri opravljanju nalog varovanja državne meje so po-
licisti 12. 11., prav tako pri Bukošku, prestregli tujce, ki so ile-
galno vstopili na območje naše države.  Zbrala: B. M.

Martin Tomše, Globočice: Po eni strani imam 
rad, da je čim dlje toplo, po drugi pa se že zelo 
veselim zime, predvsem zaradi snega, saj gremo 
z družino vsako leto nekam smučat, lani smo 
bili prvič v tujini, v Italiji, kjer nam je bilo zelo 
všeč, tam nameravamo iti tudi letos. Všeč mi je 
tudi zimska idila, pozimi se vse umiri, več imaš 

časa za druge stvari, če si recimo na kmetiji.

Mišo Arandjelović, Sevnica: Zima je čas ra-
dosti, tako za mlajše kot starejše. Čeprav snež-
na odeja ni več tako visoka, kot je bila pred de-
setletji, prinaša veselje, predvsem ljubiteljem 
sankanja in smučanja. Sam sem v njenem pri-
čakovanju, saj rad smučam, vendar me tale je-
senski čas ne moti. Ceste so lepo prevozne, prih-

ranili bomo pri ogrevanju, a kljub temu si želim tudi zime.

Nada Hočevar, Dolenja vas pri Krškem: Z lepo 
jesenjo, podaljšano v praviloma že hladnejšo 
sredino novembra, sem bila čisto zadovoljna. In 
menim, da je kar prav, da smo imeli več lepega 
vremena in sonca, saj je počutje ljudi na sploš-
no boljše, nekaj pa se pozna tudi pri prihranku 
kurjave. Za zimo in mraz pa je tako ali tako do-

volj časa še v prihodnjih mesecih.

Anton Hruševar, Leskovec pri Krškem: Sam 
prisegam na bolj mrzlo, tale toplota v tem času 
mi ne ustreza. Letošnja jesen je preveč topla, 
narava se nič ne pripravlja na zimsko spanje, 
pa tudi mrčes se lahko še kar razmnožuje, kar 
ni dobro. Res je sicer, da bomo nekaj prihranili 
pri kurjavi, vendar se mi zdi, da je že kar v na-

vadi in mnogi vseeno na polno kurijo. 

Po nenavadno topli prvi polovici novembra se je v zad-
njih dneh vendarle nekoliko ohladilo in dočakali smo 
tudi prve snežinke. Vam je takšna »podaljšana jesen«, v 
kateri smo najbrž tudi nekaj prihranili pri kurjavi, ustre-
zala, ali pogrešate zimsko vreme in vse, kar prinaša?

anketa

Naj zima že prežene jesen?

ki jih je predstavil v predvolil-
ni kampanji.

Sevniške volivke in volivci so 
odločili, da bo 25-članski Ob-
činski svet občine Sevnica 
sestavljalo po osem svetnic in 
svetnikov z liste SLS in SDS, tri-
je svetniki LMŠ, po dva svetni-
ka DeSUS in SD ter po en sve-
tnik Neodvisne liste za občino 
Sevnica in NSi. SLS je izgubila 
eno svetniško mesto v primer-
javi s prejšnjim mandatom, SDS 
je dve mesti pridobila, Lista Ja-
neza Šerjaka za občino Sevnica, 
ki se je preimenovala v Neod-
visno listo za občino Sevnica, 
je izgubila tri mesta, LMŠ je s 
tremi svetniki iz občinskega 
sveta izpodrinila SMC. V SD so 
pridobili eno svetniško mesto, 
DeSUS je ohranil dve mesti, v 
občinski svet se je po mandatu 
premora vrnila NSi. SLS bodo 
zastopali Darja Pompe (v 
svetniških klopeh bo nadome-
stila župana Srečka Ocvirka), 
Majda Jazbec, Božidar Beci, 
Božidar Groboljšek, Vincenc 
Knez, Janoš Janc s preferenč-
nimi glasovi, Janez Kukec in 
Danica Kramžar. Predstavni-
ki SDS so Gregor Korene, Mi-
ran Grubenšek, Tanja Nov-
šak, Tomaž Lisec, Brigita 
Karlovšek, Ivan Orešnik ter 
Aleš Mrgole in Marjan Ločič-
nik (slednja dva s preferenčni-
mi glasovi). Gorazd Zupanc, 
Rok Petančič in Franc Povše 
(slednji s preferenčnimi glaso-
vi) bodo zastopali LMŠ. Stani-
slava Žičkar (s preferenčnimi 
glasovi) in Rado Kostrevc sta 
predstavnika SD, občinska sve-
tnika z liste stranke DeSUS sta 
postala Franc Pipan (s prefe-
renčnimi glasovi) in Vincenc 
Sitar. Vrste NSi bo v občinskem 
svetu zastopal Matej Imperl (s 
preferenčnimi glasovi), Janez 
Šerjak je edini izvoljeni kan-
didat Neodvisne liste za obči-
no Sevnica. 

Med občinskimi svetnicami in 
svetniki je 15 istih kot v minu-
lem mandatu, deset je novih – 
Pompetova, Ločičnik, Zupanc, 
Imperl, Grubenšek, Žičkarje-
va, Karlovškova, Povše, Mrgo-
le in Petančič, ki je že bil član 
občinskega sveta v obdobju 
2010–2014 (na takratni listi 
PUM). V minulem mandatu je v 
svetniških klopeh sedelo devet 
žensk, v novem jih je bo le šest.

RADEČE ŠE NAPREJ 
Z REŽUNOM in SD

Radeško občino bo tudi na-
slednja štiri leta vodil Tomaž 
Režun (SD), ki je bil edini kan-
didat na tokratnih volitvah. 
Od 1757 volivk in volivcev, ki 
so se udeležili volitev (v Rade-
čah je 3.689 volilnih upravičen-
cev, torej je bila volilna udelež-
ba nekaj manj kot 48-odstotna, 
kar je odstotek manj kot leta 
2014), mu je glas namenilo 
1.627 volivk in volivcev. Pred-
volilno dogajanje je označil kot 
korektno in pošteno. »Čeprav 
sem bil edini kandidat, sem 

šel med občanke in občane, 
kot bi bilo kandidatov za župa-
na več. Želel sem jim povedati, 
kaj smo v preteklih štirih letih 
uspeli skupaj narediti in kaj že-
limo s skupnimi močmi v nas-
lednjih štirih. Še naprej se bom 
trudil za nadaljnji razvoj obči-
ne, v kateri so določeni rezul-
tati že vidni in upam, da jih bo 
še več,« je povedal in dodal, da 
bo župansko funkcijo – ob služ-
bi v radeški papirnici – tudi ta 
mandat opravljal kot nepoklic-
ni župan.

Tudi v radeškem občinskem 
svetu ni prišlo do veliko spre-
memb. Vanj se je uvrstilo osem 
svetnikov iz vrst SD (Tomaž 
Režun, ki ga bo, ker je izvoljen 
za župana, v občinskem svetu 
zamenjal Dušan Podlesnik, 
Alenka Bervar, Janez Preši-
ček, mag. Marjetka Lipec, Si-
mon Žnidar, Marija Imperl, 
Rado Mrežar in Andreja Bur-
kelc Klajn, štirje svetniki iz 
vrst Zveze za napredek Radeč 
in radeškega območja (Zoran 
Čulk, Rafaela Pintarič, Rok 
Zahrastnik in Urška Renko) 
ter po dva svetnika iz vrst SDS 
(Helena Bregar Šramel in Pe-
ter Mlakar) in NSi (Tomaž No-
vak in Miran Prnaver). V pri-
merjavi z minulim mandatom 
bo v svetniških klopeh ena 
ženska več, torej sedem. Koali-
cija SD in ZA-R bo tako še nap-
rej imela čvrsto večino, kar Re-
žuna seveda veseli, a poudarja, 
da so že doslej praktično vse 
odločitve v občinskem svetu 
sprejemali soglasno in da bo 
tako tudi vnaprej.

PETRETIČU NOV MANDAT 
IN VEČINA V SVETU

V občini Kostanjevica na Krki 
se je »tresla gora in rodila miš«. 
Čeprav se je dosedanjemu žu-
panu Ladku Petretiču, ki je 
kandidiral kot neodvisni kan-
didat s podporo volivcev, po 
robu postavilo kar šest proti-
kandidatov in je bilo že zaradi 
števila kandidatov pričakova-
ti, da se bodo glasovi razprši-
li in da bo potreben še drugi 
krog volitev, je vse odločeno že 
v prvem krogu. Ob visoki, sko-
raj 69-odstotni volilni udelež-
bi (glasovalo je 1.427 od 2.027 
volilnih upravičencev), kar je 
deset odstotkov več kot pred 
štirimi leti, je Petretič dobil 
758 oz. 53,46 % glasov. Od iz-
zivalcev sta se mu najbolj prib-
ližala Andrej Božič z 211 oz. 
14,88 % glasov in Andrej Ra-
jar s 189 oz. 13,33 % glasov, 
sledijo Vesna Hrovat s 111 

oz. 7,83 %, Žan Colarič s 93 oz. 
6,56 %, Marjan Jerele s 35 oz. 
2,47 % glasov in Andrej Kerin 
z 21 oz. 1,48 % glasov. Petretič 
je ob slavju v kostanjeviškem 
Kmečkem hramu povedal, da je 
bilo ob sedmih kandidatih res 
težko pričakovati, da bo zmagal 
že v prvem krogu. »Vendar sem 
glede na to, da sem v prejšnjem 
mandatu skoraj v celoti izpol-
nil svoj program in mu dodal še 
20 točk, sam pri sebi kar priča-
koval zmago v prvem krogu,« 
je dejal. Božič, ki je dobil naj-
več podpore med konkurenti, 
je povedal, da »volilni rezultat 
kaže na to, da si ljudje ne želijo 
sprememb, kar je treba spošto-
vati«. Pričakoval je sicer, da bo 
prišlo do drugega kroga volitev, 
vendar se je po njegovem rav-
no zaradi velikega števila kan-
didatov »vsebina razgradila«.

V občinski svet so bili izvolje-
ni Anton Jarkovič, Matej Ku-
har, Robert Zagorc, Primož 
Kadunc, Matjaž Jakše, Jože 
Kržičnik, Blaž Zagorc, Me-
lita Skušek, Tone Hodnik in 
Janez Gunde. Le trije med nji-
mi (Jarkovič, R. Zagorc in Sku-
škova) so bili svetniki že v mi-
nulem mandatu, izvolitev ni 
uspela županovim največjim 
kritikom (županskima kandi-
datoma Rajarju in Kerinu ter 
Antonu Zagorcu), prav tako 
ne dosedanjemu podžupanu 
Alešu Kegljeviču, »žensko 
noto« pa bo svetu dajala le 
Skuškova. Kar osem med nji-
mi jih je, čeprav formalno ni 
bil njihov predlagatelj, s t. i. 
Petretičeve liste, pa tudi osta-
la dva je označil za dobra kan-
didata. »Zmagovalci teh voli-
tev so oni. To so sami delovni, 
pridni ljudje, ki so sposobni za 
svoj kraj narediti marsikaj, to 
me zelo veseli,« meni stari-no-
vi župan. »Zdaj bo lažje delati 
in večje veselje iti na sejo ob-
činskega sveta, verjamem, da 
bomo delali bolj složno in mor-
da imeli seje tudi po vaseh, da 
se nam bodo lahko pridružili 
tudi krajani. Mislim, da se nam 
zdaj obetajo boljši časi.« 

DEBELAKU TRETJI MANDAT

Tudi v občini Bistrica ob So-
tli ni prišlo do sprememb in jo 
bo še naprej vodil Franjo De-
belak. Volivke in volivci (gla-
sovalo je 766 od 1200 volilnih 
upravičencev oz. slabih 64 %, 
kar je znatno več kot 40 % 
pred štirimi leti) so mu na-

menili 476 oz. 62,63 % glasov, 
njegovi protikandidatki Petri 
Misja Zorko (oba sta kandidi-
rala kot neodvisna kandidata 
s podporo volivcev) pa 284 oz. 
37,37 % glasov. Debelak, ki bo 
občino vodil še tretji mandat, 
je pričakoval tak izid. Meni, 
da so volivce najbolj prepri-
čale njegovo minulo delo in 
nekonflikten odnos do ljudi. 

Kampanja je bila po njegovem 
»ostra in temeljita, na trenut-
ke nekoliko pod pasom, ven-
dar to sprejemam kot športno 
tekmo, ko se v 'žaru igre' zgo-
di tudi kakšen trši prijem«. V 
novem štiriletnem mandatu 
bo, kot je dejal, nadaljeval že 
zastavljene projekte. Njego-
va edina protikandidatka Mis-
ja Zorkova se je zahvalila svo-
ji ekipi ter vsem volivkam in 
volivcem, ki so ji dali glas. Po 
njenih besedah so rezultati vo-
litev odraz večinske volje ob-
čanov, zato čestita županu De-
belaku. »S svojim rezultatom 
sem seveda zadovoljna. O pri-
hodnjem političnem angažma-
ju ne razmišljam, bom pa kot 
občanka še naprej aktivna pri 
podajanju predlogov in kon-
struktivnih kritik,« je dodala.

V občinski svet so bili izvoljeni 
Dušan Berkovič, Breda Kova-
čič, Ambrož Zorenč, Andrej 
Knezić in Urša Plesnik z De-
belakove liste ter Metoda Ra-
iner in Simon Rogina z liste 
Misja Zorkove. Berkovič, Ra-
inerjeva (prej Denžič) in Ro-
gina so bili svetniki že doslej, 
ostali štirje pa bodo novinci v 
svetniških klopeh. Glas žensk 
bo močnejši, saj so izvoljene 
tri svetnice, v minulem man-
datu pa je bila le ena. Debe-
lak je razplet volitev za bistri-
ški občinski svet pokomentiral, 
da bo lahko zdaj lažje uresniče-
val svoj načrt razvoja.

Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Rok Retelj, 

Smilja Radi

Peterici županov še en mandat, 
Molan in Zorčič v repasaž
nadaljevanje s str. 3

Tomaž Režun

Franjo Debelak

Zmaga nad šestimi protikandidati je bila za Ladka Petretiča 
veliko zadoščenje, ki ga je bučno proslavil s svojimi podpor-
niki (foto: P. P.). 
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Ministrstvo za kulturo je lani 
objavilo razpis za najemnika 
in posledično upravljavca gra-
du Pišece, nanj se je prijavil en 
ponudnik, a verjetno tudi za-
radi visoko postavljene cene 
najemnine ni pristopil k pod-
pisu pogodbe. Konkretne re-
šitve tudi po ogledu ministra 
Dejana Prešička še ni na vi-
diku, čeprav je obljubil, da se 
bo zavzel za izvedbo še neka-
terih manjkajočih investicij 
v gradu, s čimer bo tudi do-
končno funkcionalen in prip-
ravljen, da se v njem odvijajo 
določene vsebine. A za to bo 
seveda treba najti primernega 
najemnika oz. upravljavca gra-
du, o čemer minister pravi: »V 
tem trenutku je težko reči, kdo 
bi upravljal z gradom, najprej 
se moram posvetovati z naši-
mi strokovnimi službami, ko-
liko manjkajočih del je treba 
še opraviti in koliko denar-
ja to zahteva. Le-tega je treba 
potem zagotoviti skozi pro-
račun, mogoče tudi s pomoč-
jo evropskih sredstev. Po mo-
jem mnenju bi moral z gradom 
upravljati tisti, ki ima nek od-
nos do tega gradu in mu bo do-
dal najboljšo vsebino. Najraje 
bi videl, da grad upravlja nek-
do iz lokalnega okolja, saj bo le 
tako zagotovljeno, da bo okoli-
ca imela nek odnos do tega, ki 
ga ima seveda tudi že zdaj, saj 

Bo PMB upravljal grad Pišece?
PIŠECE – 8. novembra si je na povabilo Občinskega odbora SD Brežice grad Pišece, ki je bil obnovljen s po-
močjo evropskih sredstev, a že nekaj let sameva, ogledal minister za kulturo Dejan Prešiček, ki je dejal, da 
bi najraje videl, da grad upravlja nekdo iz lokalnega okolja.

ga redno vzdržuje.« Dodaja, da 
ima pišeški grad velik potenci-
al, vsaj takšnega ali pa še več-
jega, kot ga ima grad Podsre-
da, predvsem zaradi lokacije. 
Minister verjame, da se bo 
našla primerna rešitev, saj jo 
je po njegovem treba tudi naj-
ti glede na to, koliko denarja je 
bilo že do zdaj vloženega v to 
»in bi bilo neodgovorno, če bi 
zdaj kar pustili, da grad stoji 
deset let prazen«. Prešiček je 
še pojasnil, da bi osebno kot 
glasbenik gradu dodal neko 
eminentno vsebino, npr. pole-
tno glasbeno akademijo. Obe-
nem je skoraj v celoti izklju-
čil možnost prodaje gradu, saj 
po njegovem prodaja takšnega 
objekta ni primerna. Za voden 
ogled gradu so poskrbeli člani 
Društva za ohranjanje narav-

ne in kultur-
ne dediščine 
Grad Pišece, 
pri čemer ve-
lja izpostavi-
ti Ivana Ra-
danoviča, ki 
je tudi oskr-
bnik gradu 
in skrbi za to, 
da ta ostaja v 
dobri »kondi-
ciji«.

Kot pravi-
jo na Mini-

strstvu za kulturo, je bil grad 
Pišece v času upravljanja mi-
nistrstva skoraj v celoti ob-
novljen, vključno s komunal-
no infrastrukturo, na novo 
zgrajenim parkiriščem in do-
stopno potjo. V obnovo gradu 
je bilo od leta 1996 do kon-
ca leta 2017 vloženih več kot 
6 milijonov evrov, od tega je 
bilo 2,5 milijona evrov evrop-
skih sredstev. V preteklosti je 
bil interesent za najem gradu 
Kozjanski park, ki naj bi v so-
delovanju z deželo Bavarsko 
v objektu uredil Akademijo za 
varstvo narave, razvoj pode-
želja in regionalni razvoj. Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, 
ustanovitelj zavoda Kozjanski 
park, prevzem gradu pod okri-
lje Kozjanskega parka ni pod-
prlo. Ministrstvo je med leto-

ma 2014 in 2016 pridobilo 
zemljišča in zagotovilo izgra-
dnjo potrebnega parkirišča, v 
letu 2017 pa izvedlo javno zbi-
ranje ponudb za oddajo gradu 
v najem, ki pa, kot že omenje-
no na začetku prispevka, ni 
bilo uspešno. Prihodnje leto 
ministrstvo načrtuje ponovi-
tev razpisa za oddajo v najem.

Na ogled gradu je bila pova-
bljena tudi direktorica Posa-
vskega muzeja Brežice Alen-
ka Černelič Krošelj, ki pravi, 
da je Posavski muzej priprav-
ljen postati upravljavec gradu, 
urediti stalno razstavo o živ-
ljenju in lastnikih gradu, pred-
vsem pa razvijati programe, ki 
jih omogočata sožitje naravne 
in kulturne dediščine ter sama 
infrastruktura gradu. Pri tem 
bi se povezali tudi s Kozjan-
skim parkom in skupaj izva-
jali raznovrstne programe 
(večdnevni tabori, počitnice, 
medgeneracijske dejavnosti, 
vživljanje v načine življenja v 
različnih stoletjih skozi izku-
stveno bivanje in igranje vlog 
ipd.), saj grad omogoča na-
stanitve. »Nujno je, da je grad 
odprt za javnost, je vključen v 
projekt Gradovi Posavja in čim 
prej zaživi,« še dodaja Černe-
lič Krošljeva.

 Rok Retelj

Minister v pogovoru s predsednikom OO SD 
Brežice Matijo Kolaričem

POSAVJE – Posavsko gospodarstvo in tudi gospodarstva drugih 
regij se vse pogosteje srečujejo s problematiko ustreznih kadrov. 
Glede na regijsko demografsko sliko bo eden ključnih izzivov v 
prihodnosti, kako zagotoviti ustrezne kadre za razvoj posavske-
ga gospodarstva. Obenem je odločitev, kam naprej po osnovni ali 
srednji šoli, ena težjih za učence in dijake, pri čemer pogosto iz-
berejo lažjo pot ter se odločijo za srednje šole ali fakultete, v kate-
re se vpišejo njihovi sošolci in prijatelji, mnogokrat pa na njihovo 
odločitev vplivajo tudi želje staršev, družine ali bližnje okolice. Za-
gotovo je ta odločitev lažja in bolj ustrezna, če imajo dovolj infor-
macij o nadaljnjih možnostih izobraževanja in poklicih. Eden od 
najboljših načinov zbiranja takšnih informacij so obiski delovnih 
mest, kjer si lahko ogledajo, kaj zaposleni z določeno izobrazbo 
delajo. Prav temu je namenjen Dan odprtih vrat slovenskega gos-
podarstva za mladino in starše, ki bo letos potekal v četrtek, 29. 
novembra, ob 16.30 v več kot 100 podjetjih po celotni Sloveniji. 
Podjetja, ki bodo na ta dan odprla svoja vrata za šolajočo mladi-
no in njihove starše, lahko najdete na spletni strani www.odkrij-
svojtalent.si. Vseslovenski dan odprtih vrat za mladino in starše 
je do zdaj potekal že dvakrat in velika večina obiskovalcev ga je 
ocenila kot zelo koristnega. Pohitite s prijavo, ki je možna do za-
polnitve prostih mest.  Vir: GZS OZ Posavje, Krško

Podjetja vabijo mladino in starše

POSAVJE – Iz Centra za socialno delo Posavje so sporočili, da so 
se s 1. oktobrom 2018 v okviru reorganizacije centrov za soci-
alno delo dosedanji centri za socialno delo v regiji (CSD Krško, 
CSD Brežice in CSD Sevnica) spojili v nov pravni subjekt, ki je nji-
hov univerzalni pravni naslednik in se imenuje Center za social-
no delo Posavje. Slednji ima sedež na naslovu Cesta krških žrtev 
11, 8270 Krško, posloval pa bo tudi zunaj sedeža, in sicer na na-
slovih dosedanjih centrov za socialno delo, ki so z dnem spojitve 
postali enote CSD Posavje, in sicer: Enota Krško na naslovu Cesta 
krških žrtev 11, 8270 Krško, Enota Sevnica na naslovu Trg svobo-
de 9, 8290 Sevnica in Enota Brežice na naslovu Cesta prvih bor-
cev 24, 8250 Brežice. »Gre predvsem za notranje organizacijske 
spremembe in se za vse naše uporabnike ne spreminja nič. Rav-
no zaradi vzpostavitve nove organizacijske strukture centrov za 
socialno delo v prvem tednu oktobra zaposleni na CSD nismo 
mogli dostopati do informacijskega sistema CSD, zato žal priha-
ja do zamud pri reševanju vlog, predvsem na področju štipendij, 
za kar se vsem upravičencem iskreno opravičujemo. Vsi zapos-
leni se maksimalno trudimo in delamo po svojih najboljših mo-
čeh, da bodo vloge rešene čim prej,« je v sporočilu zapisala v. d. 
direktorice CSD Posavje Marina Novak Rabzelj. 
 P. P./vir: CSD Posavje 

Od oktobra regijski CSD

Mag. Franc But, ki je bil med  
decembrom 2000 in aprilom 
2004 tudi minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, 
se je v svojem slavnostnem 
govoru dotaknil preteklo-
sti, sedanjosti in prihodnosti. 
Poudaril je, da je današnja ge-
neracija Evropejcev genera-
cija obilja, ki ji ga na srečo ni 
bilo potrebno nikoli graditi iz 
ruševin ali ustvarjati iz nič in 
dodal, da so to stvari, za ka-
tere morda danes prelahko 
verjamemo, da nam pripada-
jo z rojstvom. Dotaknil se je 
tudi politične razdeljenosti, ki 
ne prinaša ničesar dobrega: 
»Mir, ki ga uživamo, relativ-
no gospodarsko blagostanje, 
socialna pravičnost, človeko-
ve pravice in svoboščine – vse 
to so vrednote, ki zahtevajo, 
da Evropska unija ponovno 
stopi skupaj; se zaveda vse-
ga, kar prinaša sodelovanje, 
predvsem pa, kaj je alterna-
tiva temu, da ostane del sve-
ta, ki ima svetlo prihodnost. 
Politična razdeljenost znotraj 
vseh evropskih narodov, tudi 
slovenskega, ko se pripadniki 
različnih političnih pogledov 
včasih sploh niso več sposob-
ni pogovarjati drug z drugim, 
ko vsak po svoji strani svo-

But: Prihodnost je v sodelovanju
SEVNICA – 9. novembra je v sevniškem športnem domu potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazni-
ku s podelitvijo priznanj. Uvodni nagovor je imel gostitelj, sevniški župan Srečko Ocvirk, slavnostni govor-
nik je bil veleposlanik RS v Zvezni republiki Nemčiji mag. Franc But.

jo resnico razglašajo za edino 
pravilno, je nevarno. Spominja 
na stare čase. Enako nevarna 
je tudi delitev Evropske uni-
je na sever in jug, vzhod in za-
hod. To ne more in ne sme biti 
prava prihodnost. Verjame-
mo, da je prihodnost v sodelo-
vanju, kompromisih, sposob-
nosti, da vsak na svoji strani 
sicer stremi k tekmovalnos-
ti, a ponuja tudi sodelovanje 
z drugo stranjo. Vsi se mora-
mo potruditi, da bo v nas pred-
vsem mesto za hvaležnost za 
vse to, kar imamo in o čemer 
lahko drugi na mnogih koncih 

sveta lahko le sanjajo. Če kdo 
tega ne verjame, naj prisluh-
ne milijonom, ki želijo k nam 
ali milijonom, ki so že prišli v 
Nemčijo in Evropo.«

V nadaljevanju slovesnosti je 
župan Srečko Ocvirk pode-
lil letošnja občinska prizna-
nja posameznikom, društvom 
in delovnim organizacijam za 
njihov doprinos k boljšemu, 
kakovostnejšemu in polnej-
šemu življenju vseh genera-
cij. Srebrno plaketo so preje-
li Franc Dobovšek s Šmarčne, 
Darinka Avguštin iz Sevnice 

in Gostilna Repovž (v njenem 
imenu Grega Repovž) iz Šen-
tjanža. Prejemnika zlate pla-
kete sta Društvo Salezijan-
ski mladinski center Sevnica 
(priznanje je v imenu društva 
prevzela njegova predsednica 
Maja Zelič) in Društvo boril-
nih veščin Ippon Sevnica (pri-
znanje sta v imenu društva 
prevzela trener in predsednik 
Roman Kump ter trener in 
sekretar Miran Grubenšek). 
Grb Občine Sevnica je v ime-
nu podjetje Inde d.o.o. Sevnica 
prevzel direktor Matjaž Sta-
rič, ki se je tudi zahvalil v ime-
nu vseh nagrajencev. 

Spremljevalni kulturni pro-
gram so oblikovali KD Godba 
Sevnica, KD Blanški vinogra-
dniki, GŠ Sevnica in sevniške 
mažorete. Bojan Kostevc, Jel-
ka Tršinar in Tanja Žibert, ki 
je tudi povezovala prireditev, 
so za uvodni del slavnostnega 
dogodka ob sevniškem občin-
skem prazniku pripravili kra-
tek dokumentarni film o izpe-
ljanih projektih od lanskega 
do letošnjega praznika. Za pri-
jetnejše druženje po priredi-
tve je poskrbel Aktiv žena Bo-
štanj in domači vinogradniki. 
 Smilja Radi

Sevniški občinski nagrajenci (od leve proti desni): Roman 
Kump in Miran Grubenšek (DBV Ippon), Matjaž Starič (Inde 
d.o.o.), Maja Zelič (Društvo SMC Sevnica), Franc Dobovšek, 
Darinka Avguštin in Žiga Repovž. 

Decembrski vodnik
po prazničnih nakupih in dogodkih v Posavju

V naslednji številki Posavskega obzornika, 
6. decembra, pripravljamo 

Vabimo vas k sodelovanju s prispevki in  
oglasnimi spročili. Več informacij na 

tel.: 07 49 05 780, 040 302 809, 
marketing@posavje.info

KOSTANJEVICA NA KRKI – Podjetju Athos Elektrosistemi iz 
Kostanjevice na Krki, v katerem poteka proizvodnja navijalnih 
sistemov za uporabo v hišnih aparatih in vrtnem programu, je 
Skupina Husqvarna med svetovno konkurenco za cevni navija-
lec, ki so ga razvili v skupini Athos in ga proizvajajo v Kostanje-
vici za Husqvarnino hčerinsko podjetje Gardena, v oktobru po-
delila nagrado za najboljšega dobavitelja cevnih navijalcev oz. za 
poslovno uspešnost. Direktor podjetja Anton Gubenšek je ob 
tem poudaril, da je nagrada renomiranega proizvajalca prizna-
nje za dosedanje delo vseh zaposlenih v razvoju, konstrukciji in 
proizvodnji: »Nagrada in povečanje povpraševanja naših kupcev 
kaže tudi na to, da smo na pravi poti. Nagrada je tudi sporočilo, 
da je skupina Husqvarna pripravljena tudi v prihodnosti razvija-
ti naše partnerstvo. Lahko se veselimo novih skupnih uspehov.« 
Veliko povpraševanja po cevnih navijalcih je vse od začetka pro-
izvodnje leta 2013 od podjetja Athos zahtevalo stalno prilaga-
janje potrebam tržišča. V začetku leta 2018 so v podjetju izde-
lali milijonti cevni navijalec. Tudi napovedi prodajnih količin za 
prihodnja leta so pozitivne in nakazujejo nadaljnji naraščajoči 
trend proizvodnje.
 B. M./vir: Athos Elektrosistemi 

Athosu priznanje Husqvarne

www.PosavskiObzornik.si



Posavski obzornik - leto XXII, številka 24, četrtek, 22. 11. 20186 UTRIP REGIJE

Poslovalnica Addiko Bank express
Qlandia Krško – Cesta krških žrtev 141

07 371 90 71

addiko.si

Se težko odločite,      
kateri kroj vam najbolj ustreza?

Gotovinski krediti do 
35.000 eur, do 10 let, 
hitro in enostavno.

BREZSKRBNO V PREDPRAZNIČNE NAKUPE
Predpraznični čas je za mnoge povezan z nakupi daril in majhnih 
pozornosti za najbližje. S pravočasno sklenitvijo gotovinskega 
kredita na hiter in enostaven način si boste lahko povsem brez 
skrbi privoščili vse, kar ste uvrstili na seznam vaših želja oziro-
ma vse tisto, kar želite podariti vašim sorodnikom ali prijateljem.

Do gotovine v nekaj minutah
Sklenitev kredita v Addiko banki 
je hitra, enostavna in brez zapletov. 
Kredit vam odobrimo že v nekaj mi-
nutah, denar pa lahko začnete zap-
ravljati že naslednji dan! Z Express 
kreditom si lahko zagotovite od 500 
do 35.000 EUR sredstev, z mesečno 
obveznostjo že od 20 EUR in dobo odplačevanja do 10 let. Kredit 
lahko sklenete s fiksno ali spremenljivo obrestno mero, brez zava-
rovanja s hipoteko.  

Poenostavite vaše finance
Obstoječe finančne obveznosti poplačajte s kreditom za poplačilo 
obveznosti do 40.000 EUR in jih združite v en obrok. Na ta način 
bodo vaše finance urejene in pregledne. Do 25 % vrednosti kredi-
ta lahko izplačamo v gotovini. Zavarovanje s hipoteko ni potreb-
no, doba odplačevanja pa je do 12 let. 

Tudi čas je denar
Hip kredit vam zagotavlja do 7.000 EUR praktično takoj! Pri tem 
ni nujno, da ste stranka Addiko banke ali zaposleni za nedoločen 
čas. Vaš Hip kredit lahko odplačujete od 13 do 60 mesecev, z naj-
nižjim obrokom že od 20 EUR na mesec. Za sklenitev kredita pot-
rebujete samo osebni dokument! 

Addiko Bank | Kjer je 2 + 2 = 4 | addiko.si

Prireditev se je pričela na graj-
skem dvorišču z dinamičnim 
nastopom mažoretk iz Dobove 
ob spremljavi Gasilskega pihal-
nega orkestra Loče pri Dobovi. 
Nato se je slavnost s povablje-
nimi in gosti nadaljevala v Vi-
teški dvorani, kjer je prisotne 
nagovorila predsednica po-
savskega društva diabetikov 
Darja Mandžuka, ki je izrazila 
veselje, da je v naše lepe kraje 
prišlo tako veliko število drža-
vljanov iz vse Slovenije. »Dru-
štvo diabetikov Posavje – Bre-
žice uspešno deluje že dobrih 
30 let. Trenutno šteje 610 čla-
nov z območja posavskih občin 
Sevnica, Krško in Brežice. Naše 
društvo je v letu 2005 pridobi-
lo status humanitarne organi-
zacije, na kar smo še posebej 
ponosni. S kvalitetno zastav-
ljenim programom, ki zajema 
različne dejavnosti, se trudi-
mo našim članom pomagati, 
jih vseskozi vztrajno izobra-
ževati in s tem prispevati h ka-
kovosti njihovega življenja. Or-
ganiziramo strokovne posvete, 
predavanja, delavnice, športne 
dogodke, zdravstveno vzgojo, 
obiske na domu in še mnogo 
drugega. Ves čas se trudimo 
ozaveščati tudi širšo javnost o 
sladkorni bolezni, o vzrokih za 

Vsi imamo pravico do zdravja
BREŽICE – Društvo diabetikov Posavje – Brežice in Zveza društev diabetikov Slovenije sta 10. novembra v 
Viteški dvorani Posavskega muzeja pripravila državno prireditev ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, 
ki ga svet obeležuje 14. novembra. Prireditev je potekala pod sloganom »Družina in sladkorna bolezen«.

njen nastanek ter o možnostih 
in načinu zdravljenja.«

Župan Ivan Molan je društvu 
in predsednici čestital ob dol-
goletnem uspešnem delovanju 
ter Mandžuki podelil plaketo 
Občine Brežice za prizadevno 
delo. Hkrati je spomnil, da so 
s pomočjo evropskih sredstev 
omogočili delovanje Centra za 
krepitev zdravja, saj je veliko 
občanov vključenih v številna 
društva, ki pomagajo obole-
lim, pomembno pa je tudi, da 
so društva povezana in si izme-
njujejo koristne nasvete.

Podpredsednik Zveze društev 
diabetikov Slovenije Alojz 
Rudolf je povedal, da podatki 
Mednarodne diabetične zveze 
in Svetovne zdravstvene or-
ganizacije kažejo, da je števi-
lo oseb s sladkorno boleznijo 
že preseglo 366 milijonov in če 
ne bo učinkovitega prepreče-
vanja in obvladovanja bolezni, 
bo do leta 2030 doseglo že 552 
milijonov obolelih. V Sloveni-
ji je po podatkih obolelih s to 
boleznijo že 154 tisoč, zato so 
vsi desetletni projekti usmer-
jeni k čimprejšnjemu odkriva-
nju in preprečevanju sladkor-
ne bolezni. Minister za zdravje 
Samo Fakin je ob pogledu na 
čudovito dvorano, ki opeva živ-
ljenje, radost in veselje, pripo-
mnil, da imamo vsi pravico do 
sreče in zdravja, a zato se mo-
ramo zelo potruditi tudi sami 
z zdravim prehranjevanjem in 
gibanjem.

Slavnostni govornik, predse-
dnik Državnega zbora Dejan 
Židan, je spomnil, da se prema-
lo zavedamo dejstva, da ima-

mo vsi pravico do kvalitetnega 
zraka, vode, javnega šolstva, 
zdravstvenih storitev, zdra-
vstvenega zavarovanja, kar je 
v Sloveniji označeno kot javno 
dobro, zato bosta z ministrom 
za zdravje iskala pozitivne re-
šitve. Poudaril je izredno spo-
štovanje do pomembnega dela, 
ki ga opravlja društvo, z bese-
dami: »Zelo sem počaščen, da 
sem bil lahko z vami!«

Predsednica posavskega 
društva Darja Mandžuka in 
podpredsednik ZDD Slovenije 
Alojz Rudolf sta podelila pri-
znanja in zahvale predstavni-
kom nekaterih društev diabe-
tikov in šol za minuli trud in 
uspehe ter tudi posamezni-
kom za pomoč. Da Društvo di-
abetikov Posavje – Brežice us-
pešno deluje pri izvedbi svojih 
projektov, je treba omeni-
ti zgledno sodelovanje z zdra-
vstvenimi zavodi v Posavju, z 
Zvezo društev diabetikov Slo-
venije ter z občinami in podje-
tji, ki nudijo društvu finančno 
in strokovno podporo, za kar se 
jim je predsednica toplo zahva-
lila v želji, da bi tudi v prihod-
nje izkazovali enak odnos do 
njihovega prostovoljnega dela 
in članov. Moto vseh govorcev 
je bil: »Skupaj smo močnejši!«

Prijazne kulturne trenutke 
so darovali še Maja Tomič in 
Nina Berger, band »Mašine 
smrečice« OŠ Brežice, Uroš 
Polanec in Tomaž Zevnik, 
Irena Hribar, Bratje Feren-
čak, Vokalna skupina Solzice 
GŠ Brežice ter povezovalca Ja-
nja Rostohar in Mitja Baško-
vič.
 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: Foto Rožman 

Mandžuka (desno) in Rudolf (levo) sta podelila zahvalne li-
stine vodji oddelka za družbene dejavnosti na Občini Sevnica 
Mojci Sešlar, direktorici krške občinske uprave Meliti Čopar in 
brežiškemu županu Ivanu Molanu.

BREZINA – Na sedežu podjetja Kovis v Brezini so 10. novem-
bra prvič pripravili dan odprtih vrat za otroke zaposlenih, 
za katere so organizirali določene aktivnosti, predvsem pa 
jim omogočili, da od blizu spoznajo samo podjetje in pok-
lice v njem. 

Otroke in njihove starše sta najprej pred Kovisovo stavbo poz-
dravila direktor podjetja Alen Šinko in Karmen Vrtovšnik, za-
poslena na področju prodaje. Nato so se otroci razdelili po sta-
rostnih skupinah ter si najprej ogledali proizvodne in upravne 
prostore, po katerih so jih vodili zaposleni v podjetju. Med dru-
gim so se ustavili tudi v direktorjevi pisarni, si pogledali video 
o podjetju, lahko poklepetali z delavci, ki so bili v tistem času v 
proizvodnji, se usedli na tovornjak in viličar itd. Direktor Šin-
ko je ob tem za Posavski obzornik izjavil: »Z današnjim dnevom 
odprtih vrat za otroke zaposlenih in nekaterimi delavnicami, ki 
smo jih ob tej priložnosti pripravili, smo skušali otrokom pribli-
žati tehnične poklice v našem podjetju. Zavedamo se, da bo po 
nekaterih ocenah v naslednjih petih letih tudi v našem podjetju 
primanjkljaj kadra, zato želimo spodbuditi otroke zaposlenih, da 
se nekoč tudi oni pridružijo naši ’družini’. Če jih uspemo prepri-
čati samo nekaj odstotkov, bo to za nas velik uspeh.« Dan odpr-
tih vrat za otroke zaposlenih se je zaključil z animacijami in za-
bavo, saj so se otroci družili s Piko Nogavičko, ki je poslikavala 
obraze, ter se posladkali s palačinkami in okušali druge dobrote.
Tudi sicer v Kovisu po direktorjevih navedbah za svoje zaposle-
ne skrbijo, da se čim več družijo, npr. s skupinskimi srečanji, 
poklice predstavljajo v šolah, vključeni so v Zavezništvo za mla-
de, skupaj z GZS se trudijo vse bolj promovirati naravoslovne 
poklice. »Organizacijo takih dnevov zagotovo vidimo kot pri-
mer dobre prakse. V našem proizvodnem objektu v Štorah bomo 
letos organizirali obdarovanje za božične praznike, saj smo te 
stare navade kar nekako opustili, drugo leto pa bo ravno obra-
tno – obdarovanje tukaj v Brezini, v Štorah pa dan odprtih vrat 
za otroke zaposlenih. Ravno tako bomo tistim učencem, ki se 
bodo morali kmalu odločiti za nadaljevanje šolanja, organizi-
rano predstavili poklice in možnosti napredovanja,« je še de-
jal Šinko. 
 R. Retelj

Kovis zavzeli otroci zaposlenih

Direktor je v svoji pisarni z veseljem sprejemal mlade obi-
skovalce.

ČATEŽ OB SAVI – Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti 
raku je 16. novembra v konferenčni dvorani hotela Terme Ča-
tež obeležilo dvajset let uspešnega delovanja. Predsednica in 
podpredsednica društva Alenka Krenčič Zagode in Vladimi-
ra Tomšič sta ob tem podelili zahvale vsem trem posavskim 
občinam, Splošni bolnišnici Brežice, Zvezi društev za boj pro-
ti raku, donatorjem, članicam izvršnega odbora društva ter 
vsem, ki podpirajo delo društva. Več v naslednji številki ča-
sopisa.

20 let boja proti raku



Posavski obzornik - leto XXII, številka 24, četrtek, 22. 11. 2018 7IZ NAŠIH KRAJEV

8271 Krško, Hočevarjev trg 3, p.p. 335,
tel.: 07 49 21 674,

GSM: 041 630 135, 041 684 320, 
e-mail: BooM@siol.net

TURISTIČNA AGENCIJA 
BooM www.boom.si

ADVENT V CELOVCU, 1. 12. 2018, cena: 33 €

PLES PARKELJNOV »KRAMPUSLAUF«  IN OGLED LEDENIH 
JASLIC – GRAZ, 2. 12. 2018, cena: 25 €, otroci do 12. leta 15 €

13. FESTIVAL ČOKOLADE, OPATIJA, Z OGLEDOM TRSATA 
IN REKE, 8. 12. 2018, cena: 39 € 

TOPLICE KANJIŽA (SRBIJA/BANJA KANJIŽA), 
8. – 16. 12. 2018, 9 dni/8 nočitev, cena: 470 €

DARUVARSKE TOPLICE IN »VINCEKOVO« V DARUVARJU, 
(HR) 13. – 20. 1. 2019, 8 dni/7 nočitev, cena: 350 €

PODROBNE PROGRAME DOBITE V AGENCIJI.
PONUJAMO VAM TUDI VELIKO PROGRAMOV ZA LETOVANJA.

Na odseku Kumrovške ceste 
od gostilne Šekoranja do poko-
pališča je bilo obnovljeno ces-
tišče in zgrajen pločnik z javno 
razsvetljavo. Predsednica sve-
ta KS Bizeljsko Mateja Kme-
tič je omenila, da se je projekt 
zavlekel, a ne zaradi izvajalcev, 
temveč zaradi pritožb nekate-
rih domačinov, vendar se je na 
koncu vse dobro izteklo. Pro-
jekt v vrednosti približno 400 
tisoč evrov je vodila Občina 
Brežice. Župan Ivan Molan je 
pojasnil, da je šlo v tem prime-
ru za dogovor občine in DRSI, 
saj je ta uredila cestišče, ostalo 
(pločnik, parkirišča, odvodnja-
vanje, razsvetljava …) pa obči-
na. Dodal je še, da je za drugo 
leto že načrtovana tudi gradnja 
parkirišča pri pokopališču, ki 
se ocenjuje na približno 300 ti-
soč evrov. Cesto so s prerezom 
traku odprli župan, Kmetiče-
va in krajevni svetnik Roman 
Šepetavc. Dogajanje se je pre-
stavilo pred zadružni dom na 
Bizeljskem, kjer so pred krat-
kim obnovili spomenik iz leta 
1976, posvečen vsem, ki so v 
času druge svetovne vojne v 
tujini umrli kot izgnanci ali 
padli na bojišču kot partizan-
ski borci. Po besedah predse-
dnika KO ZBV NOB Bizeljsko 
Martina Najgerja je njegova 
obnova znašala 8500 evrov, 

Edina KS z zdravnikom in lekarno
BIZELJSKO – Na Bizeljskem so 9. novembra z otvoritvijo moderniziranega odseka Kumrovške ceste, obno-
vljenega spomenika izgnancem in borcem NOB ter slovesno prireditvijo obeležili svoj krajevni praznik, ki 
ga posvečajo spominu na leto 1941, ko je nemški okupator poslal 3011 domačinov v izgnanstvo.

sredstva pa so prispevali tudi 
krajani.

Na proslavi ob krajevnem pra-
zniku, ki je potekala v zadru-
žnem domu, so kot že nekaj 
preteklih let tudi tokrat po-
delili krajevna priznanja, na-
tančneje tri plakete in tri pri-
znanja KS Bizeljsko. Dobitniki 
plaket za leto 2018 so druži-
na Istenič iz Stare vasi, ki se 
že 50 let ukvarja s proizvodnjo 
penin, večkratni veteranski dr-
žavni prvak in aktualni bal-
kanski prvak v hitri hoji Vla-
dimir Veršec iz Nove vasi ter 
pobudnika ustanovitve in veli-
ka podpornika Ženskega pev-
skega zbora Mravljice Andreja 
in Lajoš Špeljak iz bizeljskega 
podjetja Tehnični sistemi d.o.o. 
Priznanja KS Bizeljsko so pre-

jeli dolgoletna aktivna članica 
TD Bizeljsko Jožica Obrado-
vič, družina Balon iz Drenov-
ca, ki je znana po ekološkem 
kmetovanju, ter družina Iljaš 
z Bizeljskega, ki ima v lasti Ok-
repčevalnico Prinela in vedno 
nesebično priskoči na pomoč 
z oddajo svojih prostorov tako 
bizeljskim pevkam kot šoli. 
Navzoče so nagovorili Kmeti-
čeva, Molan in članica izvršne-
ga odbora DIS dr. Maca Jogan, 
nekdanja krajanka Bizeljske-
ga. Kot je izpostavila Kmetiče-
va, jim je v zadnjem mandatu 
uspelo izvesti nekaj manjših 
investicij, nekaj pa jih je še v 
izvajanju. Naštela je moderni-
zacijo cestnega odseka v Stari 
vasi, asfaltiranje ceste po sana-
ciji plazu v Janeževi Gorci in na 
Boštu ter urejen cestni odsek v 

Drenovcu, kar so bile investi-
cije občine, medtem ko je KS 
Bizeljsko poskrbela za izved-
bo cestnega odseka v Bukovju. 
Bizeljsko je edina KS v občini, 
če izvzamemo brežiško seve-
da, ki ima svojega zdravnika in 
lekarno. V tem letu so potekala 
sanacijska dela na zdravstve-
ni postaji, je omenila Kmetiče-
va in obljubila, da bodo še vse 
nerealizirane zadeve, ki so si 
jih zadali v tem letu, dokonča-
ne v letu 2019 – sanacija usa-
da v Župjeku, idejna zasnova 
mrliške vežice v Orešju in mo-
dernizacija javne poti na Vi-
narski cesti.

Svečano proslavo so s kultur-
nim programom popestrili 
učenci OŠ Bizeljsko, MoPZ Bi-
zeljsko, ŽPZ Mravljice, harmo-
nikarji Boštjana Povšeta in 
Ljudski pevci Bizeljsko. Pred-
sednik ZBV NOB Brežice Stane 
Preskar je s pomočjo Jogano-
ve podelil priznanja združenja 
najzaslužnejšim posamezni-
kom oz. organizacijam. Čla-
ni Fotokluba Brežice so ob tej 
priložnosti v dvorani razstavi-
li približno 45 fotografij, ki so 
nastale na spomladanski foto 
delavnici na gradu Bizeljsko, 
za kar se je predsednik Davor 
Lipej zahvalil nekaterim sode-
lujočim. Rok Retelj

Krajevni nagrajenci s Kmetičevo in tajnico KS Tamaro No-
voselc

KRŠKO – Na godovanje sv. Martina so se tretje leto zapored te-
matsko navezali tudi v podjetju Agro Posavje, v katerem so na vi-
demski tržnici v sodelovanju z različnimi ponudniki kmetijskih, 
prehrambnih in rokodelskih izdelkov s širšega območja Posavja 
10. novembra pripravili Martinov jesenski sejem. Na njem so si 
številni obiskovalci z zanimanjem ogledali spremljajočo razstavo 

gob, ki so jo pripravili v Gobarskem društvu Kozjansko iz Kozje-
ga, v katerem so ob tej priložnosti pripravili tudi okusno gobovo 
juho. Za pogostitev obiskovalcev s pogačami, poticami, prigrizki 
iz kvašenega testa in pecivom so se potrudile tudi članice Aktiva 
kmečkih žena Sremič, vinogradniki Društva vinogradnikov Sre-
mič pa poskrbeli, da so bile vse dobrote z njihovo žlahtno vinsko 
kapljico tudi poplaknjene po grlu. Organizator je za otroke prip-
ravil ustvarjalne delavnice, ob instrumentalni spremljavi pa so 
urno po ploščadi tržnice brusili pete senovski folkloristi.  B. M. 

Z namenom, da ob tej prilož-
nosti vsaj za en dan pod eno 
streho na neformalen način 
združita vse subjekte, s kateri-
mi se tako ali drugače srečuje-
ta na trgu in s katerimi so po-
sredno ali neposredno vpeti 
v skupen prostor, sta Kmečka 
zadruga Krško in družba Kos-
tak kot soorganizatorja že 12. 
leto zapored pripravila mar-
tinovanje za poslovne par-
tnerje, predstavnike občin in 
drugih ustanov. Družabna pri-
reditev je bila namenjena spro-
ščenemu kramljanju, snidenju, 
spoznavanju, izmenjavi mnenj, 
kot dnevu pritiče spremljajoči 
martinovi pojedini, kulturnem 
nazdravljanju z vinom krške 
kleti pa tudi humanitarnemu 
dejanju pomoči sočloveku v 
stiski. Tako sta letošnjo dona-
cijo v višini 5000 evrov KZ Kr-
ško in Kostak preko Lions klu-
ba Krško namenila 29-letnemu 
Benjaminu in njegovi mami 
Cvetki Ferlin iz Dolenjega Le-
skovca pri Brestanici, ki so jima 
11. oktobra ognjeni zublji pov-
sem uničili dom. Benjaminu so 
donacijo izročili Darko Anži-
ček v imenu krških Lionsov 
ter Gabrijel Metelko in Mi-
ljenko Muha v imenu KZ Kr-
ško in družbe Kostak. Priredi-
tvi sta dušo upihnili tudi dve 

3. Martinov jesenski sejem

Razstava gob je bila tudi izobraževalna, saj si v gobarskem 
društvu prizadevajo podučiti čim večje število ljudi o užit-
nih, neužitnih in strupenih gobah, ki rastejo v naših gozdovih.

Martinovanji z dobrodelno noto
KRŠKO – Martinovanja so simbolna priložnost za različna snidenja. Dve med njimi teh sta se zvrstili v Kleti 
Krško, 9. novembra v organizaciji Kmečke zadruge Krško ter družbe Kostak, tri dni pred tem pa Lions klu-
ba Krško. Obe prireditvi sta imeli tudi dobrodelno noto.

znani Posavki, Bernarda Žarn 
s povezovanjem niti druženja v 
uradnem delu in Nuša Deren-
da z že zimzelenimi pa tudi no-
vejšimi pesmimi, s krstom vina 
pa še videmski župnik Mitja 
Markovič. Slednji se je z nago-
vorom navezal na interpretaci-
jo manj znane pridige Koheleta 
v Stari zavezi, katere sporočil-
nost pravi, da je treba delati, 
delo ceniti in v sadovih svojega 
dela tudi uživati. Ker pa je treba 
veliko skrbnega dela in znanja 
nameniti tudi negovanju vino-
gradov in zdravju grozdja, za-
tem pa postopkom pridelave 
vin, je direktor KZ Krško Janez 
Živič ob tej priložnosti zbrani 
družbi predstavil tudi novega 

enologa kleti Jureta Grubarja, 
ki se je še simbolno poslovil od 
pred meseci upokojenega do-
sedanjega enologa kleti Rudi-
ja Kosa.

Kot že v uvodu omenjeno, so 
na isti lokaciji tradicionalno 
dobrodelno martinovanje iz-
vedli tudi v Lions klubu Krško, 
prav tako z namenom zbira-
nja pomoči družini Ferlin, del 
sredstev pa so namenili tudi 
mladim s posebnimi potreba-
mi. Poleg članov Lions kluba 
Krško in ostalih so se martino-
vanja udeležili še člani Lions 
klubov iz Brežic, Novega mes-
ta, belokranjskega Podzemlja, 
Rogaške Slatine, Trebnjega, 

Ljubljane in Samoborja, prid-
ružil pa se jim je tudi guverner 
Lions Distrikta 129 Slovenija 
Miro Kvas. Ob tej priložnosti 
so sredstva zbirali s prispev-
ki udeležencev, izvedli dobro-
delno dražbo vin Kleti Krško in 
tiho dražbo slik natečaja Pla-
kat miru, ki ga Lions klub Kr-
ško izvede vsako leto skupaj z 
osnovnimi šolami iz območja 
Posavja. 
 Bojana Mavsar

Med predajo donacije (z leve): Miljenko Muha, Benjamin Fer-
lin, Gabrijel Metelko in Darko Anžiček

Za veselo vzdušje so poskrbeli senovski folkloristi.
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primerljive standarde, ki nam 
pripadajo v skladu s standar-
di, ki veljajo v sodobnem zdra-
vstvenem sistemu. Želimo si 
biti enakovredni in certifikata 
sta predvsem priznanje za ve-
lik trud zdravstvenega doma, 
ki zelo odgovorno skrbi za 
zdravje občank in občanov,« 
je dejal župan Srečko Ocvirk 
ter čestital za doseženo. Mno-
go spodbudnih besed je v svo-
jem govoru izrekel predsednik 
države Borut Pahor, a hkrati 
je bil tudi kritičen: »Izjemnih 
dogodkov, ki vzbujajo ponos in 
veselje, je v slovenskem zdra-
vstvu veliko in to kljub temu, 

da se le-to sooča z velikimi te-
žavami, ki jih zdravstveni de-
lavci ne morete rešiti. Te lahko 
rešimo le mi, v vladi, v parla-
mentu in tisti, ki so na vrhu 
zdravstvenega sistema.«

MONOGRAFIJA O PRIM. 
MAG. JURIJU PESJAKU
Posebno čustven trenutek je 
na slovesnosti predstavljala 
predstavitev novega knjižne-
ga dela – posvečenega v lan-
skem letu umrlemu uteme-
ljitelju primarnega zdravstva 
v sevniški občini, primari-
ju mag. Juriju Pesjaku. Snova-
lec vsebine, vesten raziskova-

RADEČE - Društvo invalidov (DI) Radeče letos praznuje 
20-letnico ustanovitve in plodnega delovanja, zato je 14. 
septembra v Domu kulture Radeče potekala svečana prire-
ditev, na kateri so podelili tudi priznanja.

Številne navzoče je nagovoril predsednik DI Radeče Franc Gros, 
ki je poudaril, da je v prejeti zlatnik Občine Radeče, ki ga je dru-
štvo prejelo ob letošnjem občinskem prazniku, vtkan prispevek 
vsakega člana in članice. V društvu se ves čas trudijo na več raz-
ličnih področjih, kot je uveljavljanje človekovih pravic, nediskri-
minacija, socialna pravičnost in enake možnosti delovnih invali-
dov ter oseb s telesno okvaro. Delovne invalide in osebe s telesno 
okvaro spodbujajo na opiranje na lastne moči ter sposobnost 
vključevanja v družbo in za sodelovanje v vsakdanjem življenju. 
Članice in člani so kljub invalidnosti aktivni na raznih področjih 
zunaj društva, dobro sodelujejo tudi s sosednjimi društvi v špor-
tu, na razstavah ročnih del in srečanjih. V okviru Zveze društev 
invalidov Slovenije (ZDIS) lahko poiščejo pomoč za ekonomsko, 
socialno, zdravstveno in pravno varstvo. V imenu društva se je 
Gros zahvalil Občini Radeče za izdatno pomoč kot tudi vsem dru-
gim donatorjem in ustanovam v občini, s katerimi društvo dob-
ro sodeluje že vrsto let. Zbrane sta nagovorila tudi župan Tomaž 
Režun in predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago 
Novak, ki je društvu predal priznanje ZDIS za 20-letno uspešno 
delo z invalidi. Na prireditvi so podelili tudi priznanja za požrtvo-
valno delo v društvu. Prejeli so jih: predsednik Franc Gros, taj-
nica Ida Rozman in predsednik socialne komisije Ivan Kink. 
 S. Radi

20 let invalidskega društva

Prejemniki priznanj s predsednikom Zveze delovnih invali-
dov Slovenije (foto: J. Potrpin)

Zdravstveni dom Sevnica je 
uspešno prestal presojo ka-
kovosti dela po mednarodnih 
standardih in pridobil dva 
certifikata – ISO 9001:2015 
in certifikat mednarodnega 
akreditacijskega standarda 
AACI. »Dosegli ste nekaj, kar 
je v Sloveniji redkost; dosegli 
ste primerljivost z mednaro-
dnim prostorom. Trenutno ste 
edini v Sloveniji, ki imate ve-
ljaven certifikat in ste medna-
rodno akreditirani na primar-
ni zdravstveni ravni. Upam, da 
boste to vlogo uspešno pelja-
li tudi v bodoče in da boste ob 
ponovni oceni dosegli še bolj-
še rezultate,« je med drugim 
dejal na slovesnem dogod-
ku mag. Dorijan Marušič, dr. 
med. in nekdanji minister za 
zdravje ter strokovnjak za po-
dročje zdravstva, ki je oba cer-
tifikata predal direktorici sev-
niškega zdravstvenega doma 
Vladimiri Tomšič. Le-ta se je 
zahvalila za zaupanje ter med 
drugim povedala, da je to pri-
znanje za večletno delo in pri-
zadevanja vseh zaposlenih na 
področju kakovosti ter preven-
tivnega varstva zdravja. »Da-
nes zdravstveni dom opravlja 
vse več storitev, izvaja vse več 
programov, vendar si še ved-
no želimo doseči primerljive 
standarde z večjimi mesti ali 

Certifikat potrjuje njihov trud
SEVNICA – 6. novembra je potekala v Albert Felicijanovi dvorani na sevniškem gradu slovesnost, na kateri 
je ZD Sevnica prejel dva certifikata kakovosti, predstavljena pa je bila tudi monografija o sevniškem zdrav-
niku, prim. mag. Juriju Pesjaku. Dogodka se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor. 

lec sevniške preteklosti Oskar 
Zoran Zelič v njej predstavlja 
uspešno življenjsko pot zdrav-
nika, ki je »v Sevnici ustoličil 
sodobno medicino«. Posebno 
mesto v knjigi je namenjeno 
tudi njegovi prvi ženi, priljub-
ljeni, a žal mnogo prezgodaj 
umrli zdravnici Mariji Rott 
Pesjak, ki je bila »pionirka so-
dobnega dispanzerja za žene 
in otroke« v sevniškem zdra-
vstvenem domu. Nekaj spo-
minov na zdravniški par sta z 
navzočimi na prireditvi delila 
strokovni vodja ZD Sevnica in 
zdravnik družinske medicine 
Božidar Groboljšek ter Jurij 
Pesjak ml., ki nadaljuje zdrav-
niško družinsko tradicijo. 

Ivan Mirt, direktor podjetja 
Tanin, ki je sevniškemu zdra-
vstvenemu domu leta 2008 
darovalo 50 tisoč evrov za na-
kup reševalnega vozila in pet 
let kasneje enako vsoto za ure-
ditev novih prostorov nujne 
medicinske pomoči, je tokrat 
predal direktorici doma Vla-
dimiri Tomšič donacijo v višini 
70 tisoč evrov za nakup ultra-
zvočne naprave. Svečan dogo-
dek sta s pevskim nastopom 
popestrila Oktet Jurija Dalma-
tina iz Boštanja in MePZ Lisca 
Sevnica.  Smilja Radi, 
 foto: L. Motore 

Slovesnosti ob prejemu dveh certifikatov in donacije ter 
predstavitve monografije so se udeležili župan Srečko Oc-
virk s soprogo, predsednik republike Borut Pahor, direkto-
rica ZD Sevnica Vladimira Tomšič in mag. Dorijan Marušič. 

V ponedeljek, 12. novembra, so župana občine Radeče Tomaža Re-
žuna obiskali otroci dveh skupin iz enote vrtca Čira Čara. Ker je bil 
čas lokalnih volitev, so želeli otroci iz prve roke izvedeti, kako pos-
taneš župan in kaj sploh pomeni biti župan. Zato so ga vzgojiteljice 
iz vrtca zaprosile, da se z njim srečajo in se pogovorijo o vsem, kar 
jih zanima. Pred obiskom so jih poučile o tem, kaj je občina, kate-
re zadeve lahko tam urejamo in o čem se na občini odloča, tako da 
so bili z osnovnimi informacijami že seznanjeni. Ob prihodu v sej-
no sobo so se ponosno rokovali z županom, vsi navdušeni nad veli-
ko dvorano z veliko mizo. Otroci so takoj povedali, da se za to mizo 
ljudje pogovarjajo in da se tak pogovor imenuje sestanek. 

Z na široko odprtimi očmi so v večini petletniki na začetku pozorno 
poslušali županova pojasnila, med drugim, koliko moraš biti star, da 
lahko kandidiraš za župana, kakšno delo opravlja župan, predstavil 
je tudi Monografijo Radeč, Radeške novice, grb občine in zastavo. 
Sledil je zabaven, prisrčen del srečanja, ko so otroci županu postav-
ljali vprašanja. Vmes so nekateri tudi kaj povedali o svojih vsakda-
njih doživetjih in se mu na nek način tudi sami predstavili. Fante je 

najbolj zanimalo, če ima župan avto in katere znamke je ter če ima 
garažo in šoferja. Deklice so predvsem zanimale obleke, tudi to, kje 
dobi oblačila. Zelo spontana in srčna je bila izjava enega izmed fan-
tov, ki je županu povedal, da ga imajo radi. Glede na to, da se je vsaj 
pol otrok javilo, da bodo kandidirali za župana ali županjo, ko bodo 
dovolj stari, lahko čez štiri mandate pričakujemo veliko število žu-
panskih kandidatov. Zelo tekmovalno sta dva od otrok napovedala 
celo kandidaturo za »župana Slovenije«, drugi pa celo za »župana 
Evrope«. Zanimivo je bilo prisluhniti izvirnim izjavam najmlajših, ki 
so se v skupinah najstarejših otrok igrali čisto prave volitve, pripra-

vili plakate in tako malce pokukali v aktualne teme sveta odraslih. 
Pogovorom je sledil klepet ob soku in skupinsko fotografiranje, žu-
pan pa je vzgojiteljicam izročil skromno popotnico, ki so jo v vrtcu 
odprli in pojedli po kosilu. 

Volitve tudi v vrtcu Radeče

VRHOVO – 11. novembra je bilo v cerkvi sv. Martina v Vrho-
vem prijetno in slovesno, saj so z blagoslovom predali na-
menu uspešno opravljena obnovitvena dela v notranjosti 
sakralnega objekta, s katerimi so v podružnični cerkvi ra-
deške občine začeli pred dvema letoma. 

Zgodovina sakralnega objekta, ki stoji sredi naselja, je zanimi-
va. Prvotni romanski cerkvi, od katere je še ohranjena ladja, je 
bil okoli leta 1600 prizidan prezbiterij. Približno v istem času so 
dvignili tudi ladjo, ki so jo obokali v 18. stoletju. Takrat sta bila 
prizidana še zvonik in zakristija. V sedemdesetih letih prejšnje-
ga stoletja so cerkev ponovno dvignili in naredili novo, položnej-
šo streho. Danes cerkev sv. Martina v Vrhovem sestavljajo zvo-
nik kvadratastega tlorisa, pravokotna ladja s prvotno romansko 
zidavo in okenci, ter prezbiterij in zakristija. Trije oltarji, glav-
ni in oba stranska, so baročni; baročna sta tudi kamnita prižni-
ca ter zakristijska omara. Glede na častitljivo starost objekta in 
njegovo nadaljnjo rabo so najnovejša obnovitvena dela obsegala 
obnovo cerkvenih sten in tal ter prižnice, obnovljena je bila tudi 
električna napeljava. Izvajalci so obnovili še baročno zakristij-
sko omaro in procesni križ nad njo ter osrednji oltar, obnovlje-
na so bila tudi glavna ter zakristijska vrata. 
Sveti maši na Martinovo nedeljo, ki jo je vodil radeški župnik 
Miro Bergelj, je prisostvoval pomožni škof Nadškofije Ljublja-
na in generalni vikar ljubljanske nadškofije msgr. dr. Franc Šu-
štar, ki je ob tej priložnosti blagoslovil prenovljen osrednji oltar 
v vrhovški cerkvi.  S. R.

Obnovljena cerkvena notranjost

Msgr. dr. Franc Šuštar in župnik Miro Bergelj pri cerkvenem 
obredu 
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Izgradnjo gasilskega stolpa je 
omogočila krška mecenka Jo-
sipina Hočevar (1824–1911). 
Slednja je, kot je povedal na 
krajši slovesnosti Stanislav 
Dvoršek, ki vodi PGD Krško 
po v juniju preminulem pred-
sedniku Avgustu Mlakarju, v 
letu 1889 z doniranimi sred-
stvi podprla izgradnjo za teda-
nje razmere kar velikega doma 
z lesenim stolpom, ki se je na-
hajal na območju današnje Bo-
horičeve ceste v neposredni 
bližini Hočevarjevega mavzo-
leja. Leta 1898, ob 12-obletnici 
smrti moža Martina Hočevar-
ja (1810–1886), je Hočevar-
jeva v bližini doma omogočila 
izgradnjo še mogočnega samo-
stojnega gasilskega stolpa, ki je 
služil za sušenje gasilskih cevi 
ter kot vadbeni in opazovalni 
stolp in je bil tako tedaj kot je 
še danes posebnost v bližnji in 
daljni okolici. Hočevarjeva se je 
namreč zavedala pomena že od 
leta 1871 v mestu delujoče po-
žarne brambe, ki je bila na po-
budo deželnega in državnega 
poslanca Vilijema Pfeiferja us-
tanovljena 17. januarja 1871. 
Mecenka je sodelovala tudi 
pri nakupu gasilske opreme in 
prvih uniform za gasilce, spri-
čo vse boljše opremljenosti pa 
se je število gasilcev v požarni 
brambi mesta povečevalo, vse-

Ob 120-letnici obnovljen stolp
KRŠKO – 3. novembra sta častni predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Krško Slavko Šribar in Klavdija Mirt v 
vlogi krške dobrotnice Josipine Hočevar uradno predala namenu obnovljen gasilski sušilni stolp, s čimer so obeležili 
120-letnico njegove izgradnje.

skozi pa so organizirali tudi ga-
silska urjenja: »Vaje so izvajali 
po pravilih iz leta 1880, ki so 
bila natisnjena v nemškem in 
slovenskem jeziku ter so tudi 
ena najstarejših pravil v Slove-
niji. Leta 1912 leta je načelnik 
društva Peter Poč uvedel slo-
vensko poveljevanje in sploh 
uporabo slovenskega jezika,« 
je povedal Dvoršek. Leto pred 
tem, v letu 1911, je Hočevarje-
va umrla, v oporoki pa krškim 
gasilcem za tedanje razme-
re zapustila pravo premože-
nje v znesku 2.000 goldinarjev 
za nabavo opreme in delova-
nje. Kot zanimivost, ki prika-
zuje že tedanje široko delova-
nje krških gasilcev ter njihovo 

vpetost v društveno in družab-
no življenje mesta, je Dvoršek 
med drugim povedal, da so ga-
silci v letu 1919 ustanovili tudi 
svojo pihalno godbo, ki je de-
lovala vse do leta 1964 in bila 
nepogrešljiva na veselicah, 
pogrebih, gasilskih proslavah 
in drugih prireditvah. Ob ob-
stoječem kamnitem stolpu iz 
leta 1898, ki ga krasi masiven 
lesen gank, so ob 100-letnici 
PGD Krško odprli novozgra-
jen gasilski dom, ki je bil v le-
tih 1990–1991 deležen še raz-
širitve.

Obnova gasilskega stolpa, ki je 
kot nepremična stavbna kul-
turna dediščina razglašen za 

kulturni spomenik in vpisan 
v Register nepremične kultur-
ne dediščine, je potekala v le-
tih 2016 in 2017, nad njo pa je 
bdel Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Ljubljana, nad logi-
stiko izvajanja del in zbiranjem 
potrebnih sredstev – investici-
ja v obnovo je znašala okoli 
12.000 evrov – pa Avgust Mla-
kar in Branko Petan. Z name-
nom, da se tako o objektu kot s 
samo zgodovino gasilstva sez-
nanijo tako domačini kot obi-
skovalci, so v PGD Krško sle-
dnjo povzeli in odtisnili tudi 
na informativni tabli, ki se na-
haja v neposredni bližini stolpa 
in ki sta jo, kot je bilo omenjeno 
že v uvodu, odkrila Slavko Šri-
bar in Josipina Hočevar (Klav-
dija Mirt). 

Priložnostno slovesnost so v 
krškem gasilskem društvu iz-
koristili še za eno pridobitev 
v objektu, in sicer sta Dvoršek 
in predsednica Gasilske zve-
ze Krško Ana Somrak preda-
la namenu novo peč z zalogov-
nikom za pelete za centralno 
ogrevanje gasilskega doma. 
Navedena investicija je zna-
šala 2.200 evrov, še več kot 
enkrat toliko sredstev pa bodo 
morali zbrati in nameniti še za 
nakup in zamenjavo radiator-
jev.
 Bojana Mavsar

Josipina Hočevar (Klavdija Mirt) in Slavko Šribar ob odkri-
tju informativne table ob obnovljenem stolpu, levo Stanislav 
Dvoršek

Od petka, 30. novembra, 
do nedelje, 2. decembra, vabljeni na

VELIKO ADVENTNO RAZSTAVO 
VENČKOV IN SVEČK.

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

BOGAT DARILNI PROGRAM

Obiščite nas in se prepričajte o bogati ponudbi!

◦ adventne svečke
◦ adventni venčki
◦ material za njihovo izdelavo

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

okrasne in dišeče sveče

Vse za 
adventni čas

Jure in Vanja Rainer sta posavska podjetnika, ki se v 3. sezoni podjetniške oddaje Štartaj 
Slovenija predstavljata z linijo naravnih šamponov in balzama za lase 4kidsandus. Na-
talija Kos Vogrinc, direktorica NLB Podjetniškega centra Jugovzhod, nam je na njunem 
primeru predstavila, kako lahko podjetniki zavarujejo svoj posel.

Kako je banka Juretu in Vanji pomagala na njuni podjetniški poti?
Njun največji izziv je bilo veliko naročilo v okvi-
ru projekta Štartaj Slovenija, zato smo jima ponu-
dili pomoč pri financiranju večjih količin surovin, 
ki sta jih potrebovala za izdelavo svojih izdelkov 
4kidsandus. Pomembno je, da podjetniki svoje 
obveznosti do kupcev, torej naročila, izpolnijo 
pravočasno in korektno.
Kadar si podjetniki utirajo novo poslovno pot in 
svojih dobaviteljev še ne poznajo, se je potrebno 
zavarovati in pridobiti zagotovilo, da bodo suro-
vine prišle pravočasno ter bodo kakovostne. Če 
dobijo večje naročilo, za katerim stoji uveljavlje-

no podjetje, naj se le obrnejo na banko – na voljo je namreč več oblik financiranja in za-
varovanja.
 

Kako lahko banka pomaga podjetnikom, ki se podajajo na tako 
zahtevne trge, kot je trg naravne kozmetike?
Banka jim lahko pomaga s svetovanjem, klasičnimi produkti, ki 
jih potrebujejo za vsakodnevno poslovanje in financiranje, ter s 
produkti, ki sodijo med instrumente trgovinskega bančništva (ak-
reditivi, garancije, odkup terjatev), nanje pa podjetnik redko po-
misli. Primer je dokumentarni akreditiv, s katerim si podjetniki 
zagotovijo, da bodo za svojo proizvodnjo pravočasno dobili suro-
vine ustrezne kakovosti in v dogovorjeni količini, ki jo potrebuje-
jo, kar je še posebej pomembno pri naravni kozmetiki, kjer svojo 
dejavnost opravljata tudi Vanja in Jure.

Kaj vedno svetujete podjetnikom?
Podjetniki naj pred podpisom pogodbe za posel oziroma pred 
sprejetjem naročila na kratko začrtajo celotno pot izvedbe posla: 

koliko surovin potrebujejo in kdaj, koliko časa potrebujejo za proizvodnjo izdelka, kdo 
so njihovi kupci in kakšen je rok plačila na njihovi strani. Pri tem je treba razmisliti tudi 
o tveganjih, ki se lahko pojavijo, in zanje poiskati alternativno rešitev.
Pri tem jim lahko s svetovanjem pomagamo tudi na banki. V NLB imamo veliko izkušenj, 
znanja in strokovnosti, zato je vsak pogovor med banko in podjetnikom lahko za podjet-
nika koristen. Želja banke je, da so podjetniki, ki so se odločili za samostojno pot, uspeš-
ni in da je takšnih podjetij vse več.
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Zavarujte svoj posel

Natalija Kos Vogrinc, 
direktorica NLB 

Podjetniškega centra 
Jugovzhod

Jure in Vanja Rainer, 4kidsandus

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOVO

KS Senovo objavlja javni razpis za podelitev priznanj KS Senovo, 
ki bodo podeljena na osrednji prireditvi v počastitev krajevne-
ga praznika v februarju 2019. Kandidate za prejemnike priznanj 
lahko predlagajo krajani, svet krajevne skupnosti, predsednik 
Sveta KS Senovo, podjetja, društva, zavodi, politične stranke 
ter druge organizacije in skupnosti.

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

Na osnovi razpisa bo Svet KS Senovo podelil največ: en naziv ča-
stnega krajana KS Senovo, dve priznanji z velikim znakom KS Se-
novo, tri priznanja z znakom KS Senovo, štiri priznanja KS Seno-
vo in jubilejna priznanja.

V postopku za podelitev priznanj bodo upoštevani predlogi, pre-
jeti na naslov KS Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo do po-
nedeljka, 14. januarja 2019, do 10.00 ure.

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

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

KRŠKO – Rotary klub Čatež v nedeljo, 2. decembra, ob 17. uri v 
Kulturnem domu Krško prireja dobrodelni Miklavžev koncert ob 
21. obletnici ustanovitve kluba. Na koncertu bo Big band Krško 
v sodelovanju s Tadejo Molan in Gašperjem Rifljem predstavil 
nekaj zimzelenih slovenskih popevk in tradicionalnih božičnih 
melodij, program bo zaokrožil Adi Smolar s svojimi izvirnimi pe-
smimi. Vstopnice so na voljo na blagajni Kulturnega doma Krško.
 Vir: Rotary klub Čatež

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V 
tukajšnji šoli je Kulturno dru-
štvo Leskovec pri Krškem 10. 
novembra pripravilo tradicio-
nalno prireditev ob martino-
vanju, prepleteno s skečem, 
plesom in pesmimi. Za salve 
smeha občinstva, ki je ponov-
no do zadnjega kotička zapol-
nilo šolsko jedilnico, je poskr-
bela dramska sekcija društva, 
ki je v domačem dialektu od-
igrala novo prigodo v družini 
godovnika Tineta. Letos se je 
nergaška Tinetova žena Min-
ka odločila, da se bo raje kot 
pripravi Martinove pojedine 
posvetila ustvarjanju v likov-
nem tečaju, s tem pa Tineta, 
neveščega gospodinjskih opra-
vil, prepustila obupu in samo-
oskrbi, zaradi česar je s svojim 
pivskim sosedom Francljem 
lahko namesto pečene račke 
delil le »doručak«. Minka se 

21. dobrodelni Miklavžev koncert

14. leskovško martinovanje 

je sicer na veliko Tinetovo ve-

selje predčasno vrnila s teča-
ja, ga tudi upodobila na plat-
nu, pojedino pa so prinesli s 
seboj »ta mladi« iz Ljubljane 
in s tem rešili zagato ob marti-
novanju. Mlado vino je  tradici-
onalno krstil leskovški župnik 
Ludvik Žagar, za spremljajo-
či glasbeni program pa so pos-
krbeli pred letom in pol v kul-
turnem društvu ustanovljena 
pevska zasedba Lastovke, obe-
tavna mlada pevka Alina Ju-
lija Jagič, Posavski kvintet, 
Folklorna skupina Raka in Bre-
žiški flosarji. 
 B. M. 

Leskovški gledališčniki in župnik Žagar med krstom vina
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KRŠKO – Potem ko so v druž-
bi Kostak v minulem letu 
vzpostavili boljše pogoje za 
zaposlene  na Centru za rav-
nanje z odpadki v Sp. St. Gra-
du, so 8. novembra dočaka-
li nove prostore tudi ostali 
zaposleni v službah Sektor-
ja komunale. Objekt sta pre-
dala namenu vodja projekta 
Darja Modic in župan mag. 
Miran Stanko.

V osmih mesecih zgrajen in 
opremljen dvoetažni poslov-
ni objekt na območju sedeža 
družbe je nadomestil doseda-
nji pritlični objekt, ki je sedem 
desetletij služil izvajanju raz-
ličnih dejavnostih, po posto-
pni izgradnji ostalih objektov 
na prostoru družbe pa najdlje 
službama kanalizacije in vodo-
voda, ki sta prostore uporab-
ljali vse do porušitve objekta, 
ki ni več zadostoval ne pro-
storskim ne tehničnim zahte-
vam. V sektorju je namreč 
okoli 90 zaposlenih, zato se 
je več služb zaradi pomanj-
kanja prostora že pred 13 leti 
preselilo v tedaj novozgra-
jeno upravno zgradbo. Kot 

Komunala pod skupno streho

sta na otvoritvi dejala direk-
tor sektorja Jože Leskovar 
in predsednik uprave Miljen-
ko Muha, bodo poslej ponov-
no pod skupno streho združe-
ne vse službe, poleg dejavnosti 
vodooskrbe ter odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda tudi 
pogrebno-pokopališka dejav-
nost, geodetska služba, izda-
ja mnenj in soglasij, tehnična 
podpora na področju plinske-
ga omrežja in obračun komu-
nalnih storitev, kar pomeni, da 
bodo poslej lahko stranke na 
enem mestu pridobile infor-
macije in bodisi naročile bodi-
si izvedle plačilo storitev. Kot 
je bilo omenjeno v uvodu, os-
taja izven navedenega objek-
ta od komunalnih dejavnostih 
dislocirana le dejavnost ravna-
nja z odpadki, ki ima prostore 
v Centru za ravnanje z odpad-

ki v Spodnjem Starem Gradu. 
Župan mag. Miran Stanko 
je ob tej priložnosti poudaril 
pomen dobrega sodelovanja 
Občine Krško in družbe kot 
koncesionarja gospodarskih 
javnih služb, saj so te, četudi 
so spričo plačljivih, a cenovno 
vzdržnih storitev pogosto na 
rešetu kritik, pogoj za ohra-
njanje čistega okolja, redne-
ga odvoza odpadkov in zago-
tavljanja varne vodooskrbe, s 
tem pa, kar je najpomembne-
je, za zdravje in bivanje obča-
nov urejenega okolja.

Otvoritveni program je pove-
zovala Jasmina Spahalić, z 
glasbenimi točkami pa sta ga 
popestrila vokalistka Neža 
Jurečič in kitarist Tadej Kra-
ševec.
 Bojana Mavsar    

Poleg župana Stanka je v imenu družbe prerezala trak Darja 
Modic in s tem  projektu, ki ga je vodila, dodala še »piko na i«.

V Krški vasi poteka gradnja protipoplavnega zidu, na Velikih Ma-
lencah so dela pri Prahu v zaključni fazi, v teku je gradnja novega 
mostu preko Globoškega potoka na lokalni cesti Krška vas–Cerklje 

ob Krki, kjer je začasno urejen obvoz s semaforji. Kot pravi vodja 
projekta HE Brežice Anton Vetrih, bo most predvidoma zaključen 
še letos, in če bodo vremenske razmere dopuščale, se bo preko 
novega mostu preusmeril tudi promet. Hkrati poteka tudi ureja-
nje Globoškega potoka od reke Krke proti obvozu pri mostu. Z deli 
bodo po njegovih besedah nadaljevali še prihodnje leto, zaključek 
načrtujejo spomladi 2019. Trenutno poteka tudi faza načrtovanja 
in odkupa zemljišč na območju urejanja protipoplavnih ureditev 
na potokih Potočnica, Drnik in Žlapovec. Izvedbo del načrtujejo v 

naslednjem letu. Ob tej priložnosti v Infri ponovno prosijo vse kra-
jane v bližini gradbišč za strpnost in razumevanje.

Na območju HE Krško, kot je pojas-
nil vodja tehničnega sektorja Aljoša 
Preskar, so zaključili izgradnjo pločni-
ka s kolesarskimi označbami ob poto-
ku Brestanica in parkirišče ob železniški 
postaji Brestanica. Preostane samo še 
komisijski pregled za potrditev zaključ-
ka investicije. Poteka tudi gradnja čistil-
ne naprave Pijavško s pripadajočo ka-
nalizacijo Sp., Sr. in Gor. Pijavškega, pri 
čemer Infra gradi kanalizacijski sistem 
z nekaterimi potrebnimi optičnimi po-
vezavami, sočasno pa se izvaja tudi in-
vesticija Občine Krško – gradnja ostalih 
optičnih povezav, novega vodovodne-
ga omrežja in v sodelovanju z Direkci-
jo RS za vode rekonstrukcija Pijavškega 
potoka na Gornjem Pijavškem za zago-
tovitev poplavne varnosti tega obmo-

čja. Kot še navaja Preskar, na območju HE Arto-Blanca, pri Blanci in 
Gornjem Brezovem, poteka načrtovanje športno-rekreacijskih ure-
ditev, ki bodo zgrajene v letu 2019. Na splošno po vseh akumulacij-
skih bazenih hidroelektrarn na spodnji Savi poteka vzdrževanje, tj. 
čiščenje propustov in prodnih zadrževalnikov, še zadnja košnja tra-
ve in odstranitev naplavin.

V povezavi s HE Mokrice naj omenimo, da je podjetje Infra pristo-
pilo k aktivnostim za hitrejši začetek izvedbe ureditev v sklopu pro-

jekta HE Mokrice, kljub temu še vedno potekajo postopki za potrdi-
tev strokovnih podlag za pričetek načrtovanja gradnje. Začeli so se 
tudi postopki za nakup zemljišč, potrebnih za gradnjo HE Mokrice.

Zagotavljanje poplavne varnosti 
Krške vasi in Velikih Malenc
Podjetje Infra nadaljuje z ureditvenimi deli v sklopu HE Brežice, kjer poteka gradnja protipoplavnih ureditev v Krški vasi in na Velikih Malencah. Zaključena so 
dela ob regionalni cesti Sevnica–Brestanica, v teku so dela izgradnje kanalizacijskega sistema območja Pijavškega.

Gradnja protipoplavnega zidu v Krški vasi

Na koncu, tudi v luči tokratnih tematskih strani o kamnu, kot za-
nimivost dodajmo, da so v neposredni bližini izkopa drenažnega 
kanala za HE Brežice, blizu naselja Spodnji Stari Grad, dokumen-
tirali dva mejna kamna, ki sta ostanek nekdanje avstro-ogrske 
zemljiške razdelitve ter sta razmejevala deželo Kranjsko in Šta-
jersko. Mejna kamna, označena z XII in XIV, sta sestavljena iz be-
tonskega podstavka in na njem ležečega stebra, na katerem je 
bila na severni strani vklesana kratica dežele Štajerske, na juž-
ni kratica dežele Kranjske, na zahodni evidenčna številka in na 
vzhodni letnica postavitve. Lega mejnih kamnov se ujema s stru-
go reke Save, natančneje z njenim levim bregom, ki je začrtan 
na Franciscejskem katastru za Štajersko iz leta 1825 ter na karti 
Jožefinskega vojaškega zemljevida druge izmere (1806 in 1869). 
Čeprav se je struga Save v zadnjih 200 letih pomikala proti jugu, 
se je prvotno začrtana deželna meja ohranila, kar potrjujeta tudi 
raziskana mejnika, ki sta bila leta 1911 postavljena na to traso.

Mejna kamna blizu naselja Spodnji Stari Grad

SEVNICA – Komunala Sev-
nica postaja pomemben del 
sevniškega gospodarstva 
ter je hkrati ogledalo mesta 
in občine. Tako se je 6. no-
vembra na slovesnem odpr-
tju novih prostorov izrazil 
direktor Mitja Udovč in do-
dal, da brez dobrega sode-
lovanja tako zaposlenih kot 
ostalih ne bi bilo želenih re-
zultatov. 

Komunala d.o.o. Sevnica je bila 
ustanovljena pred več kot 60 
leti in je v 100-odstotni lasti 
Občine Sevnica. Trenutno je v 
podjetju 68 zaposlenih, ki so 
organizirani v sedmih enotah 
obveznih in izbirnih gospo-
darskih javnih služb. V leto-
šnjem letu je podjetje inve-
stiralo v obnovo prostorov v 
spodnjem delu upravne zgrad-
be, kjer je na 310 m2 velike po-
vršine, ki poleg večjega pros-
tora za predavanja ali sestanke 
in treh pisarn obsega tudi po-
seben prostor za skladiščenje 
vodnega materiala, ter v ener-
getsko sanacijo celotne stavbe 
in novo ureditev okolice 240 
tisoč evrov. Direktor Mitja 
Udovč je med drugim še de-
jal, da so v podjetju razvojno 
naravnani, svojo prihodnost 
pa vidijo v nadaljnjem kvalite-
tnem izvajanju vseh gospodar-
skih javnih služb ter na podro-
čju tržnih dejavnosti. »Skupaj 
s petimi sodelavci vseh 24 ur 
dnevno in 365 dni na leto za-
gotavljamo tudi dežurno prip-

Novi prostori – novi izzivi

ravljenost za intervencije ob 
izrednih dogodkih na podro-
čju vodooskrbe, odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda, le-
tnega in zimskega vzdrževa-
nja cest ter pogrebne dejavno-
sti,« je izpostavil in zaključil, 
da v podjetju delajo »za skup-
no dobro«. Župan Srečko Oc-
virk je poudaril pomen opra-
vljenih komunalnih storitev, ki 
so mnogokrat samoumevne, a 
za tem sistemom delujejo šte-
vilni posamezniki, ki opravijo 
vsak svoj del naloge, da je oko-
lje urejeno in redno vzdrževa-
no. Zaposlenim je še zaželel, 
da bi s sprejemanjem novih 
izzivov še naprej zagotavljali 
visok nivo vseh storitev. Pred 
prerezom traku je nekaj besed 
prisotnim namenil še predse-
dnik Upravnega odbora GZS, 
Območne zbornice Posavje in 
podpredsednik GZS Martin 

Novšak in zaželel, »da v sode-
lovanju z lokalnim gospodar-
stvom in z občino rešujete iz-
zive, ki so pred nami«.

Spremljevalni kulturni pro-
gram ob odprtju novih prosto-
rov, ki jih je Komunala Sevni-
ca odkupila v lanskem letu, sta 
oblikovala otroški in mladin-
ski pevski zbor OŠ Sava Klad-
nika Sevnica pod vodstvom 
Veronike Pečnik Zgonc in 
Nataše Vidic.
 Smilja Radi

Na odprtju obnovljenih novih prostorov sevniške komunale 
so se poleg zaposlenih in predstavnikov Občine Sevnica zbra-
li tudi občani in občanke ter predstavniki sosednjih občin.

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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»Torej tako kot Gorjanci je tudi 
Lisca votla, na sredi ima pa ve-
liko podzemno jezero, kajne?« 
se vprašanju našega bralca 
simpatično nasmeji geolog 
Klemen Teran iz Sevnice, ki 
je sedaj svoj dom našel na Go-
renjskem. Ob omembi Lisce se 
mu oči še posebej zasvetijo, saj 
je seveda tudi Lisca povezana 
z njegovim otroštvom in s tem 
z začetki strasti do naravoslov-
nih znanosti, kemije, fizike in 
še posebej geologije. V 8. ra-
zredu osnovne šole je učitelju 
Dušanu Klenovšku predsta-
vil svoje navdušenje nad opuš-
čenimi rudniškimi rovi svinca 
in cinka pri vasi Ledina in zas-
tavila sta obširno seminarsko 
nalogo. »Priskrbel je tudi lite-
raturo z Geološkega zavoda in 
naenkrat je moje večletno nav-
dušenje nad raziskovanjem 
starih rovov in nad različni-
mi kamninami dobilo še neko 
podlago, nek okvir. Geologija, 
kako zanimivo. Spreletelo me 
je, da bi to rad počel v življenju, 
in temu sem sledil vso pot šo-
lanja do danes,« svoje geološke 
začetke opiše Teran, ki je da-
nes zaposlen ravno na Geolo-
škem zavodu Slovenije in kon-
čuje doktorat. 

SO NAŠE VZPETINE 
RES VOTLE?

Vedno razpoložen in za iska-
nje razlag pripravljen sogo-
vornik nam je za tokratne te-
matske strani omogočil, da 
glede kamnin s področja Po-
savja nismo ostali pri legen-
dah, ljudskem izročilu ali vra-
žah. Čudovita vzpetina, ki so 
jo Posavci od nekdaj jemali 
za svojo, Lisca, je kot votla na-
mreč stoletja burila domišlji-
jo in bila vpeta celo v staro-
davna darovanja, da mogočna 

Geološki vpogled v našo regijo

Vabljeni na kamniti vrtiljak stotin milijonov let
POSAVJE – Kdaj ste se nazadnje vprašali, kaj se skriva pod vašimi nogami? Ste radovedno pogledovali proti vzpetinam in si zamišljali, kako so nastajale? Morda pa 
ste kot otroci na kakšni skali odkrili fosil in presenečeno ugotovili, da je tudi tu pljuskalo pradavno morje? Ali pa sodite med tiste, katerim domišljijo buri votla 
Lisca, z bojda neizčrpnim virom vode v notranjosti? 

voda iz notranjosti ne bi zali-
la okolice vse tja do Zagreba. 
Teran nam predstavi geolo-
ška dejstva: »Gorjanci kakor 
tudi Lisca in ostale vzpetine 
niso votle – res je, da vsebu-
jejo precej vodnih virov, ven-
dar je to posledica kamnin, iz 
katerih so sestavljene. Karbo-
natne kamnine, predvsem raz-

pokani dolomiti, lahko vsebu-
jejo precejšnje količine vode 
(so dobri vodonosniki) – ko ta 
voda pride do zaporne, nepre-
pustne plasti (npr. glina, glina-
vec, kompakten peščenjak ...), 
ne more naprej, zato privre na 
površje. Če je voda prisotna v 
apnencih, ki so lažje topni in 
izpostavljeni zakrasevanju, se 
voda zbira v razpokah in ka-
vernah, od koder potem lah-
ko precej hitro odteka v večje 

rove in jame. Pride do zelo iz-
datnih kraških izvirov, kjer ob 
obilnem deževju voda 'bruha' 
na plano, že nekaj dni po tem 
pa se pretok močno zmanj-
ša ali celo presahne. Območ-
ja, kjer je prisoten apnenec, 
so bila, ob primernih razme-
rah, lahko podvržena zakrase-
vanju (nastanek jam in ostalih 

kraških pojavov), a tudi če je 
v hribu prisotna jama ali več 
jam, to ne pomeni, da je hrib 
votel ali da se v njem nahaja 
podzemno jezero. Same kam-
nine so v porah in razpokah 
sposobne zadrževati velike 
količine vode. Jame kot take so 
večinoma vezane na neke linij-
ske strukture, kot so prelomi 
in razpoke, kjer je prihajalo do 
povišanih pretokov vode, ki je 
raztapljala apnenec.«

NAŠE KAMNINE SO SE 
PRED VEČ 300 MILIJONI 
LET NAHAJALE BLIZU 
EKVATORJA

Področje naše regije je zelo 
terensko razgibano že na 
prvi pogled, zanimivo pa je, 
da je sila raznovrstno tudi, 
kar se tiče geološke zgradbe 
in same kamninske sestave. 
Najstarejše kamnine na ob-
močju Posavja so tako temno 
sivi do črni karbonski skrila-
vi glinavci, peščenjaki in kon-
glomerati, stari nekje od 300 
do 400 milijonov let. Takšno 
dobo si je seveda izredno tež-
ko predstav ljati, kot si je tež-
ko predstavljati, da se tla pod 
nami in okoli nas pravzaprav 
ves čas premikajo in spremi-
njajo. Teran oriše: »Geološki 
procesi so dinamičen sistem, 
ki je neprestano dejaven. Nje-

gove dejavnosti se žal zavemo 
šele ob ekstremnih dogodkih, 
kot so potresi, poplave, dro-
birski tokovi, podori in plazo-
vi. V običajnih razmerah na ge-
ološke procese nismo pozorni, 
ker delujejo počasi in so vidni 
šele po daljšem časovnem ob-
dobju. Zaradi tega se moramo 
zavedati, da veliko kamnin, ki 
jih lahko danes najdemo oz. 
opazujemo na območju Posav-
ja, ni nastalo na tem območju, 
ampak več sto oz. tudi več tisoč 
kilometrov stran.«

Torej so te prastare kamnine, 
na katere lahko naletimo pri 
t. i. Posavskih gubah (jih bomo 
še omenili kasneje), dejansko 
prepotovale na tisoče kilome-
trov? »To velja predvsem za 

najstarejše kamnine iz paleo-
zoika (karbon, perm), ki so na-
stajale v ekvatorialnem pasu 
super kontinenta Pangea. Del 
v morju, del pa na kopnem v 
dolinah velikih rek in močvir-
jih. Kamnine iz mezozoika (tri-
as, jura, kreda) pa so nastajale 
v okolju, podobnem današnje-
mu Bahamskemu otočju. Tek-
tonika plošč je območje, ki 
danes predstavlja Sloveni-
jo, počasi, a vztrajno pomika-
la proti severu. Tektonske sile 
– razpiranje in zapiranje oce-
anov, trk Evrazijske in Afriške 
plošče – so ozemlje razlam-
ljale ter izmenično potapljale 
in dvigovale na površje, hkra-
ti pa tudi botrovale vulkanski 
aktivnosti,« nadaljuje živ opis 

Klemen Teran

Rudnik 'knapovske jame' na 
Ledini nad Sevnico, ki je za-
netil Klemnovo zanimanje

Za lažjo predstavo obdobij: geološki razvoj Zemlje  
(vir: eucbeniki.sio.si)

obdobje 
(era, vek)

doba
(perioda) epoha začetek dobe

predkambrij pred 4570 mio. let

paleozoik

kambrij

pred 570 mio leti

ordovicij

silur

devon

karbon

perm

mezozoik

trias

pred 250 mio. letijura

kreda

kenozoik

terciar

paleocen

pred 65 mio. leti

eocen

oligocen

miocen

pliocen

kvartar
pleistocen pred 1,7 mio. leti

holocen pred 11.500 leti

nadaljevanje na str. 12

Tematske strani »Po poteh kamna« smo raz-
delili na dva dela. Prvi vas bo najprej popeljal 
skozi pogovor z mladim, a izkušenim geologom 
Klemnom Teranom, ki se je v geološko razi-
skovanje zaljubil med spontano osnovnošol-
sko igro v opuščenih »knapovskih jamah« na 
Ledini nad Sevnico. Medtem ko Klemna mno-
gi, ki smo jih o njem povprašali, vidijo pred-
vsem kot nadarjenega in prodornega geologa, 
se je nam pokazal tudi kot prijeten sogovor-
nik, ki na poljuden način potrpežljivo obrazloži 
zelo strokovno gradivo in je odkrito vesel tudi 
preprostih, »ljudskih« vprašanj, ki temeljijo na 
ljudskem izročilu in prepričanjih. Skozi pogo-

vor pa je bilo jasno tudi, da si z njim delimo nak-
lonjenost Posavju in prepričanje, da je radove-
dnost gonilo razvoja sveta.     

Radovedno smo pogledali tudi v kostanjeviški 
lapidarij. Tistega, ki v Galeriji Božidar Jakac nosi 
takšno »ime«, pa ima ta prostor drugačno upo-
rabnost, in v drugega, ki dejansko izpolnjuje po-
men besede lapidarij – torej prostor v muzeju 
za zbirke, v kateri se hranijo npr. stari kamniti 
spomeniki. Pomenu ohranjanja kulturne dediš-
čine in spoštljivega odnosa do kamna se bomo 
posvetili tudi v naslednji številki časopisa Posa-
vski obzornik, ki izide 6. 12. 

Nekaj pozornosti smo tokrat usmerili tudi h go-
spodarstvu, ki za potrebe gradnje splošne infra-
strukture vsakodnevno »črpa« mineralne suro-
vine v našem okolju, in poiskali povezavo med 
»kamnom« in športom. Za slednjo nam sploh 
ni bilo treba daleč. Športno plezanje in ureje-
na naravna plezališča, med katerimi sta tudi za 
obiskovalce iz drugih regij in držav posebej za-
nimiva plezališče v Armeškem in »Nad Savo«, 
oba blizu Brestanice, je bralcem približal Nejc 
Pozvek iz Posavskega alpinističnega kluba.   

Kamnine so torej naravna danost, ki jo jemlje-
mo predvsem kot kuliso svojega življenja. Že 

sama besedna zveza »naravna danost« morda 
skriva v sebi del težave te samoumevnosti. Zgo-
dovina nastanka kamnin je, milo rečeno, navdu-
šujoča, njihova fizična pot do naših posavskih 
krajev skozi milijone let neverjetna, prihodnost 
pa bo šele pokazala, kakšno je naše sobivanje s 
kamninami danes. Kako jih znamo uporabljati, 
kako ohranjati, kako energetsko izkoriščati. Za-
namcem bo šele prihodnost razkrila, ali smo se 
v 20. in 21. stoletju zavedali, da gre pri tej, za nas 
morda še eni »samoumevnosti« v resnici za ne-
nadomestljivo dediščino in dragocenost, ki ima 
tudi svoje realne fizične omejitve. 
 Maruša Mavsar

Za vas smo se odpravili po poteh kamna
POSAVJE – Kot mnogo samoumevnosti v življenju jemljemo kot povsem samoumevne tudi naravne danosti našega okolja. 
Mednje nedvomno sodijo kamnine, ki sestavljajo tla, na katerih živimo, na katerih gradimo svoje majhne in velike domo-
ve, moderne poslovne zgradbe, kulturno dediščino. Kamnine, ki sestavljajo doline, ki jih obdelujemo in so se nakopičile 
in nagubale v vzpetine, z doseganjem vrhov katerih se tako radi pohvalimo. Infrastruktura, energetika, kultura, pridelava 
hrane, šport, pomemben del naše nacionalne identitete …, so neposredno povezani s snovmi, ki jim v vsakodnevnem živ-
ljenju poenostavljeno pravimo »kamni«. Tokrat smo novinarski pogled usmerili h »kamnom« našega področja in verja-
memo, da vas bo marsikaj na naslednjih straneh pritegnilo, vas popeljalo k poseganju po dodatni literaturi ali zgolj vlilo 
jasnejši občutek za prostor, v katerem Posavci živimo.
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nastajanja našega področja ge-
olog. 

Pri brskanju po spominih o 
zgodovini iz srednješolskih 
dni je jasno, da govorimo pri 
karbonu npr. o času 340 milijo-
nov let nazaj, perm pa se zače-
nja pred približno 280 milijo-
ni let. Za še bolj živo predstavo 
povejmo, da so v zelo vlažnem 
in toplem okolju, kjer so na-
stajale kamnine, ki jih danes 
najdemo na območju Posav-
ja, živeli orjaški kačji pastir-
ji z razponom kril do kar 75 
centimetrov ali pa recimo ko-
tilozavri, prvi plazilci, ki so se 
razvili iz dvoživk. Rastlinske-

mu svetu pa so v pravem trop-
skem podnebju kraljevale dre-
vesaste praprotnice, katerih 
fosilne ostanke najdemo tudi 
na območju Zasavja (morda 
tudi Posavja). 

IN POTEM ZAPLUJEMO V 
PANONSKO MORJE

»Medtem pa so miocenske ka-
mnine, na primer litotamnijski 
apnenci, ki danes gradijo pre-
cejšen del Posavja, že nastaja-
le zelo blizu področja, ki ga po-
krivajo danes.« 

Za miocen moramo z našim 
miselnim časovnim strojem 
odpotovati kar 23 milijonov let 
nazaj. »Te kamnine so nastaja-
le v relativno plitvem in življe-
nja polnem morju Paratetida, 
katerega del je poznan tudi kot 
Panonsko morje. Paratetida se 

je s svojimi zalivi zajedla v že 
okopnela oziroma dvignjena 
območja Slovenije.« Geolog 
nam z roko pokaže, da naj bi 
se morje v obliki prstov zaje-
dalo v kopno in naj bi eden od 
zalivov nekoliko pred mioce-
nom segal do Podnarta na Go-
renjskem. »Morje se je kasneje 
spremenilo v jezero in se umi-
kalo v smeri proti Madžarski. 
Kamnine, ki so nastale takrat, 
so bile kasneje zaradi bočnih 
tektonskih pritiskov naguba-
ne. Tako je nastal tudi del, ki 
ga imenujemo Posavske gube.« 
Za tiste, ki vas veseli planinar-
jenje, naj omenimo, da so Po-
savske gube pravzaprav jedro 
Posavskega hribovja in da med 

njihove dvignjene dele spada-
jo recimo Kum, Lisca in Bohor 
(op. a.).

Teran nadaljuje: »Na teh dvig-
njenih območjih – pravimo jim 
antiklinale – pa so bile potem 
plasti teh mladih 'morskih in 
jezerskih' kamnin odnešene 
zaradi erozije. Na samih dvig-
njenih območjih so ostale raz-
galjene najstarejše kamnine 
v Posavju, na področjih med 
temi gubami – sinklinalah – 
pa so te mlajše miocenske ka-
mnine ostale večinoma nedo-
taknjene.«

NANOSI PALEOSAVE

Zdaj potujemo v pliocen (5,3– 
2,6 milijona let nazaj), ko so se 
pri nas odlagali predvsem kre-
menovi peski in gline pa tudi 
organski material, iz katerega 

je potem nastal premog. Plio-
cenu sledi kvartar, ki se deli na 
pleistocen in holocen. Za ple-
istocen so značilne ledene in 
medledene dobe, holocen pa 
je pravzaprav doba v kateri 
živimo še danes. Za obe dobi 
je značilno odlaganje rečnih 
prodov in peskov. »Sedimente 
je na naše področje prinašala 
med drugim tudi t. i. PaleoSa-
va.« Raziskovalci že nekaj časa 
preučujejo izvor sedimentov v 
Krški kotlini, da bi razumeli od 
kod so tekle reke, ki so v plio-
cenu in kvartarju nanesle reč-
ne naplavine na naše obmo-
čje: »Zbirajo prodnike iz teh 
nanosov in za vsakega pose-
bej določijo, iz katere kamni-
ne je sestav ljen. Posebej so 
pozorni na magmatske in vul-
kanske kamnine in na podlagi 
tega sklepajo, ali gre za kamni-
no, ki je značilna za Smrekovec 
iz kamniško-savinjskega pod-
ročja ali pa recimo za Pohorje. 
Iz tega se da sklepati, po kate-
rih območjih so nekdanje reke 
tekle in kakšen material je v 
zadnjih nekaj milijonih let pri-
našalo k nam. Dolina reke Save 
pa je pravzaprav zelo mlada in 
se je izjemno hitro urezala.« 

No, saj veste, ko geolog reče, da 
je nekaj mlado, govorimo o mi-
lijonih in tako naj bi bila naša 
dolina prava mladenka, saj da 
je »mlajša od 5 milijonov let«. 
Sava je imela veliko erozijsko 
moč in je hitro brusila kamni-
ne, po katerih je tekla. Rečne 
terase v Zasavju so menda naš-
li tudi več sto metrov nad da-
našnjo reko.

PANONSKO MORJE – ALI 
BI PRI NAS ZATO LAHKO 
NAŠLI TUDI NAFTO?

Mnogokrat zasledimo zani-
manje za to, ali bi tudi pri nas 
lahko našli nafto. A nafte na 
področju Posavja po mnenju 
geologov ni, ker morajo biti za 
njen nastanek izpolnjeni do-

ločeni pogoji, kot je npr. do-
volj organske snovi primerne 
zrelosti, ki je bila izpostavlje-
na temperaturi med 80 in 
120 stopinjami Celzija: »Poleg 
tega morajo biti na območju 
prisotne tudi zaporne plasti, 
da nafta in plin ne pobegneta 
drugam – gre za plasti nepre-
pustnih kamnin ali sedimen-
tov, kot so npr. gline ali sol. Naf-
ta se največkrat ujame v vršne 
dele antiklinal, Posavske gube 
niso sestavljene iz kamnin, ki 

Kamnolom Bizeljsko

Brežina akumulacijskega 
jezera, obložena s kamnom 

Kamnoloma Bizeljsko.

Ponudba
kamnolomskega materiala za 
ceste, frakcije za asfalt in betone 
ter prodaja kamna za oblaganje 
brežin.

NOV PRODUKT 
tolcenec frakcije 32-63

Tel.: 041 715 828

S sodobno opremo 
zagotavljamo kvaliteten 
kamnolomski material.

AGRAD d.o.o, Bizeljska cesta 65, 8259 Bizeljsko
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bi to omogočale.« Ne bodite 
razočarani, a geolog je potrdil, 
da so »od morja na posavskem 
področju ostali samo sedimen-
ti, kamnine in fosili«.

POSAVSKO BOGASTVO 
RUDNIH POJAVOV

Ni jih malo, ki Posavje povezu-
jejo tudi s »knapi« in še kako 
prav imajo. Na Senovem se je 
od začetka 19. stoletja tako iz-
koriščal rjavi premog, star 33–

Vabljeni na kamniti vrtiljak stotin milijonov let

23 milijonov let, krmeljski lig-
nit izhaja iz miocena, prav 
posebna zgodba pa so naha-
jališča v Globokem. »Zanimivo 
je, da na območju Globokega 
nastopajo premog, kremenov 
pesek in gline drug nad dru-
gim, kar pomeni, da se je vse 
izkoriščalo na enem mestu. 
Lignit iz Globokega sega v sta-
rost približno 5 milijonov let, 
njegovo izkoriščanje pa je tra-
jalo do leta 1963, ponovno pa 
so ga raziskovali med letoma 

nadaljevanje s str. 11

Barvite sedimentne strukture v kremenovem pesku v Krški 
kotlini – kremenčev pesek (vir: 70 geoloških posebnosti Slo-
venije)

Živopisani kremenovi peski v peskokopu Raka

Prodniki iz kvartarja
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1981 in 1988. Zaporedje se-
dimentov, gledano od spodaj 
navzgor, se glasi: premog – kre-
menov pesek – različne gline. 
Zanimivo je, da je bil v Globo-
kem verjetno edini podzemni 
rudnik kremenovega peska v 
Evropi. Običajno se kremenov 
pesek namreč izkorišča v odpr-
tih kopih, saj ima prenizko do-
dano vrednost za podzemno 
izkoriščanje, ki je zelo drago.« 
Kot boste videli iz podatkov na 
teh straneh, pa je prava poseb-
nost tudi veliko število cinko-
vo-svinčevih pojavljanj.

POSAVSKE TERMALNE 
VODE IN GEOTERMALNA 
ENERGIJA

Če se o kamninah lahko po-
govarjamo bolj 'zgodovinsko 
-romantično', pa je drugače s 
pojavi, ki nas vsakodnevno za-
devajo. Iz radovednosti tako 
poskušamo ujeti našega geo-
loga nepripravljenega ter ga 
povprašamo o potresih. Hitro 
potegne iz velike torbe tudi se-
izmološke in strukturne karte 
in nam pokaže, da je Posavje 
seizmično aktivno, danes ak-
tivni prelomi pa so recimo Or-
liški prelom/Orlica v Krškem, 
Hrastniški prelom, ki gre čez 
Zasavje in sega do Škocjana, 
potem pa potone pod sedi-
mente Krške kotline, pa tudi 
Artiški prelom. 

Ne moremo mimo vprašanja, 
kako je s termalnimi vodami 
pri nas, čeprav bi nas geolog 
za ta vprašanja usmeril pred-
vsem na sodelavce hidrogeolo-
ge: »Seveda, zaradi vpliva raz-
tezanja Panonskega bazena je 
skorja na našem področju ne-
koliko tanjša, kar pomeni, da 
je toplotni tok tu nekoliko viš-
ji kot drugod po Sloveniji – z 
izjemo SV Slovenije, kjer je se-
veda največji. Prisotnost glo-
bokih prelomov omogoča pre-
tok vode globoko v skorjo, kjer 
se voda segreje in se ogreta 

dvigne nazaj na površje – to 
najbolj občutite v toplicah.« 
Naštel nam je še nekaj poseb-
nosti izkoriščanja termalne 
vode, ki ima, tako Teran, naj-
verjetneje kar nekaj potenci-
ala. Potencial pa ima gotovo 
tudi izkoriščanje geotermal-
ne energije: »Izkoriščanje ge-
otermalne energije za potrebe 
ogrevanja, recimo rastlinjakov, 
ponekod že poteka, recimo na 
Čatežu, dodatne raziskave pa 
se še izvajajo. Območje je se-
veda primerno tudi za upora-
bo toplotnih črpalk.«

GEOLOGIJA TUDI 
STRATEŠKO POMEMBNA 
VEDA ZA PRIHODNOST

Naš sogovornik, čigar doktorat 
obravnava geokemično sesta-
vo cestnih in hišnih prahov, 
je znan kot velik navdušenec 
nad terenskim delom. Njegovi 
znanstveni cilji pa kljub dru-
gačni usmerjenosti doktorata 
ostajajo tesno povezani z iska-
njem rude. Rudniki so namreč 
zanetili njegovo geološko pot, 
posvečal se je mnogim zani-
mivim projektom, pri katerih 
je delal tisto, kar ga najbolj ve-
seli: kartiranje površja, pre-
gled starih podatkov, risanje 
profilov, iskanje rudnih teles 
ipd. Nadzoroval je vrtanje raz-
iskovalnih vrtin, ki so prever-

jale geološko sestavo obmo-
čja in preverjale rudne pojave. 
Po končanih raziskavah je so-
deloval pri izračunih količine 
rude in ekonomski upraviče-
nosti izkoriščanja. Leta 2015 je 
tako končal večletno delo razi-
skovalnega vrtanja na rudnem 
polju Brskovo v bližini mesta 
Mojkovac v Črni gori.

Več kot očitno je, da so geolo-
gi nasploh zelo radovedni ljud-
je, ki na podlagi sedanjih pro-
cesov razmišljajo, kako so ti 
procesi potekali v preteklosti, 
kako so določene stvari nasta-
le in zakaj so nastale: »Na pod-
lagi fosilnih ostankov sklepa-
mo o lastnostih okolja, ki je 
vladalo takrat, določamo sta-

rost kamnin itd., nikakor pa 
nismo samo sanjači in pravlji-
čarji – geologija je veda, ki je 
zelo potrebna pri večini dana-
šnjih projektov – od gradbenih 
projektov, ko je področja tre-
ba raziskati in povedati, kako 
so zgrajena, kakšna je njihova 
trdnost in stabilnost itd., do 
preučevanja plazov, podorov, 
poplav, potresne aktivnosti ob-
močij, raziskav mineralnih su-
rovin itd.,« pojasni Teran. Gre 
za izrazito interdisciplinarno 
vedo, ki je od nekdaj šla z roko 
v roki s kemijo in kemijskimi 
procesi, geografijo in geomor-
fologijo, ekologijo in preučeva-
njem podnebnih sprememb pa 
tudi z biologijo, le da se geolo-
gi ukvarjajo z neživimi ostanki. 
Ko Terana povprašamo o pri-
hodnosti geologije, pa ta pou-
dari, da je pravzaprav to izred-
no vroča tema tudi v Evropski 
uniji, saj EU še zdaleč ni samo-
oskrbna, kar se tiče strateških 
rud, ki so osnova za izdelave 
baterij, telefonov, računalni-
kov, vsega kar se tiče prihodnje 
mobilnosti, ipd. Litij je trenu-
tno ena najbolj aktualnih tem: 
»Izredno veliko se dogaja, saj 
je EU zelo odvisna od kitajske-
ga uvoza pa tudi uvoza iz Afri-
ke. Zelo veliko se trenutno dela 
na tem, da bi raziskali evrop-
ska rudišča, spodbudili rudar-
stvo v Evropi in s tem zmanj-

OBČINA PRIDOBIVALNI 
PROSTOR KONCESIONAR MINERALNA SUROVINA TRAJANJE KONCESIJE

Bistrica ob Sotli / / / /

Brežice

Bizeljsko IGM ZAGORJE Industrija 
gradbenega materiala, d.o.o. kremenov pesek 26. 2. 2007 - 21. 1. 2022

Bizeljsko 3 AGRAD podjetje za trgovino, 
gradbeništvo in gostinstvo d.o.o. tehnični kamen - dolomit 3. 3. 2016 - 2. 3. 2036

Globoko IGM ZAGORJE Industrija 
gradbenega materiala, d.o.o.

ognjevarna glina, 
kremenov pesek in 
*kremen

26. 2. 2007 - 21. 1. 2022

Kostanjevica na Krki / / / /

Krško

Gunte
CGP, družba za gradbeništvo, 
inženiring, proizvodnjo in 
vzdrževanje cest, d.d.

tehnični kamen - dolomit 5. 6. 2007 - 10. 12. 2021

Ravno KREMEN d.d., Industrija in 
rudniki nekovin, Novo mesto kremenov pesek 10. 12. 2001 - 10. 12. 2021

Stari Grad 3b Kostak, komunalno in gradbeno 
podjetje, d.d. prod 7. 8. 2013 - 7. 8. 2021

Radeče / / / /

Sevnica

Log II pri 
Sevnici

CGP, družba za gradbeništvo, 
inženiring, proizvodnjo in 
vzdrževanje cest, d.d.

tehnični kamen - dolomit 24. 6. 2005 - 27. 12. 2021

Tržišče AGM, JANEZ PUNGERČAR S.P. tehnični kamen - dolomit 
in pesek 25. 1. 2006 - 10. 12. 2021

Tržišče - širitev AGM, JANEZ PUNGERČAR S.P. tehnični kamen - dolomit 28. 6. 2010 - 28. 6. 2025

Zavratec 1b GRADNJE gradbeništvo in 
prevozništvo d.o.o. Boštanj tehnični kamen - dolomit 27. 3. 2017 - 27. 3. 2038

*te mineralne surovine ne pridobivajo

Povsem na kratko nekaj geoloških 
posebnosti Posavja:

• v Posavju je dokaj veliko število svinčevo-cinkovih rudnih 
pojavov. Največja in najbolj pomembna orudenja so na 
območju Bohorja, Ledine, Trebelnega (pri Šentjanžu) in v 
okolici Tržišča;

• prisotnih je tudi kar nekaj železovih rudnih pojavov;
• Krmelj je znan po lignitu iz srednjega miocena (starim 

med 23 – 5 milijonov let);
• Senovo je znano po rjavem premogu iz oligocena, ki je zelo 

podoben tip kot zasavski premogi;
• Globoko izstopa predvsem po lignitu iz ponitija (starosti 

približno 5 milijonov let);
• vsekakor pa so pri nas zelo zanimive tudi termalne vode;

GRAMOZNICA KOSTAK 
STARI GRAD 
prodaja gramozne materiale: 

• PRANE IN DROBLJENE FRAKCIJE 
velikosti: 0−4, 4−8, 8−16, 16−32, 32−45 in nad 45 mm 

• SUHO SEJANE FRAKCIJE, 
NESEJAN GRAMOZ 
velikosti: 0−16, 0−32 in nad 32 mm 
pripravljena homogena mešanica peska,  
primerna za AB plošče, stebre, AB temelje

Gramoznica Stari Grad
Delovni čas: 
ponedeljek–petek, 7.00–15.00

AKCIJSKE CENE do 31. 12. 2018

gramoznica@kostak.si
041 470 400

BETONARNA SPODNJI 
STARI GRAD 
Vse vrste betonov po ugodnih 
cenah s prevozom in črpanjem - tudi 
pozimi.

Betonarna Spodnji Stari Grad

betonarna@kostak.si
051 600 606

Z veseljem vam bomo svetovali pri izbiri 
ustrezne vrste kamnitih materialov in 
betonskih mešanic.

šali odvisnost od uvoza.« Če so 
drugje pomen geologije že ok-
repili, pa se tudi pri nas ta veda 
počasi vpeljuje v arheološke 
raziskave, končno pa se obeta 
tudi močnejša prisotnost geo-
loških tem v osnovnih in sre-
dnjih šolah, kjer je bila geolo-
gija do sedaj precej potisnjena 

Preučevanje kvartarnih prodnatih nanosov

na stranski tir. Ne nazadnje pa 
si geologi želijo tudi novega ge-
ološkega zakona, ki bi bolje de-
finiral vlogo in pristojnosti ge-
ologov na državni ravni. 

 Maruša Mavsar
 foto: Geološki zavod 
 Slovenije in Klemen Teran

Večkrat nas dosežejo vprašanja o kamnolomih in peskokopih 
pri nas. V nasprotju s tem, kar si bralci včasih poenostavljeno 
predstavljajo, je pridobivanje mineralnih surovin nacionalno 
regulirano tudi v smislu, da je pogojeno s pridobitvijo koncesij 
za izkoriščanje mineralnih surovin s poprej izdanim rudarskim 
koncesijskim aktom. Kamnolomi in peskokopi, ki jih najdete v 
razpredelnici na levi, so tisti, ki se držijo določil Ministrstva za 
infrastrukturo in koncesijo prejmejo ter potencialno podaljšuje-
jo za dve leti. Kot so nam sporočili s pristojnega omenjenega mi-
nistrstva, mineralne surovine delimo na kovinske, nekovinske in 
ostale mineralne surovine. Podskupina nekovinskih mineralnih 
surovin se deli naprej na mineralne surovine za predelovalno in-
dustrijo, mineralne surovine za industrijo gradbenih materialov 
in proizvodov (sem uvrščamo naravni, arhitektonski in okrasni 
kamen) in mineralne surovine za gradbeništvo. V razpredelnici 
boste videli zapisano, kateri materiali se črpajo iz našega oko-
lja. Veliko zanimivosti o izkoriščanju mineralnih surovin pa lah-
ko najdete tudi v publikacijah »Mineralne surovine«, ki jih najde-
te na straneh Geološkega zavoda Slovenije. Branje, ki je poučno, 
in doda širši uvid v naš odnos do okolja. 
V uvodu v lansko publikacijo najdemo predstavljeno tudi drugo 
plat odnosa do kamnin – v Sloveniji so še vedno nelegalni kopi, 
ki seveda uradnim predstavljajo nelegalno konkurenco, ne sle-
dijo smernicam geologov, regulacijam, in s tem je tudi odgovo-
ren odnos do okolja izredno vprašljiv. To pa je tisto, kar bi nas 
pravzaprav moralo skrbeti. Mineralne surovine niso jame brez 
dna, področja pridobivalnih prostorov pa imajo svoje omejitve. 
In da je vzpostavljen pregled nad prostorom, načini izkoriščanja 
in zalogami s strani za to izobraženih strokovnjakov, je pravza-
prav v interesu naše skupne prihodnosti.  M. M.

Kamnolomi in peskokopi 
v Posavju
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Lapidarij je ime enega od štirih 
razstavišč v Galeriji Božidar Ja-
kac v Kostanjevici na Krki. Gre 
za štiri manjše prostore v juž-
nem traktu nekdanjega samo-
stanskega kompleksa, ki so 
nekoč služili kot kletni pro-
stori samostana, pri njego-
vi obnovi pa so bili sprva res 
načrtovani za postavitev arhi-
tekturnih fragmentov nekda-
nje samostanske cerkve, ven-
dar danes dejansko ne služijo 
temu namenu oz. je v njih le 
nekaj enostavnejših kamno-
seških elementov, pojasnjuje 
konservatorka-restavratorka v 
kostanjeviški galeriji Alja Fir. 
Od leta 2000 dalje se je v njih 
zvrstilo že več kot 40 razstav, 
med njimi je bilo dejansko 
tudi nekaj takšnih, na katerih 
so umetniki razstavljali kipar-
ska dela iz kamna. Zadnja tovr-
stna je bila leta 2016 razstava 
Boštjana Kavčiča O/DA, pred 
tem leta 2014 razstava kipar-
ke Katje Oblak Prostor nove-
ga spomina, leta 2013 razsta-
va Janeza Lenassija Skulpture 
v kamnu, leta 2010 razstava ki-
parja Jiřija Bezlaja Ustavljeni 
pogledi in leta 2008 razstava 
Sretena Milatovića Sledi. 

Dejansko pa kot lapidarij v 

Lapidarij v kostanjeviški galeriji

Eden le po imenu, drugi dejansko
KOSTANJEVICA NA KRKI – Kamen ima že od prazgodovine dalje pomembno vlogo v umetnosti in kasneje tudi v arhitekturi. Današnji muzeji in galerije stare ka-
mnite spomenike in napise, vklesane v kamen, hranijo v posebnih prostorih, imenovanih lapidariji (lapidarium, kamen). Imajo ga tudi v kostanjeviški Galeriji 
Božidar Jakac, pravzaprav celo dva, a eden je to le po imenu, drugi pa po dejanski funkciji.

kostanjeviški galeriji služi ho-
dnik ob samostanski cerkvi v 
severnem delu objekta, kar se 
je izkazalo za smiselno lokacijo 
glede na smer ogleda obisko-
valcev, pravi Firova. Tam so 21. 
junija 2014, na Poletno muzej-
sko noč, odprli razstavo z nas-
lovom EŠD 265, Kostanjevica 
na Krki – samostan (pod tem 

imenom je objekt zaveden v 
Registru nepremične kulturne 
dediščine), ki obravnava arhi-
tekturo nekdanje samostanske 
cerkve. Avtorica razstave je dr. 
Helena Rožman, pri pripra-
vi razstave pa je sodelovala 
tudi umetnostna zgodovinar-
ka dr. Mija Oter Gorenčič. Vo-
den ogled galerije se začenja v 

nekdanji samostanski cerkvi 
in nadaljuje skozi razstavo v 
lapidariju. »V nekdanji samo-
stanski cerkvi je in situ bolj ali 
manj ohranjenih 66 kapitelov 
s pripadajočimi nakladami, 65 
baz in tri trojne konzole, vse 
izklesano iz drobnozrnatega 
peščenjaka. Na razstavi v  la-
pidariju je na ogled deset kapi-
telov, en sklepnik, 24 fragmen-
tov konzol, zidcev baz, rebrnih 
iztekov idr., nekaj pa jih je hra-
njenih še v muzejskem depo-
ju,« pove Alja Fir. Dodaja, da 
je bilo ohranjeno kamnoseško 
okrasje redovne cerkve v več-
ji meri dokončano domnevno 
že okoli sredine 13. stoletja. 
»Vse našteto, zlasti pa kamno-
seški okras kapitelov, sklep-
nika in konzol, je največje li-
kovno in umetnostno okrasje 
kostanjeviške cerkve ter je 
kvantitativno in kvalitativno 
najpomembnejši primer po-
znoromansko-zgodnjegotske-

ga kiparstva v Sloveniji,« po-
jasni.

Kamnoseški elementi, ki so na 
ogled v nekdanji cerkvi in la-
pidariju ob njej, so izdelani iz 
peščenjaka, ki je zaradi meh-
kobe in odpornosti primeren 
material za tovrstno obdelavo. 
Natančnih zapisov, od kod iz-
vira ta material, ni, a je dokaj 
verjetno, da je iz manjših ka-
mnolomov v okolici Kostanje-
vice na Krki. Je pa dokaj goto-
vo, da so kamnoseški mojstri, 
ki so izdelali te elemente, prišli 
od drugod, najverjetneje iz av-
strijskega okolja, saj je cister-
cijanski samostan leta 1234 
ustanovil koroški vojvoda Ber-
nard Spanheimski z ženo Juto. 
V samostanu, ki je predsta-
vljal središče religioznega, tr-
govskega in gospodarskega 
življenja, je bivalo največ 86 
menihov in laikov, prvotno 
zgodnjegotsko zasnovani sa-
mostan pa so v času renesanse 
in baroka prenavljali in dogra-
jevali. Leta 1786 ga je cesar Jo-
žef II. razpustil. Premoženje je 
bilo preneseno v kranjski ver-
ski fond, cerkveno oprema raz-
prodana na dražbi, cerkev, ki je 
bila v uporabi še do leta 1820, 
pa je bila desakralizirana. Z 

ukinitvijo samostana se je za-
čelo propadanje objekta, ki je 
doseglo višek v požigu in po-
rušenju v letih 1942 oz. 1944, 
naknadno je bil razdejan tudi 
po zaključku vojne. Prva re-
stavratorska dela so v 30. letih 
prejšnjega stoletja izvedli štu-
dentje prof. Franceta Steleta, a 
šele Lado Smrekar je po voj-
ni dosegel prepoved odvažanja 
ostankov samostana, poudari 
galerijska vodička Silva Goltes. 
Obnova kompleksa se je začela 
leta 1957, ko se je porušil tudi 
zvonik, in poteka še danes. Leta 
1974 se je v prostore naselila 
Galerija Božidar Jakac, nekda-
nji samostan je bil 1989 raz-
glašen za kulturni spomenik 
državnega pomena.
 Peter Pavlovič 

Alja Fir in Silva Goltes v lapidariju v hodniku ob nekdanji sa-
mostanski cerkvi

Del razstavljenih kapitelov in baz

Edini razstavljen sklepnik

Tukaj odrežite!

Informacije in najava: 02/553 10 00, info@vulkanija.si

Obiskovalce že pred Vulkanijo pričaka krtek Oli, ki jih prijazno po-
vabi v svoj podzemni svet. Obiskovalci skozi interaktivne vsebi-
ne in 3D filme spoznavajo vulkane, njihovo delovanje in posle-
dice, v vulkanskem podzemlju pa jih čaka marsikatero vulkansko 

presenečenje. Doživeto potovanje se konča z adrenalinsko vo-
žnjo proti površju. Na površju jih čaka še geološki muzej, kjer lah-
ko spoznajo kamnine in naravo Goričkega, še posebej pa kristal 
olivin, ki ga v Sloveniji najdemo edino pri Gradu na Goričkem. 

V KAMNOLOMU BAZALTNEGA TUFA
Obiskovalci Vulkanije lahko obiščejo tudi kamnolom bazaltnega 
tufa, vulkanske kamnine, v kateri se skrivajo kristali olivina. Do tja 
se lahko zapeljejo s cestnim turističnim vlakom Oli, si ogledajo 
vulkansko kamnino in v njej z malce sreče najdejo kristale olivi-
na. Ob razlagi vodnika si lahko ogledajo tudi dva kratka filma o 
delu v kamnolomih in o olivinu, lahko pa si sami naložijo aplika-
cijo Oli vulkan, ki omogoča ogled filmov v kamnolomu. Mimo 
kamnoloma vodi tudi Olijeva vulkanska pot, konec maja pa po-
teka pohod po celotnem kraterju goričkega vulkana.
V Vulkaniji vas čaka tudi fo-
tografiranje z Olijem in po-
gumen sprehod skozi pa-
dajočo lavo v lavini cevi ter 
razstava kamnin in minera-
lov v geološkem muzeju.
S skupno vstopnico si obi-
skovalci lahko ogledajo 
tudi grad Grad s 365 soba-
nami, zadnje Plečnikovo 
delo v cerkvi pri Gradu in obiščejo katero izmed znamenitosti 
na Goričkem. Tu jih čaka tudi kulinarično doživetje z bogračem, 
dödoli, gibanico in drugimi lokalnimi dobrotami. 

VULKANSKO DOŽIVETJE ZA VSE GENERACIJE
Obisk je zelo doživet in poučen, primeren za šolske skupine, 
družine z otroki, skupine odraslih in za individualne goste vseh 
starosti. Je edinstveno vulkansko doživetje s pomočjo sodob-
ne interaktivne interpretacije. Ogled Vulkanije traja 1,5 ure in 
je voden.
Za šolske skupine ponujamo različne programe, vožnjo s turi-
stičnim vlakom in delavnice, skupinam odraslih pripravimo pro-
gram za lepo preživet dan na Goričkem. Otroci lahko v Vulkani-
ji praznujejo tudi svoj rojstni dan, saj jim bo Oli pripravil pravo 
malo vulkansko zabavo. 

Doživetje v podzemlju goričkega vulkana 
Pri Gradu na Goričkem je pred tremi milijoni let bruhal poslednji vulkan na območju Slovenije. Ponovno 
smo ga oživili v Doživljajskem parku Vulkanija, ki stoji na kraterju tega vulkana.

Vabljeni k Oliju na vulkastično doživetje!
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Neverjetne skalne umetnine 
narave nimajo zgolj geomorfo-
loškega, geološkega, krajinske-
ga ali ekonomskega značaja – 
povezane so tudi s športom. 
Alpinizem, ki poleg planinstva 
že tradicionalno spominja na 
vztrajen, borben, pokončen 
slovenski duh, se razvija in 
krepi v naravnih plezališčih. 
Čeprav je športno plezanje v 
medijih zadnje čase neločljivo 
povezano predvsem z velikimi 
uspehi slovenskih tekmoval-
cev in plezanjem na umetnih 
stenah se je samostojna špor-
tna panoga sredi 80-ih let raz-
vila iz alpinistike. Svoj pogled 
na športni vidik preživljanja 
časa med skalnimi osamel-
ci v Posavju ter predvsem na 
vzdrževanje te zanimive infra-
strukture nam je približal Nejc 
Pozvek iz Posavskega alpini-
stičnega kluba (PAK): »Posavje 
trenutno premore šest opre-
mljenih naravnih plezališč za 
športno plezanje: Armeško in 
Nad Savo najdemo v sloven-
skem športnoplezalnem vod-
niku, štiri pa so bolj lokalnega 
značaja ali v fazi (pre)urejanja 
(plezališči Pekel in Pri Perku 
na Bohorju, v Podgorju nad 
Sevnično in pri Kostanjku). 
Imamo tudi dve plezališči za 
plezanje z orodji – prilagoje-
nimi cepini in derezami –, ki 
nudita predvsem izjemen po-
ligon za priprave na plezanje 
v gorah pozimi. Skupaj nudijo 
vsi naši objekti v naravi prek 
100 raznolikih smeri, kjer se 
lahko naplezajo tako začetni-
ki kot izkušeni plezalci.«

ARMEŠKO ŽE OKOLI 1985
Plezališče Armeško se ponaša 
s kar nekaj odlikami, ki priteg-
nejo tudi začetnike športnega 
plezanja: ima lahek dostop, 
odlično urejenost ter omogoča 
dolgo sezono plezanja – tudi v 
toplih zimskih dnevih. Pozvek 
pove, da so prvi začeli plezati 
v teh skalah in opremljati sme-
ri domačini Arnold Koštomaj, 
Miloš Kolšek in Marjan Zver, 
kmalu pa so se pridružili no-

vomeški alpinisti. Ti so vodili 
tudi prvo šolanje za takratne 
novince, ki so začenjali s ple-
zanjem: »Če se je Armeško raz-
vilo po zaslugi takrat mladega 
vala plezalnih zanesenjakov 
– alpinistov, je bistveno nad-
gradnjo posavske plezalne in-
frastrukture pomenilo opre-
mljanje plezališča Nad Savo. 
Na tem mestu nikakor ne mo-
remo mimo Andreja Sotel-
ška, očeta večine naših novo-
dobnih plezališč, ki je več let 
na vrhuncu svoje plezalne ka-
riere posvetil opremljanju in 
preopremljanju smeri. Pred 
približno desetletjem mu je s 
plezališči za plezanje z orodji 
sledil Matej Zorko. Vsi našte-
ti in poleg še kakšen ducat njih 
so plezalni skupnosti zapustili 
neprecenljivo dediščino, hkra-
ti pa poskrbeli za brezskrbno 
in varno udejstvovanje tisoče-
rih plezalcev.«

OPREMLJANJE PLEZALIŠČ 
JE SPOJ ENTUZIAZMA IN 
TEŽAŠKEGA DELA
Laiki si včasih predstavljamo, 
da je opremljanje naravnih 
plezališč nekaj enostavnega. 

Resnica je povsem drugač-
na, saj gre za fizično in um-
sko zahtevna dela, ki niso pla-
čana in povrhu vsega veljajo 
za avtorska. Vsaka plezalna 
smer nam reč odseva avtorja 
in opremljevalca, odgovornost 
pa je, že če pogledamo z var-
nostnega vidika, precejšna. Na 
posavskih tleh za zagotavlja-
nje organizacijskih pogojev 
opremljanja, samo opremo in 
izobraževanja opremljevalcev 
skrbi PAK, ki sredstva prido-
bi na podlagi sponzorstev ter 
različnih razpisov, tudi panož-
ne zveze. Društvo je samoini-
ciativno prevzelo skrbništvo 
nad plezališči, da bi, kot po-
jasni Pozvek, »v prvi vrsti za-
gotovili razvoj plezalne dejav-
nosti v Posavju«. Opremljanja 
plezališč se lahko lotijo le iz-
kušeni plezalci, ki so pri na-
cionalni panožni zvezi pri-
dobili ustrezno kvalifikacijo 
– strokovni naziv opremljeva-
lec. »Vsi se nadejamo, da bomo 
lahko našo skupno dediščino, 
ki so jo s požrtvovalnim in vi-
zionarskim delom ustvarili 
naši predniki, nadgrajeno so-
dobnim trendom in času pri-

merno, predali vsem 
plezalcem, ki priha-
jajo za nami,« doda 
Pozvek.

PLEZALNA 
INFRASTRUKTURA 
NI SAMOUMEVNA 
Upravljanje, pre-
opremljanje in 
vzdrževanje pa pos-
tajata vedno zahtev-
nejša in odgovor-
nejša naloga v luči 
dejstva, da število 
uporabnikov pleza-
lišč v Sloveniji iz leta 
v leto strmo naraš-
ča. »Čeprav je v Slo-
veniji na voljo prek 
sto takšnih objektov 
z več kot 5000 ple-
zalnimi smermi, v 
zadnjem desetletju 
mnoga plezališča 
postajajo 'pretesna'. 

Obisk je ponekod presegel no-
silno zmogljivost okolja. Kljub 
množičnosti je treba imeti v 
oziru varnostne dejavnike, od-
nos do narave in do lokalnih 
prebivalcev. Preobremenje-
nost je rezultirala v nekaterih 
konfliktih predvsem v večjih 
plezališčih – stenah Kraške-
ga roba, Kotečnika, Bohinj-
ske Bele ..., ki nimajo uradne-
ga ali neuradnega skrbnika. 
Precej časa je bilo potrebne-
ga, da se je plezalska skup-
nost zavzela in začela reševa-
ti probleme.« Morda ste tudi 
vi v medijih zasledili informa-
cijo, ki jo omenja Pozvek, na-
mreč da se je slovenska ple-
zalna skupnost pred kratkim 
tesneje povezala in zagrizla v 
projekt Opremimo slovenska 
plezališča in ustanovitev Skla-
da slovenskih plezališč, kamor 
lahko posamezniki prispevajo 
denar za urejanje slovenskih 
plezališč. »Namen je povezo-
vanje in osveščanje plezalne 
skupnosti ter njen organiziran 
nastop v odnosu do ostalih de-
ležnikov, s katerimi si plezalci 
delimo prostor. Naša skupna 
Zaveza za plezališča povze-
ma ključne vsebine Etičnega 
kodeksa slovenskih plezalcev 
in opozarja med drugim na že 
zgoraj omenjeno problema-
tiko. V posavskih plezališčih 
večjih težav zaenkrat ni bilo. 
Predvsem v najbolj obiskanem 
plezališču Armeško se uprav-
ljavci trudimo ohranjati dober 
zgled in odnose – tako do na-
rave kot družbe – z urejanjem 
plezališča in okolice, osvešča-
njem plezalcev in dialogom z 
lokalno skupnostjo. Na enak 
način pristopamo tudi na osta-
lih naših objektih.«

Ravno iskanje dobrih medčlo-
veških odnosov in zgled traj-
nostnega pristopa do narave, 
torej kako odgovorno sobiva-
ti z okoljem, ki nas obdaja in 
ga ne jemati za samoumev-

Posavska naravna plezališča 

Skale, urejene za športne užitke
POSAVJE – Ste vedeli, da ima Posavje kar šest opremljenih naravnih plezališč za športno plezanje in dve tovrstni plezališči, primerni za plezanje z orodji? Plezal-
cem zato po prepotrebno nabiranje veščin, pa tudi plezalnih užitkov, ni nujno potrebno na drug konec države. Plezališči pri Brestanici – Armeško in plezališče 
Nad Savo – sta priljubljeni tako v državnem merilu kot širše, za njima pa se, kot za vsakim plezališčem, skriva zanimiva zgodba, v katero je vpeto veliko ur entuzi-
azma in predanosti plezanju. 

Plezališča lahko opremljajo le ustrezno 
kvalificirani opremljevalci.

nega, so načela, po katerih so 
znani plezalci. In v tem, sicer 
vedno bolj urbanem svetu, je 
očitno vedno več tudi iskanja 
pristnega stika z naravo, ali, če 
prenesemo v svet kamnin – s 
skalo. Že leta 2020 se morda 
obeta dodaten porast zanima-

nja za tovrsten šport in rekre-
acijo, saj bo športno plezanje 
doseglo nov mejnik. Prvič bo 
namreč na sporedu olimpij-
skih iger.

 M. Mavsar
 Foto: Andrej Trošt

IZDELAVA IN MONTAŽA

◦ OKENSKE  POLICE,  STOPNICE
◦ SPOMENIKI , GRAVIRANJE NAPISOV
◦ KUHINJSKI  IN  KOPALNIŠKI  PULTI

07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com

g: +386 31 652 437
t: +386 3 7491 030
f: +386 3 7491 032
e:  asfalt.kovac@siol.net

ASFALT KOVAČ d.o.o., Planina pri Sevnici 47 A, Planina pri Sevnici

PROIZVODNJA IN VGRADNJA 
ASFALTNIH ZMESI

Plezališče Armeško je zelo zanimivo tudi zaradi posebej urejenih smeri, ki omogočajo pleza-
nje začetnikom.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na god sv. Martina, 11. novembra, je praznovala visok osebni jubilej 
Barbara oz. Barica Črpič. Barica je večji del svojega življenja preži-
vela na Mali Dolini, sedaj pa že nekaj let stanuje v Novi vasi pri Mo-
kricah pri sinu Marjanu in snahi Grozdani, kjer zanjo lepo skrbijo in 
ji nudijo vso potrebno nego. Ob rojstnem dnevu jo je obiskal tudi 
župan občine Brežice Ivan Molan, čestitat pa ji je prišla tudi sokra-
janka Amalija Mohorčič, ki je letos praznovala 100 let. Tudi Amali-
ja je slavljenki ob voščilu zaželela zdravja in dobrega počutja. Dne-
ve Barica najraje preživlja v krogu družine, njen 103. rojstni dan je 
bil praznik za vse, ki jo imajo radi. 

MEDO (18519B) 
je osem let star kuža, ki je pred 
kakšnim mesecem prišel v zave-
tišče in tukaj dobil novo prilož-
nost za lepše življenje. Je zelo 
prijazen, obožuje sprehode in 
je primeren za starejše ljudi. 

Kuža REKS (18477P) 
je star cca. dve leti in je v tipu 
nemškega ovčarja. Je prijazen 
pes, ki si čimprej želi v topel dom 
k prijazni družini, ki bo zanj lepo 
skrbela.

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.

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.

Sistem izposoje koles v 1. fazi 
zajema vzpostavitev šestih po-
staj – javnih izposojevalnic. Do 
konca meseca novembra bodo 
predvidoma urejene tri postaje 
izposojevalnic – ob tržnici (s ko-
lesarnico in dodatnimi stojali za 
kolesa), na avtobusni postaji (s 
kolesarnico) in na železniški po-
staji (s kolesarnico). Podrobne 
informacije o delovanju in na-
bavi uporabniških kartic bodo 
javljene naknadno.

Občina Brežice želi s projektom 
Javni sistem izposoje koles in 
postavitev kolesarnic vzpostavi-
ti javni sistem izposoje koles, ki 
bo povezoval tiste točke v mes-
tu, ki so prostor prestopa med 
različnimi načini prometa (avto-
bus, vlak ipd.), ki bo javno do-
stopen ter bo v okoliših, kjer je 
pričakovati več uporabnikov ko-
les, omogočal uporabo koles za 

Tretji petek v mesecu novembru osnovne šole in vrtci po Sloveniji 
obeležijo dan slovenske hrane s tradicionalnim slovenskim zajtrkom 
(jabolka, med, maslo, kruh). Župan občine Brežice Ivan Molan se 
vsako leto udeleži zajtrka na eni izmed šol in vrtcev v občini. Letos 
je župan zajtrkoval v družbi ravnateljice Nuške Ogorevc in otrok v 
vrtcu pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, s katerimi je poklepetal, sku-
paj so prisluhnili pravljici in mu predstavili svoje igre. Ob tej prilož-
nosti se je župan otrokom in vzgojiteljicam zahvalil za gostoljubnost 
s knjižnim darilom.
Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je namenjen iz-
boljšanju zavedanja o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, 
domačo pridelavo in predelavo. Otroci se ob zajtrku, ki ga sestav-
ljajo  kruh, maslo, med, mleko in jabolka, na prijeten in zabaven na-
čin poučijo o pridelavi domače hrane in zdravem načinu življenja.

V začetku meseca novembra je bil v namen predan obnovljen od-
sek lokalne ceste Artiče–Volčje v dolžini 650 metrov, ki povezuje KS 
Sromlje in KS Artiče. Dogodka ob predaji v namen so se udeležili 
krajani, ki jim bo obnovljeni odsek ceste olajšal dostopnost do do-
mov, predstavniki izvajalcev del, župan občine Brežice Ivan Molan 
ter predsednika KS Artiče in KS Sromlje Anton Gajšek in Ferdo Pin-
terič. Občina Brežice je za celotno obnovo voziščne konstrukcije na-
menila 82.000 evrov, dela obnove ceste so zajemala izkop nenosilne-
ga materiala, polaganje filca, navoz tampona, asfaltiranje, izdelavo 
bankin in ureditev odvodnjavanja meteornih voda.  

Članice Športno kulturnega društva mažoretke Dobova so se z 
evropskega pokala ADA (Alpe Donava Adria) za mažorete 2018, ki 
je potekal v Ohridu (Makedonija), vrnile s sedmimi odličji. V Me-
stni hiši Brežice jim je pripravil sprejem župan občine Brežice Ivan 
Molan in dobitnicam čestital za odlične rezultate. 
Mažorete so osvojile 2. mesto v kategorijah solo junior (Kaja Rada-
novič), solo kadet (Michaela Volčanjšek) in duo junior (Anja Račič 
in Lea Savnik) ter 3. mesto v kategorijah solo kadet (Lea Krošelj), 
solo senior (Nina Žmavc), duo junior (Manca Račič in Larisa Gerjo-
vič) in v skupini junior pod vodstvom trenerke Laure Pavlović (La-
risa Gerjovič, Neli Klemenčič, Anja Račič, Manca Račič, Kaja Rada-
novič, Lea Savnik, Aurora Šintić, Michaela Volčanjšek, Nina Žmavc). 
Med ostalimi uspehi so nanizale še 4. mesto v kategoriji duo ka-
det (Lora Bačelić in Lea Krošelj), 5. mesto v kategoriji duo kadet 
(Nea Voglar in Katja Šetinc) in 7. mesto v kategoriji skupina ka-
det (trenerka Lucija Kelhar, tekmovalke Lora Bačelić, Tina Galič, 
Lea Krošelj, Zara Mižigoj, Lara Pregelj, Nuša Račič, Katja Šetinc, 
Nea Voglar). 

Občina Brežice z evropskimi sredstvi 
vzpostavlja javni sistem izposoje koles 
BREŽICE – Občina Brežice je pričela postavljati kolesarnice, ki so del prihajajočega javnega sistema izposoje koles v 
mestu Brežice, ta je kot ukrep spodbujanja trajnostne mobilnosti namenjen občanom in obiskovalcem. 

vožnje po mestu in s tem pri-
speval k zmanjšanju motorne-
ga prometa. 

Sistem izposoje koles v 1. fazi, ki 
je tudi predmet prijave na razpis 
MZI za ukrepe trajnostne mo-
bilnosti, predvideva vzpostavi-
tev  šestih postaj – javnih izpo-

sojevalnic , ki imajo vse po osem 
priključnih mest in vsaj pet ko-
les. Dve postaji – na avtobusni 
in na železniški postaji pa ima-
ta po 10 priključnih mest in po 
šest koles. Sistem je možno v 
skladu s potrebami in razpolo-
žljivimi sredstvi naknadno nad-
grajevati, v kolikor bo uporaba 

iz 1. faze nakazovala potrebo po 
širjenju. Izposojevalnice (6) se 
vzpostavljajo na lokacijah: žele-
zniška postaja, avtobusna posta-
ja, mladinski center, gimnazija, 
tržnica in Trnje. Prve štiri lokaci-
je se nadgradijo z izgradnjo ko-
lesarnice.

Projekt se bo izvajal v obdob-
ju 2018–2020, predvidoma pa 
bodo vsi objekti postavljeni do 
sredine leta 2019. Izvajalec pro-
jekta, izbran v postopku javne-
ga naročanja, je Šolski center Ve-
lenje s podizvajalci. Sklenjena 
je pogodba v višini 216.328,31 
EUR z DDV, od tega bosta EU 
(Kohezijski sklad) in RS sofinan-
cirali 131.811,09 EUR, saj je bila 
občina s prijavo za sofinancira-
nje uspešna na javnem razpisu 
za sofinanciranje ukrepov traj-
nostne mobilnosti, ki ga je vodi-
lo Ministrstvo za infrastrukturo.

Izposojevalnica pri brežiški tržnici 

Obnovljen odsek lokalne ceste Artiče–Volčje

Predaja namenu ceste Volčje, ki povezuje KS Sromlje in KS Artiče

Župan sprejel mažorete po uspešnem 
tekmovanju na evropskem pokalu ADA

Sprejem za mažoretke

Župan na tradicionalnem slovenskem zajtrku pri 
otrocih iz vrtca pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu pri OŠ Maksa Pleteršnika Pi-
šece

100-letnica Amalija Mohorčič voščila slavljenki 
Barici Črpič za 103. rojstni dan

Spredaj 103-letna slavljenka Barica Črpič, desna za njo pa 100-le-
tnica Amalija Mohorčič

Župan občine Brežice Ivan Molan je sodeloval na 4. Akademiji SBC 
(Slovenian Business Club) Kluba slovenskih podjetnikov na temo 
Kako spodbuditi podjetništvo v vsaki slovenski občini? Na dogodku 
so sodelovali tudi podjetniki in župani iz občin Ajdovščina, Kočevje, 
Krško, Črnomelj in Trbovlje. Namen akademije je predstaviti podje-
tnikom in širši javnosti konkretne oz. izvirne ter učinkovite ukrepe, 
ki so bili v korist zdravi rasti gospodarstva v občini. Občina Brežice 
se je predstavila s primerom dobre prakse hitrega in učinkovitega 
odziva pri umeščanju podjetja Kovis v IPC Brezina, ki je pred leti dal 
dodatni zagon tako podjetju kot coni. Na posvetu je sodeloval tudi 
predstavnik podjetja Kovis Aleksander Gajski. 

Občina Brežice med primeri dobrih praks
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Mikrobiološka preiskava Kemična analiza

A B C D ocena vzrok NU

1. G. Leskovec – omr. Poklek na Blanco 54/a 150 Da U 0 0 1 5 U /

2. Jevša – Reštanj - Mali Kamen - Šedem – omr. Mali Kamen 59 230 Da NU 4 10 154 10 U /

3. Kališovec - Brezje – D.Leskovec – omr. Kališovec 5 290 Da U 0 0 0 1 U /

4. Mali Kamen - Reštanj – omr. Mali Kamen 26 175 Da U 0 0 2 1 U /

5. Rožno – D. Leskovec – omr. D. Leskovec 23 220 Ne U 0 0 3 0 U /

6. Slom – Pihovec – omr. Stolovnik 51 219 Ne NU 0 1 116 2 U /

7. V. Kamen – omr. Veliki Kamen, bar Kamen 252 Da U 0 0 5 4 U /

Tabela: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, 
ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodovodnih odborov v občini Krško – jesen 2018

Legenda: A = Escerichia coli – CFU/100mL, B = Koliformne bakterije – cfu/100mL, C = Skupno število aerobnih bakterij pri 22°C 
72hv1ml,, D = Skupno število aerobnih mezofilnih bakterij 36°C 72hv 1ml mL, U=ustrezen, NU=neustrezen, omr. = omrežjePobude in vprašanja svetnikov s 35. seje 

občinskega sveta
Anton Petrovič (SD) je predlagal, da se ob gradnji vrtca na Seno-
vem uredijo nadomestna parkirišča za stanovalce blokov na Tito-
vi 108, ki so na tem območju do zdaj imeli garaže. 

Vlado Bezjak (DeSUS) je vprašal, kdaj bo porušena stanovanjska 
hiša v Brestanici, na Cesti na ribnik 6. Predlagal je še, da občinski 
svet sprejme sklep o dodelitvi dodatne finančne pomoči družini 
iz Brestanice, ki ji je pogorela hiša, v višini vsaj 15.000 evrov, tako 
da bi pomoč Občine Krško znašala skupno 20.000 evrov.

Davorin Naglič (SMC) je vprašal, zakaj je vrednost točke na obmo-
čju zazidalnega načrta Polšca A višja kot drugod v občini, o mož-
nostih zmanjšanja komunalnega prispevka ter kdo določa višino 
cene odkupa zemljišča za potrebe javnega dobra. Zanimala ga je 
še vrednost naložbe opremljanja tega območja in v kolikšnem od-
stotku je bila subvencionirana.

Poročilo o kakovosti pitnih voda iz vaških 
vodovodov (II. polovica leta 2018)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto je opravil drugi del analiz 
vode vaških vodovodov, s katerimi upravljajo uporabniki sami ter obsegajo večje vaške vodovodne sisteme. Skupno je 
bilo pregledanih sedem vaških vodovodov, nacionalni laboratorij je odvzel sedem vzorcev za osnovno mikrobiološko 
in sedem za fizikalno – kemično preiskavo. Na vodovodih Jevša – Reštanj – Mali Kamen – Šedem in Slom – Pihovec je 
bila voda fekalno onesnažena in s tem zdravstveno neustrezna, na ostalih pa zdravstveno ustrezna. 

Kljub temu da trenutna ocena 
kaže na to, da je bila voda na 
ostalih vodovodih zdravstve-
no ustrezna, in da na nekaterih 
vodovodih analize izpred pre-
teklih let kažejo na zdravstve-
no ustreznost vode, Nacional-
ni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano opozarja, da kakovost 
vode ni ves čas stabilna in da je 
potrebno za njeno zdravstveno 
ustreznost na vodovodih izves-
ti še dodatne ukrepe. Rezulta-
ti preiskave so odraz trenutne-
ga stanja, saj primerjava analiz 
iz preteklih let kaže, da se kako-
vost vode na teh vodovodih in 
izvirih med letom lahko bistve-
no spreminja, odvisno od vre-
menskih razmer in letnega časa 
ob odvzemu vzorca. 

Nacionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano predlaga ob-
vezno prekuhavanje vode na 
vseh obravnavanih vodovodih. 
Prekuhavanje mora trajati, do-
kler voda ni zdravstveno ustrez-
na. Vodo je treba primerno pri-
praviti in razkužiti. Na vodovodu 
Slom – Pihovec je potrebno ra-
ziskati vzroke neustreznosti, 
preveriti učinkovitost razkuže-
vanja in uvesti razkuževanje. Po-
noviti je potrebno nadzor na 
obeh vodovodih z neustrezni-
mi vzorci. Zaradi varnosti mora 
upravljanje vodovoda prevze-
ti profesionalno usposobljeno 
podjetje. Vir pitne vode je po-
trebno zaščititi s predpisanimi 
varstvenimi  pasovi, ki morajo 
biti skladno s predpisi označeni. 

Vodo iz vseh vodovodov je pred 
uporabo potrebno obvezno pre-
kuhati. Za prekuhavanje pitne 
vode se priporoča naslednji na-
čin - ko voda zavre, običajno za-
dostuje, da burno vre še eno mi-
nuto, priporoča pa se, da zaradi 
večje varnosti voda vre vsaj tri 
minute, kar zagotavlja tako širo-
ko varnost, da takšno vodo lah-
ko uživajo tudi osebe z oslablje-
nim imunskim sistemom. Zaradi 
možnosti naknadnega onesna-
ženja prekuhane vode se pripo-
roča, da voda ostane v isti po-
sodi, v kateri smo jo prekuhali. 
Vodo hranimo v hladilniku v 
čisti in pokriti posodi; tako pri-
pravljeno vodo za pitje lahko 
uporabljamo do 24 ur, izjemo-
ma do 48 ur. Če je voda mot-

na, je potrebno pred prekuha-
vanjem odstraniti večino delcev 
z usedanjem in nato filtriranjem 
skozi več plasti čiste, najbolje 
prelikane tkanine ali skozi čist 
papirnat filter (npr. pivnik, filter 
za kavo). Ker je lahko prekuha-
na voda manj prijetnega okusa, 
se za pitje priporoča pripravo 
čaja oz. drugih napitkov, lahko 
pa se zaužije tudi v obliki juhe 
ali kakšne druge jedi. 

Celotno poročilo je objavljeno 
na spletnih straneh Občine Krš-
ko, priloge s podatki o analizah 
za posamezen vodovod pa so na 
razpolago na Oddelku za urejan-
je prostora in varstvo okolja Ob-
čine Krško.

Kot je pojasnil župan, bodo par-
tnerji projekta MASTER 5 obrtni-
kom v partnerstvu z lokalno 
skupnostjo in izobraževalnimi 
ustanovami skozi dualni sistem 
oblikovali model mojstrske šole 
po nemškem vzoru. V Sloveni-
ji obstaja vrzel izobraževanja po 
končanem srednješolskem izo-
braževanju in ravno z mojstrsko 
šolo bi posameznik pridobil pot-
rebne kompetence za samostoj-
no delo in mojstrska šola bi mu 
služila kot priprava na mojstrski 

Predstavili projekt MASTER 5 
in sofinanciranje počitniškega dela
Župan občine Krško mag. Miran Stanko je skupaj z direktorjem podjetja TIPS Robertom Pustavrhom 13. novembra so-
deloval na 4. Akademiji SBC (Slovenian Business Club) Kluba slovenskih podjetnikov »Kako spodbuditi podjetništvo v 
vsaki slovenski občini«. Predstavila sta projekt MASTER 5 ter sistem sofinanciranja počitniškega dela v občini Krško. 

izpit. V projektu poleg Slovenije 
(partnerji Območna obrtno-pod-
jetniška zbornica Krško, Občina 
Krško in Šolski center Krško-Sev-
nica ter domača podjetja) sodelu-
jejo še Nemčija, Hrvaška in Srbija.

S ciljem mladim zagotoviti pri-
dobivanje delovnih izkušenj ter 
spoznavanje deficitarnih pok-
licev, delodajalcem pa pridobi-
ti potencialne domače kadre, je 
Občina Krško prvič objavila jav-
ni poziv domačim podjetjem za 

sofinanciranje počitniškega dela 
mladih. Za ta namen je lani za-
gotovila 26.000, letos pa 38.000 
evrov. Prednost imajo predvsem 
podjetja, ki so omogočila poči-
tniško delo v tehničnih oz. defi-
citarnih poklicih. Gre predvsem 
za področja strojništva, elektro-
tehnike, gradbeništva, turizma, 
gostinstva, papirništva ... Kot je 

poudaril župan, je Občina Krško s 
tem razpisom prva v slovenskem 
prostoru, odziv pa pozitiven tako 
med mladimi kot med domači-
mi podjetji. Na akademiji so pri-
mere dobrih praks predstavili še 
podjetniki in župani iz občin Bre-
žice, Ajdovščina, Kočevje, Črno-
melj in Trbovlje.

Klub slovenskih podjetnikov

KRŠKO  – Občina Krško je v teh dneh podpisala pogodbo z izvajal-
cem za rušitev objekta belilnice na območju podjetja Vipap, kjer je 
že pred tem odkupila zemljišče. Objekt že leta ni več v funkciji, za-
radi propadanja pa močno vpliva na izgled mesta Krško. Vzpored-
no bo tudi družba Vipap odstranila lastne objekte. Rušenje se bo 
začelo še v tem letu in se zaključilo v začetku leta 2019.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK NA OŠ DR. MIHAJLA ROSTO-
HARJA – Kot vsako leto se je Občina Krško tudi letos ob dnevu slo-
venske hrane pridružila projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, v 
okviru katerega je župan občine Krško mag. Miran Stanko k zajtrku 
sedel z učenkami in učenci ter zaposlenimi na OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja Krško. Projekt poteka v okviru dneva slovenske hrane, ki je le-
tos posvečen predvsem pomenu kakovosti tal za pridelavo zdrave 
in kakovostne hrane. Uvodoma so učenke in učenci OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja prisluhnili čebelarju Ivanu, ki jim je predstavil delo če-
belarja, seveda pa ni manjkala že »tradicionalna« pesem ob tej pri-
ložnosti Čebelice, ki so jo vsi skupaj zapeli ob spremljavi šolskega 
ansambla. Ravnateljica dr. Barbara Smolej Fritz in župan sta spre-
govorila o pomenu lokalno pridelane hrane in zajtrka za zdravje.

Občina Krško v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem 
pričenja z izvajanjem ukrepov, predvidenih v Strategiji razvoja 
turizma občine Krško 2018–2022. Aktivnosti želimo predstaviti 
vsem akterjem na področju turizma, zato vas vljudno vabimo na 

SREČANJE  PONUDNIKOV TURISTIČNIH STORITEV 
v sredo, 5. decembra 2018, ob 13. uri na gradu Rajhenburg.

Na srečanju bomo predstavili strokovni svet, sledile bodo 
predstavitve turistične ponudbe posameznih udeležencev, 
delavnice in predstavitev dobre prakse povezovanja turističnih 
produktov iz ene od slovenskih regij. 

Prijave: info@cptkrsko.si ali 07/490 22 21 do 3. 12. 2018.

Rušenje objekta belilnice
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Na razglednem griču nad sta-
rim mestnim jedrom Sevnice 
stoji Grad Sevnica, osrednji kul-
turno-zgodovinski spomenik v 
občini. V zadnjih letih so bila na 
gradu in v njegovi širši okolici 
v skrbi za ohranitev tega edin-
stvenega kulturnega objekta 
opravljena številna prenovit-
vena dela. 

Občina Sevnica in Javni zavod 
KŠTM Sevnica sta kot lastnik in 
skrbnik gradu še posebej po-
nosna, da grajski zidovi nikoli 
ne samevajo. Bogatijo jih razni 
koncerti, razstave, protokolar-
ni dogodki, poroke, jubileji, po-
slovni dogodki. Prostor nudi 
grajskemu lutkovnemu gledali-
šču, delovanju Rotary kluba Sev-
nica in drugim, v sklopu graj-

skega kompleksa je tudi grajski 
vinograd z vinsko kletjo in vino-
teko, kavarna, v bližini so čebe-
larski dom, čebelnjak in druge 
dopolnitvene dejavnosti. Pod 
gradom je znamenita Lutro-
vska klet, ki s svojimi freskami 
sodi med najlepše renesančne 
umetnostne spomenike na Slo-
venskem. Romantična podoba 
iz 19. stoletja je bila pred nekaj 
leti z obsežno investicijo povr-

njena tudi grajskemu parku s šir-
šo okolico.
Grad Sevnica je bil z letošnjim 
letom še dodatno olepšan, saj 
so bila opravljena konservator-
sko-restavratorska dela na ka-
mnitih elementih atrija gra-
du ter obnovljene stenske in 
stropne poslikave na hodnikih 
gradu. Projekt je poleg občine 
sofinanciralo Ministrstvo za kul-
turo Republike Slovenije. 

Občinski praznik v počastitev spomina
Skozi celoten mesec november po vsej občini potekajo prireditve v počastitev občinskega praznika. Svoj praznik Obči-
na Sevnica obeležuje v spomin na hrabra dejanja narodnega heroja Dušana Kvedra Tomaža in rešitev aktivistov iz sev-
niškega zapora med drugo svetovno vojno. 

V organizaciji sevniškega občin-
skega odbora združenja borcev 
za vrednote NOB prav na dan 
praznika, 12. novembra, tradi-
cionalno poteka slovesna po-
ložitev venca k spomeniku pa-
dlih žrtev NOB v Sevnici in k 
spominski plošči na stavbi sodi-
šča v Sevnici. Tudi letos je nato 
na Gradu Sevnica sledila slav-
nostna seja občinskega odbo-

ra združenja borcev za vredno-
te NOB s kulturnim programom 
in podelitvijo priznanj tistim, ki s 
svojim delom še posebej prispe-
vajo k razpoznavnosti in ugledu 
organizacije. 

Priznanja je dobitnikom – med 
njimi so Janez Repovž iz Šen-
tjanža, Janez Pelko iz Tržišča, Ja-
nez Kukec iz Tržišča, Ivan Konci-

lija iz Loke pri Zidanem Mostu, 
Jožef Žnidarič iz Sevnice, Franc 
Jazbar iz Sevnice in Zdravko 
Mastnak iz Sevnice – izročil 
predsednik Občinskega odbora 
zveze borcev za vrednote naro-
dno osvobodilnega boja Sevnica 
Maksimiljan Popelar.

Govornik na prireditvi je bil 

podpredsednik odbora Jožef 
Žnidarič. Z recitalom je dogodek 
obogatila Jelka Robar, s pesmi-
jo pa Marjan Dirnbek. Priredi-
tev je povezoval Peter Teichme-
ister. Med gosti dogodka je bil 
tudi župan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk, ki je izpostavil pomen 
ohranjanja spomina in vsem vo-
ščil ob občinskem prazniku.

Pri spominski plošči na stavbi sodišča v Sevnici. Prejemniki priznanj posameznikom, ki s svojim delom še posebej 
prispevajo k razpoznavnosti in ugledu organizacije.

V Hinjah veseli prometnih posodobitev

V kraju Hinje v krajevni skupnosti Šentjanž so v sredo pripravili pra-
znovanje ob zaključku pomembnih prometnih posodobitev. V sode-
lovanju med krajani, Občino Sevnica in Krajevno skupnostjo Šentjanž 
je bilo celovito urejeno križišče v središču kraja in asfaltiran 1100–
metrski odsek javne poti od Hinj v smeri proti Prinštalu. Krajane je 
ob tem povezal prijeten kulturni program z druženjem.

Slavnostni prerez traku so opravili najmlajši krajani.

Ob letošnjem dnevu slovenske hrane, 16. novembru, je tudi v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih v sevniški občini potekal »Tradi-
cionalni slovenski zajtrk«.

Gre za projekt ozaveščanja o prednostih živil slovenskega izvora, zdra-
vem prehranjevanju, lokalni samooskrbi in pomenu kmetijstva. Tej 
sporočilnosti vselej posvetijo posebno pozornost in pripravijo zajtrk, 
sestavljen z živili pridelovalcev iz domačega okolja, pa tudi različne 
dejavnosti, ki otrokom prijetno popestrijo dan slovenske hrane. Žu-
pan Srečko Ocvirk se je skupaj s sodelavci in predstavniki čebelarskih 
društev Sevnica in Šentjanž letos udeležil zajtrka v vrtcu pri Osnov-
ni šoli Krmelj, kjer so ob tem pripravili prisrčen kulturni program. 
Sevniška občina za vse šole in vrtce javna naročila za dobavo hrane si-
cer izvaja že od leta 2013, z ustreznim usklajevanjem ponudbe in pov-
praševanja pa ji uspeva v celoti izkoristiti 20-odstotno kvoto vključit-
ve živil lokalnih pridelovalcev, ki jo je po zakonodaji možno izločiti iz 
postopkov javnih naročil. To kaže, da je več kot smiselno ta odstotek v 
zakonodaji povečati in tako še krepiti možnosti lokalne samooskrbe. 

V sklopu prireditev ob občinskem prazniku so v Turistični zvezi ob-
čine Sevnica podelili posebna občinska priznanja »Moja dežela, 
lepa in gostoljubna«. Priznanja pomenijo potrditev za trud in pri-
zadevanje na področju urejanja okolja ter gostoljubnosti. 

Občinska komisija je priznanje namenila Jožetu Cimperšku in Vinku 
Špitalarju za prostovoljno in zgledno urejanje enega najbolj priljub-
ljenih izhodišč na Lisco v Cirju, kmetiji Matko za lokalno usmerjeno 
pridelavo in predelavo hrane, urejenost kmetije in splošno gosto-
ljubje, in KŠTM Sevnica kot oskrbniku gradu Sevnica za skrb in ure-
janje grajskega parka in okolice. 
Kot je v nagovoru povedal župan Srečko Ocvirk, je urejanje okolja 
in napredek, ki ga v občini opaža tudi državna komisija, plod sode-
lovanj javnih služb ter prostovoljcev. Le skupaj lahko dosežemo zgle-
dno podobo naših krajev. Ob tej priložnosti so v goste povabili Jožeta 
Lovenjaka, tudi člana regijske ocenjevalne komisije, ki je na podla-
gi svojih večletnih izkušenj s področja ocenjevanja krajev predstavil 
nekaj smernic za urejanje okolja. Program sta s harmoniko kultur-
no obogatili Lea in Eva Lisec. 
Moderatorka Sergeja Cesar je večer sklenila z mislijo, naj bodo pri-
znanja zahvala in spodbuda za delo tudi vnaprej, hkrati pa zgled, da 
po svojih močeh prispevamo k lepši podobi krajev, v katerih živimo. 

Podelitev priznanj Moja dežela, 
lepa in gostoljubna

Program sta s harmoniko kulturno obogatili Lea in Eva Lisec.

Zveza kulturnih društev Sevnica vsako leto podeljuje priznanja 
in Prešernove plakete Zveze kulturnih društev Sevnica za dol-
goletno uspešno in odgovorno delo ter posebne uspehe in do-
sežke na področju različnih oblik ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Ljubiteljska kulturna društva, skupine, krajevne skupnosti, javni 
zavodi in posamezniki lahko na podlagi Pravilnika o podeljevanju 
Prešernovih priznanj in plaket Zveze kulturnih društev Sevnica 
in razpisa, objavljenega na spletni strani www.obcina-sevnica.
si podajo predloge za podelitev Prešernovih priznanj in plaket 
ZKD Sevnica, in sicer do 9. januarja 2019 na naslov: Zveza kul-
turnih društev Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Prešernova priznanja in plakete bo Zveza kulturnih društev Sev-
nica podelila na osrednji proslavi ob kulturnem prazniku v sev-
niški občini, ki bo 7. februarja 2019 ob 18. uri v Kulturni dvo-
rani Sevnica.

Zajtrk je popestril tudi obisk čebelarjev.

Javna predstavitev opravljenih konservatorsko-
restavratorskih posegov in poslikav na Gradu Sevnica

Morda le spomin na zunanjo podobo Gradu Sevnica iz še ne ta-
ko oddaljenega časa … … in sedanji pogled na ponos Sevnice. 

Vljudno Vas vabimo na javno predstavitev letošnjih pridobitev, ki bo skupaj s pregledno razstavo opravljenih posegov potekala  
v torek, 27. novembra 2018, ob 17. uri na Gradu Sevnica.

Vsebine dogodka pripravljamo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območno enoto Celje, in Posavskim muzejem Brežice.

Prijazno vabljeni.
 Občina Sevnica in KŠTM Sevnica      

Razpis za priznanja ZKD Sevnica Na tradicionalnem slovenskem zajtrku
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na muhi ...

Njihov vsakdan bi bil lahko podoben vsakdanjiku vseh tistih, 
ki prebivajo v dijaških domovih, a vrata radeškega prevzgoj-
nega doma so zaprta in strogo varovana, okna pa zamreže-
na. Mladoletniki, ki prebivajo v domu, so na prestajanju vzgoj-
nega ukrepa oddaje v prevzgojni dom zaradi kaznivih dejanj. 
Njihovo življenje je sestavljeno iz izobraževalnih vsebin in 
prostočasnih dejavnosti, že nekaj let pa v Prevzgojnem domu 
Radeče pripravljajo tudi dan odprtih vrat. Letošnji je bil za 
mladoletnike posebej zanimiv, saj jih je obiskal in z glasbenim 
nastopom razveselil slovenski raper Zlatko –  Zlatan Čordić. 
Po zaključenem obisku v mesecu juniju jim je obljubil, da se 
bo še vrnil in z njimi odigral nogometno tekmo. Ta se je odvi-
jala v zaključku meseca oktobra na igrišču ob zapuščenem 
bazenskem kompleksu na Hotemežu. Mladoletni prestopniki 
so bili v igri z žogo borbeni in vsakega zadetka so se iskreno 
razveselili, še posebej pa, da je z njimi igral znani glasbenik, 
s katerim je nastala tudi skupinska fotografija. (S. R.)

Da je Posavje regija resnično talentiranih ljudi, dokazuje so-
delovanje treh posavskih glasbenikov na nedavnem Novosad-
skem Jazz festivalu. Krčan Aleš Suša (saksofon) in Boštanjčan 
Rok Štirn (pozavna) igrata v Big band orkestru RTV Sloveni-
ja, Jure Urek iz Kapel (bass-pozavna) pa v Jazz orkestru HRT. 
Oba sestava sta združila moči z Big bandom Radio-televizi-
je Srbije in nastal je tako imenovani »Jumbo Big Band«, ki je 
v združeni obliki vnovič nastopil skupaj po skoraj treh dese-
tletjih, pod taktirko dirigenta Siegfrieda Feigla. Združeni or-
kester bo koncertni spektakel ponovil še v zagrebški dvorani 
Vatroslav Lisinski in v ljubljanskem Cankarjevem domu. Na 
fotografiji je poleg Aleša, Roka in Jureta – vsi so ljubezen do 
jazza razvijali tudi pod okriljem Big banda Krško, ki v leto-
šnjem letu praznuje 40 let delovanja – še Dominik Kranjčan 
(trobenta), član Big band orkestra RTV Slovenija. (T. Ž.) 

Skoraj nobena prireditev na Bizeljskem ne mine brez dveh 
jezikavih in nadvse humornih ženic Francke in Pepce, ki ju 
odlično interpretirata Vesna Kunej in Erna Rožman. V pov-
sem domačem narečju se vedno obregneta ob marsikoga in 
marsikaj, kar se dogaja v tistih koncih, ali pa pripovedujeta 
anekdote iz njunega življenja. Kunejeva in Rožmanova pa se 
ne znajdeta samo v tej vlogi, ampak imata še veliko drugih 
talentov, med drugim sta letos ponovno sodelovali na ocen-
jevanju bizeljskega ajdovega kolača, pri čemer je Rožmano-
va še vsakič do zdaj prejela zlato priznanje, saj je njen kolač, 
kot je bilo rečeno, že kar sinonim za najboljši in najbolj po-
poln bizeljski ajdov kolač daleč naokoli. (R. R.)

Vrvež na Martinovem jesenskem sejmu na videmski tržnici je 
v luči predvolilnega časa večina kandidatov za župana obči-
ne in kandidatov za izvolitev v krški občinski svet izkoristila 
za osebno in strankarsko promocijo ter pomenkovanje z ob-
čani, razen Jožice Mikulanc, ki si je raje za sogovornika izbra-
la šentjernejskega petelina. Sporazumela sta se takoj, čemur 
se ne nazadnje niti ne gre čuditi, saj je Mikulančeva po rodu 
Šentjernejčanka. (B. M.) 

Tradicionalno 
martinovanje 
v krški vinski 
kleti je prav-
zaprav red-
ka priložnost, 
da se pod eno 
streho zbere-
jo vodstva raz-
ličnih družb in 
ustanov iz krš-
kega, posav-
skega in širše-
ga prostora pa tudi konkurenčnih si podjetij, čeprav je na 
dan dogodka sklenjen tihi moratorij, da si »ne skačejo v lase«. 
Vsekakor moramo pritrditi, da je namen dosežen, da udele-
ženci običajne poslovne pogovore nadomestijo z neobveznim 
sproščenim klepetom, med kakršnim smo v objektiv ujeli tudi 
dolgoletnega direktorja Območne enote Krško Zavarovalni-
ce Triglav Vikija Richterja (levo) in direktorja družbe Avtoli-
ne Krško Slavka Hotka. (B. M.)

KONCERT Jacuzzy Krall (Support: Yung 
Voodoo & Anima)

Po izidu istoimenskega albuma konec leta 2014, 
uspešni promociji ter nastopu v oddaji RTV 
SLO Izštekani, Jacuzzy prvič prihaja v Krško. 
Z angažirano liriko, bogato zvočno podlago 
in prepričljivim nastopom, povezuje različne 
glasbene stile v svojstven zvočni zid. Nastopil bo 
še krški raper Yung Voodoo iz hip-hop skupine 
VanLov in Mlada DJ-ka Saša aka ANIMA, ki se 
na novo prebija na glasbeno sceno z vrtenjem 
house/techno glasbe. Vstopnina: 3 EUR. 

Dvorana MC Krško, 30. 11. 2018, ob 21.30

DOKUMENTARNA NEDELJA 

Lepo vabljeni na izobraževanje in ogled zanimi-
vih dokumentarnih filmov v MC Krško. Vstop je 
prost.
Več informacij o izboru filma in sami tematiki, pa 
lahko najdete v aktualnih objavah na Facebook 
strani MC Krško. 
Dvorana MC Krško, 25. 11. 2018, ob 18.00

KITARSKA DELAVNICA z Dmitrijem 
Alperovichem

Delavnica je sestavljena iz štirih delov in je 
primerna za vse kitariste, ki se počutijo, da so 
obtičali na določenem nivoju in ne vedo kako 
naprej. Naučili se boste opazovati svoje telo 
in način svojega igranja, zato da boste lahko 
analizirali vsak problem, ki vas ustavlja pri tem, 
da postanete boljši kitarist. Vsi kitarski virtuozi, 
navdušenci, začetniki... Lepo vabljeni!
Udeležba: 10 EUR, prijave na: info@mc-krsko.si

MC Krško, 30. 11. 2018, od 16.00 do 19.00

DIY MUSIC: Delavnica izdelovanja različnih 
glasbenih inštrumentov

V MC Krško se zopet obeta DIY MUSIC 
delavnica, kjer iz različnih materialov izdelujemo 
zanimive inštrumente. Vabljeni na ustvarjalno 
sobotno dopoldne! Za več informacij spremljaj 
Facebook stran MC Krško. 
MC Krško, 24. 11. 2018, ob 10.00

IZKOPANINE 018: 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. 
MC Krško, 29. 11. 2018, ob 19.00

 

Žur pod 18 let – NEON EDITION

Čaka nas prav posebna NEONSKA dogodivšči-
na. MC Krško bo tokrat odprt samo za osebe 
pod 18 let!
Zate in za tvoje prijatelje pripravljamo nepozaben 
žur. Peli, plesali in zabavali se bomo prav tako 
bo poskrbljeno za dobro glasbo, prigrizke, 
animacijo, predvsem pa za pisano vzdušje. 
Manjkaš samo še ti in tvoji prijatelji!
Povej naprej in pripelji s sabo vse, ki so radi 
pisani! Vstop je prost. 
Dvorana MC Krško, 23. 11. 2018, ob 20.00

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

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

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si
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07 391 81 14

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €. Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete še popust ob menjavi staro za novo v 
višini 600 € ter dodatni popust v višini 1.200 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 – 5,8 l/100 km. Emisija CO2: 101 – 132 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0192 – 0,03199 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 
0,00073 g/km. Število delcev (x1011): 0,03–1,27. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Prihranek do 
2.800 €*

+
Paket zimskih 
pnevmatik**

MEGANE
OMEJENA SERIJA LIMITED

Mag. Marta Kavšek iz Krške-
ga, ki je že vrsto let namestni-
ca direktorice za področje 
zdravstvene nege in oskrbe ter 
višja svetovalka v Domu sta-
rejših občanov Krško, zaklju-
čuje doktorski študij na Fakul-
teti za organizacijske študije, 
deluje pa tudi kot znanstvena 
sodelavka Fakultete za zdra-
vstvo Angele Boškin v Novem 
mestu ter se raziskovalno in 
strokovno posveča področju 
staranja prebivalstva. V znan-
stveni monografiji Celostna 
obravnava dolgotrajne oskr-
be v Sloveniji predstavlja in 
povzema vrsto storitev, ki jih 
potrebujejo osebe z zmanjša-
no stopnjo fizičnih in kogni-
tivnih zmožnosti ter so zara-
di tega v daljšem časovnem 
obdobju odvisne od pomoči 
pri izvajanju dnevnih opravil. 
Dolgotrajna oskrba je poveza-
na z več ukrepi, kot so nudenje 
podpore oz. izvajanje podpor-
nih dnevnih opravil s strani 
svojcev ali oskrbovalcev na 
domu, med drugim pri pripra-
vi hrane, pranju perila, prevo-
zu, čiščenju, nakupih ipd., ter 
v končni fazi ukrepov, ki so-
dijo v pristojnost zdravstve-
ne nege, kot je previjanje ran, 

Potreb po dolgotrajni oskrbi 
vse več, kapacitet pa premalo
KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško je mag. Marta Kavšek 23. oktobra predstavila znanstveno monografi-
jo Celostna obravnava dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, ki jo je spisala v soavtorstvu z ddr. Davidom Bogatajem. 

spremljanje vitalnih funkcij, 
izvajanje protibolečinskih te-
rapij idr. Mag. Kavškova je na 
predstavitvi izpostavila, da v 
Sloveniji spričo staranja prebi-
valstva in obolevnosti povpra-
ševanje po dolgotrajni oskrbi 
raste oziroma že presega raz-
položljive kapacitete instituci-
onalnega varstva, kar se med 
drugim poleg čakalnih vrst za 
sprejem v domove kaže tudi 
skozi povečevanje zmogljivo-
sti v obstoječih domovih, zase-
denostih negovalnih oddelkov 
v bolnišnicah in podaljšanih 
bolnišničnih zdravljenjih. 

Navedena problematika je to-
liko bolj zaskrbljujoča, je med 
drugim dejala, ker je že sedaj 
v Sloveniji okvirno 95.000 sta-
rejših oseb, ki so dopolnile 80 
in več let, projekcije pa kaže-
jo, da bo starostnikov do leta 
2060 že 250.000, od tega bo 
vsak tretji obolel za demenco, 
osebe z demenco pa že sedaj 
zapolnjujejo polovico razpo-
ložljivih bivanjskih kapacitet 
v domovih. Zato bo treba čim 
hitreje sprejeti ukrepe za is-
kanje prostorskih rešitev za 
kakovostnejšo starost, bodi-
si preko večjega števila prila-

goditev matičnih domov sta-
rostnikov bodisi z izgradnjo 
dodatnih domov za starej-
še občane, ureditvijo dnev-
nih centrov, večjega števila 
oskrbovanih stanovanj, sta-
novanjskih ali gospodinjskih 
skupnosti ali po vzoru tujine z 
izgradnjo vasi za starostnike. 
Da bi zadostili potrebam, bi 
bilo treba po oceni Kavškove 
tudi tretjino obstoječih hiš in 
stanovanj preurediti v prijazna 
bivališča starejšim. Zaenkrat je 
sama oskrba na domu oziroma 
nudenje pomoči na domu, ki jo 
izvajajo v pretežnem delu os-
krbovalci CSD, med najbolj 
vzorno urejenimi v občini Kr-
ško, kjer občina izkazuje veli-
ko posluha in tudi v znatnem 
deležu sofinancira storitve. Če 
bo hotela biti država kos nave-
deni problematiki v naslednjih 
letih in desetletjih, je še pou-
darila v zaključku, bi že mo-
rala »včeraj« povzeti ukrepe 
in doreči, kakšen standard bo 
vzpostavljen na področju dol-
gotrajne oskrbe, predvsem pa 
iz katerega naslova bodo za to 
dejavnost, da bo dostopna in 
vzdržna, zagotovljeni viri fi-
nanciranja.
 Bojana Mavsar 

Predstavnica knjižnice Polona Brenčič se je mag. Marti Kavšek 
zahvalila za zanimivo predstavitev monografije.

SENOVO – Kulturni dogodki so v življenju oseb z izgubo sluha 
pogosto nerazumljivi in se jih ne udeležujejo, saj je ravno ovira-
nost v komunikaciji tista, ki osebe z izgubo sluha še vedno odriva 
iz družabnega in kulturnega življenja v okolju. Zato se v Društvu 
gluhih in naglušnih Posavja Krško trudimo približati kulturne 
dogodke tako slišečim osebam kot tudi osebam z okvaro slu-
ha. 20. oktobra je tako v organizaciji našega društva potekal 14. 
Gledališki festival gluhih, ki se ga je udeležilo kar šest gledaliških 
skupin oseb z okvaro iz cele Slovenije: iz Kranja, Murske Sobo-
te, Nove Gorice, Velenja, Ljubljane in Krškega. Dogodek je pote-
kal v Domu XIV. divizije na Senovem in privabil veliko množico 
oz. kar prek 250 obiskovalcev. Gledališke skupine so pripravile 
različne krajše predstave. Člani DGN Posavja smo pripravili dve 
predstavi, tj. lutkovno gledališko predstavo Zmajček in morska 
deklica, po istonaslovni knjigi za otroke, ter predstavo Skodeli-
ca kave, po črtici velikega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja. 
S slednjo smo želeli obeležiti tudi 100-letnico pisateljeve smrti 
oz. obeležiti  leto 2018 – Cankarjevo leto. Vse predstave so bile 
prevajane v slovenski znakovni jezik, prireditev pa sta v znakov-
nem jeziku povezovali naši članici Nika Majce in Slavica Polšak. 
Poskrbeli smo tudi za obiskovalce, ki uporabljajo slušne apara-
te, in smo v dvorani namestili prenosno slušno zanko. Tudi s tem 
smo želeli opozoriti, da okolje in družba še vedno ne omogoča-
ta enakovrednega vključevanja oseb z izgubo sluha na kulturne 
dogodke. Občinstvo je z velikim zadovoljstvom spremljalo pred-
stave in lahko rečemo, da smo na Senovem ponovno doživeli po-
seben kulturni dogodek.
 Vlasta Moškon, DGN Posavja

Roke pripovedujejo zgodbe

S predstave Zmajček in morska deklica
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SEVNICA – V počastitev sevniškega občinskega praznika je 10. 
novembra v organizaciji Šahovskega kluba Milan Majcen Sevnica 
potekal hitropotezni posamični šahovski turnir, ki se ga je udele-
žilo 18 tekmovalk in tekmovalcev iz Posavja in Dolenjske. Prvo 
mesto je osvojil šahist domačega kluba Martin Povše, medtem 
ko je njegova klubska kolegica Jelena Topić Božič osvojila dru-
go, Aljaž Sušin iz brežiškega šahovskega kluba pa tretje mesto. 
Tjaša Pajek iz Novega mesta je postala najboljša igralka, najbolj-
ši mladinec je bil Anej Bizjak iz Brežic, naslov najboljše mladin-
ke je osvojila Nina Bobnič, najboljšega učenca Klemen Kajtna 
(oba iz Sevnice), najboljša učenka je postala Brežičanka Alja Biz-
jak, Sevničan Ludvik Cvirn je bil najboljši senior v starosti nad 
60 let. Najboljša šahovska ekipa je postala ekipa sevniškega ša-
hovskega kluba.  S. R.

Hitropotezni šahovski turnir

V prostorih sevniškega šahovskega kluba je potekal hitropo-
tezni šahovski turnir.

SEVNICA – V sevniškem športnem domu (pri bazenu) je v po-
častitev sevniškega občinskega praznika v organizaciji DI Sevni-
ca potekal turnir v namiznem tenisu. Udeležilo se ga je 14 tek-
movalcev, zmaga pa je na koncu pripadla najmlajšemu tenisaču, 
Kristjanu Smerdelju, ki je v končnici premagal svojega učitelja 
Vikija Košarja, ki je osvojil 2. mesto, 3. mesto je pripadlo Slavku 
Šalamonu. Med prvih pet sta se uvrstila še Pavel Perc z osvoje-
nim 4. in Marko Bregar s 5. mestom. Podelitev medalj in pogo-
stitev je potekala v stari sevniški trški gostilni Vrtovšek. 
 S. R., foto: P. P.

Turnir v namiznem tenisu

Slavko Šalamon, Kristjan Smerdelj, Viki Košar

KRŠKO – Po reprezentančnem premoru se ta vikend na zeleni-
ce vračajo tudi nogometaši Krškega, ki jih v soboto ob 17.00 v 
17. krogu Prve lige čaka težko gostovanje pri vodilnem Maribo-
ru. Na klopi posavskega kluba ne bo več dosedanjega glavnega 
trenerja Alena Šćulca, s katerim se je vodstvo kluba razšlo 15. 
novembra. V sporočilu za javnost so zapisali, da so se v zadnjem 
obdobju večkrat sestali s Šćulcem, ki je podpisal pogodbo konec 
leta 2017, pogovori pa so tekli o stanju v ekipi, rezultatih in osta-
lih okoliščinah, ki so vplivale na trenutni položaj ekipe na lestvi-
ci – Krčani z 12 točkami trenutno zasedajo zadnje mesto. »Glede 
na te pogovore in trenutno stanje na lestvici se je vodstvo kluba 
odločilo, da članska ekipa potrebuje spremembo, in se odločilo 
za potezo, za katero mislimo, da je v tem trenutku najboljša,« so 
še zapisali in dodali, da se Šćulcu zahvaljujejo za njegovo delo, 
trud, znanje in energijo ter mu želijo veliko sreče v nadaljevanju 
njegove kariere. Do konca jesenskega dela sezone (ostale so še 
tri tekme) bo člansko ekipo vodil dosedanji pomočnik glavnega 
trenerja Radovan Karanović, novega trenerja pa bo vodstvo NK 
Krško predstavilo do konca tega koledarskega leta, so zaključili. 
Krški nogometaši, takrat še s Šćulcem, so sicer na zadnji doma-
či tekmi proti Aluminiju izgubili z 1:3, edini gol je dosegel Ante 
Vukušić.  R. R.

S Šćulcem ni šlo več naprej

www.PosavskiObzornik.si

KRŠKO – Ob deveti obletnici odprtja posebne zbirke Speedway v 
Sloveniji so v Valvasorjevi knjižnici Krško 15. novembra pripravi-
li pogovor z možmi, ki so s svojim delom na 500 kubičnih jekle-
nih konjičkih vrsto let omogočali tudi največje uspehe krških in 
drugih mojstrov speedwaya. V pogovoru s Srečkom Štruclom, 
Alojzom Mavsarjem in Jožetom Kranjčevičem je bibliotekarka 
in zgodovinarka Polona Brenčič (na fotografiji) zbranim odkrila 
zanimive podrobnosti iz sveta tega metanolskega športa, o kate-
rih boste lahko več prebrali v eni naslednjih številk. 
 S. M., foto: arhiv VK

Na speedway večeru tokrat 
gostili mehanike

MURSKA SOBOTA, KRŠKO – Od 16. do 18. novembra je v Murski 
Soboti potekalo pospešeno in hitropotezno posamično in ekipno 
šahovsko državno prvenstvo za mladince in mladinke do 20 let 
ter kadete in kadetinje do 16 let. Na tekmovanju so nastopali v 
ekipni konkurenci mladinki Ana Urbanč in Pika Radej ter ka-
detinji Pia Marie Ružič in Tina Urbanč v pospešenem ter sle-
dnji še v hitropoteznem šahu, mladinci Miljenko Muha, Matej 
Požun in Aleksander Bajc pa v ekipnem hitropoteznem šahu. 
Kadetinji Ružičeva in Urbančeva ter mladinca Požun in Bajc so 
nastopili tudi v posamičnem hitropoteznem šahu v konkurenci 
do 16 oz. do 20 let. Ana Urbanč in šele skoraj 11-letna Pika Radej 
sta v pospešenem ekipnem tekmovanju v konkurenci do 20 let 
zmagali in postali državni prvakinji, ob tem pa je Pika premaga-
la kar nekaj starejših nasprotnic. V konkurenci do 16 let sta Ru-
žičeva in Urbančeva na istem tekmovanju osvojili drugo mesto. 
Na ekipnem hitropoteznem tekmovanju sta Ružičeva in Urban-
čeva v konkurenci do 16 let prav tako osvojili drugo mesto, mla-
dinci pa četrto mesto. Na posamičnem hitropoteznem tekmova-
nju do 16 let je Ružičeva zmagala in postala državna prvakinja, 
Urbančeva pa osvojila drugo mesto, mladinca Bajc in Požun pa 
sta osvojila sedmo oziroma osmo mesto. Tako so tekmovalci pod 
vodstvom trenerjev Blažimirja Kovačevića, Smiljane Jurečič, 
Hilmije Ahmatovića, Sama Štajnerja in Petra Urbanča poleg 
osvojenih pokalov priborili tudi veliko točk za klub v skupnem 
seštevku za tekmovanje za najboljši šahovski klub v Sloveniji za 
leto 2018.  P. P./vir: ŠK Triglav Krško

Šahistke osvojile dva naslova

Krške kadetinje in mladinke s trenerjem Ahmatovićem

BOLOGNA, KRŠKO – Zadnji teden oktobra sta se Amar Džafe-
rović in Simon Hribar iz judo kluba Krško udeležila svoje-
ga drugega zaporednega evropskega prvenstva kadetov in 
mladincev, ki je potekalo v italijanski Bologni. Pomerila sta 
se z nasprotniki iz Belgije, Italije, Španije, Grčije in Nemčije.

Prvi je nastopil Amar Džaferović. »Verjeli smo, da mu lahko na 
poti do zlata pomagajo lanske izkušnje. Vse je potekalo v smeri, 
da se bo naša želja uresničila, vendar pa mu v finalu ni uspelo oh-
raniti vodstva, ki ga je v borbi za naslov evropskega prvaka imel 
še do zadnje minute. Nemec je bil premočan in je dobro izkoristil 
edino napako, ki jo je Amar naredil v treh najpomembnejših bor-
bah sezone. Zgrešen napad in z njim preobrat v borbi sta bila pos-
ledica prevelike želje po predčasnem zaključku borbe. Še zmeraj 
pa je ponovitev lanskega srebra velik rezultat za Judo klub Krško. 
V še ne desetletni zgodovini kluba imamo že dva naslova kadet-
skega podprvaka Evrope in nekaj državnih prvakov v mlajših sta-
rostnih kategorijah,« je njegov nastop ocenil trener Ivan Širola.
Na tekmovanju v Bologni je nastopil tudi Simon Hribar, aktu-
alni državni mladinski prvak v borbah ju-jitsa. Že v prvi borbi je 
suvereno premagal španskega prvaka, v drugi borbi pa ga je v 
zadnjih sekundah premagal Italijan. »Po nepričakovanem pora-
zu se ni primerno zbral in je po napaki, ko mu je spodrsnilo, iz-
gubil še borbo proti Belgijcu. Kljub porazom pa smo lahko zado-
voljni. Simon je pokazal velik napredek v primerjavi z lanskim 
letom. Predvsem se je to videlo v drugem in tretjem delu bor-
be, čemur smo posvetili tudi največjo pozornost. Svojo tekmo-
valno pot bo nadaljeval v članski kategoriji, v kateri pa nas čaka 
še veliko dela, da bi ujeli svojo konkurenco,« je povedal Širola.
 P. P./vir: Judo klub Krško

Džaferović spet evropski podprvak 

Džaferović med borbo in z medaljo okoli vratu
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GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 152
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki

TA VESELI DAN KULTURE V GBJ
Na Ta veseli dan kulture, 3. 12. 2018, bo galerija 
izjemoma odprta v ponedeljek. Vstop je na 
ta dan prost, vabimo vas k ogledu stalnih in 
občasnih razstav ter na dogodka:

ob 16. uri
Družinska ustvarjalnica: Izdelajmo glasbilo!

ob 18. uri
Upodobitve Ivana Cankarja iz zbirke 
Galerije Božidar Jakac,
otvoritev razstave v Lamutovem likovnem salonu

AKTUALNE OBČASNE RAZSTAVE
Andrej Lamut: Mnemosis
Lamutov likovni salon, do 25. 11.

Branko Cvetkovič: NE-PROSTOR | Nični 
PROSTOR
nekdanja samostanska cerkev, do 9. 12.

DKV. DUGO, KUSTERLE, VALVASSORI. 
Tri zgodbe z meje.
novi prostori, do 8. 2. 2019

Vljudno vabljeni!

Deseti brat
izvirna slovenska opera 
po romanu Josipa Jurčiča
sobota, 24. 11., ob 19.30 uri

Fran Levstik: Martin Krpan
opera za otroke
za Rumeni abonma in izven
torek, 4. 12., ob 18. uri

Klavirski duo Gorišek-
Lazar & Zagrebški kvartet 
saksofonov
koncert iz cikla ARSonica 2018
petek, 7. 12., ob 20. uri
T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si
www.kd-krsko.si

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 
Krajevna skupnost Lesko-
vec pri Krškem je ob podpori 
donatorjev v začetku mese-
ca izdala knjigo Leskovec 
pri Krškem skozi čas, njeni 
avtorji pa so jo 12. novem-
bra predstavili v krajevnem 
večnamenskem domu. Brez-
plačno jo bo prejelo vsako 
gospodinjstvo na območju 
krajevne skupnosti.

Jože Olovec, predsednik sve-
ta KS Leskovec pri Krškem, je 
300-stransko knjigo, ki so jo 
izdali v nakladi 800 izvodov, 
pospremil na pot z željo, da bi 
našla viden prostor v sleherni 
hiši, predvsem pa v srcih kra-
janov ter da jo bodo ti z name-
nom ohranjanja korenin hra-
nili in prenesli tudi na bodoče 
rodove. Uredila jo je Jasmina 
Spahalić, spisalo šest avtorjev, 
in sicer Eva Župnek Petelin, 
Katja Puntar, Jernej Rihter, 
Slavko Pirc, Ljudmila Šribar 
in Zdenka Horvat, s slikov-
nim gradivom pa so jo opremi-
li Boštjan Colarič, Slavko Pirc 
in Jože Grajžl. 
Rihter, Pirc, Šribarjeva in Hor-
vatova so vsebino iz poglavij – 
Staro pokopališče ob župnij-
ski cerkvi sv. Žalostne Matere 
Božje v Leskovcu pri Krškem 
in arheološka odkritja, Krajev-
na skupnost Leskovec v sta-

Zgodovina Leskovca pri Krškem 
v knjižni izdaji

rih urbarjih, Obrt in trgovina v 
Leskovcu skozi čas, Kmetijsko 
zadružništvo, Vojska in posle-
dice, Migracije v Leskovcu pri 
Krškem, Krajevna skupnost 
Leskovec pri Krškem v državi 
Jugoslaviji, Žadovinek, Pisana 
beseda in njeni mojstri iz Le-
skovca ter Društva v Leskovcu 
nekoč in danes – povzeli okoli 
80 zbranim krajankam in kra-
janom, ki so ob predstavitvi že 
prevzeli knjigo. Brezplačno jo 
bo namreč preko organizirane-
ga razdeljevanja prejelo vsako 
gospodinjstvo v naseljih Gore-
nja vas, Ivandol, Kobile, Loke, 
Libelj, Leskovec, Nemška Gora, 
Selce, Velika vas, Veniše, Volov-
nik in Žadovinek, v prosti pro-

daji pa navedenega knjižnega 
dela ne bo mogoče kupiti, saj je 
lahko KS finančno omogočila le 
izdajo za gospodinjstva, za pot-
rebe protokolarnega darila KS, 
izvode pa bodo dostavili tudi 
knjižnicam in šoli v kraju. Ker 
je bilo gradivo preobsežno, da 
bi ga lahko povzeli v eni knji-
gi, ga nameravajo obdelovati in 
zbirati tudi v prihodnje in čez 
desetletje, kot je dejala uredni-
ca Spahalićeva, izdati še doda-
tek h knjigi.
Obsežnejši povzetek s predsta-
vitve z vsebinskimi poudarki 
si lahko preberete na spletni 
strani Posavskega obzornika.

 Bojana Mavsar

S predstavitve knjige (z leve): Zdenka Horvat, Jože Olovec, 
Jasmina Spahalić, Ljudmila Šribar, zadaj Slavko Pirc in Jer-
nej Rihter 

BREŽICE – V avli Doma kulture Brežice je bila 15. novem-
bra otvoritev 17. območne razstave fotografij Fotografska 
razmišljanja, ki jo je pripravila brežiška območna izposta-
va JSKD, na ogled pa bo do 21. decembra.

Lučka Černelič iz brežiškega JSKD je množici obiskovalcev uvo-
doma povedala, da že 17. leto spodbujajo k ustvarjanju tudi te 
umetnostne zvrsti in s tem odkrivajo domače fotografske talen-
te, ob tem pa so spoznali, da vse napredne tehnologije in rešitve, 
ki so se zajedle tudi v fotografsko opremo in pripomočke, niso 
zmogle prekositi fotografovega pristopa, razmišljanja in čustev. 
Vsaka nova razmišljanja predstavljajo veliko odgovornost že v 
času razpisovanja tematike v želji, da so teme zanimive, inovativ-
ne, drzne, tudi filozofske. Takšna je bila gotovo letošnja, ko so iz 
avtorjev fotografij želeli izvabiti poglobljen miselni potop v člo-
vekova dejanja in posledice le-teh na okolje.
Na letošnje povabilo k razstavljanju so prejeli 208 fotografij 22 
avtorjev. Z izzivi osrednje teme A: Elektrarne – neposreden vpliv 
človeka na okolje se je spoprijelo 14 avtorjev z 58 fotografijami; 
za splošno temo B, ki predstavlja izbor fotografij po najboljših 
občutkih avtorjev, je prispelo 107 fotografij vseh 22 avtorjev; na 
temo C: Digi migi pa je prispelo 43 fotografij 11 avtorjev. Žiranta 
Boštjan Pucelj (priznani fotograf) in Uroš Hočevar (doktor fi-
lozofije, samostojni novinar, uveljavljen reportažni fotograf) sta 
za razstavo izbrala 59 fotografij: iz teme A 16, iz teme B 33 in iz 
teme C deset fotografij. Nagrajena so bila dela Mateja Kramžer-
ja za temi A (Človek proti naravi) in C (Drinking kills) ter Vladi-
mirja Bogovčiča za temo B (Tik tak). Glasbeni program je pris-
peval saksofonist Simon Širec. N. Jenko Sunčič

Pestra fotografska razmišljanja

Podelitev priznanja Mateju Kramžerju (foto: Vinko Šebrek)

KRŠKO – Milena Roštohar 
je oktobra v avli Kulturnega 
doma Krško postavila na ogled 
slike, ki jih je poimenovala Pti-
ce vedo. »Če smo v prejšnjih 
delih Mileno prepoznali v do-
mišljeni figuraliki, natančnos-
ti perspektive, koloristični ši-
rini in veliki meri realizma, je 
s tokratno razstavo stopila na 
popolnoma drugo pot.  Slik 

ne gradi več naključno. Zelo 
natančno razišče temo, pro-
blem in v sliko vključi elemen-

te zgodbe, ki jih s premišljenim 
naslovom tudi poimenuje,« je 
avtorico razstave predstavi-
la predsednica Društva likov-
nikov Krško OKO Branka Be-
nje. Za glasbeni program na 
odprtju razstave sta poskrbeli 
flavtistka Tina Bogovič, učen-
ka Glasbene šole Krško, in nje-
na korepetitorka Estera Cetin. 
 B. B.

Roštoharjeva razstavila slike

SEVNICA – 15. novembra je na sevniškem gradu potekalo od-
prtje razstave slikarskih in kiparskih del, ki so nastala na ju-
nijski delavnici XVIII. mednarodnega likovnega shoda Grad 
Sevnica 2018, ki se ga je udeležilo 40 ustvarjalk in ustvar-
jalcev iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije. 

Slovesno odprtje razstave je potekalo v Albert Felicijanovi dvo-
rani, kjer je z uvodnima pesmima navdušila moška vokalna za-
sedba Encijan. V nadaljevanju je bil premierno predvajan kratek 
dokumentarni film o poteku likovnega ustvarjanja na sevniškem 
gradu v mesecu juniju, ki sta ga posnela oče in sin, Janez in Gre-
gor Meglič. Nekaj izbranih besed in misli so nato z navzočimi 
delili sevniški podžupan Janez Kukec, predsednik ZKD Sevnica 
Jože Novak in mentor likovnega shoda Rudi Stopar, ki je nato 
z vodjo sevniške izpostave JSKD Katjo Pibernik podelil plakete 
likovnim ustvarjalkam in ustvarjalcem. 
Prvak shoda in dobitnik zlate plakete je letos postal slikar Ro-
man Veras iz Medvod, ki bo imel prihodnje leto v mesecu no-
vembru v Stari galeriji na sevniškem gradu svojo samostojno 
razstavo, v kateri se tokrat predstavlja prvak lanskega shoda 
Alojz Rak iz Boštanja, ki je na letošnjem likovnem shodu prejel 
srebrno plaketo. Le-to sta prejela še Tomi Albreht iz Hotavelj 
v Poljanski dolini in Andrej Blažon iz Novega mesta; vsi ostali 
likovni ustvarjalci so prejeli bronasto plaketo. Tako kot vsa leta 
doslej so vsi sodelujoči na likovni koloniji prejeli katalog vseh 
del z letošnjega, že XVIII. mednarodnega likovnega shoda Grad 
Sevnica 2018, na katerem je bil častni gost likovni pedagog Zo-
ran Homen iz Križevcev na Hrvaškem. 
 S. Radi, foto: N. Flajs

Razstava XVIII. likovnega shoda

Lanskoletni in letošnji prvak XVIII. likovnega shoda Grad Sev-
nica, slikar Roman Veras in kipar Alojz Rak sta izrekla čestit-
ki drug drugemu.
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Zbrane je nagovoril predsed-
nik Slovenskega protestant-
skega društva Primož Trubar 
Matjaž Gruden, ki je dejal, da 
je njihovo društvo laično in je 
usmerjeno tako k vernim ka-
kor nevernim državljanom, saj 
gojijo skupno idejo, da se duh 
reformacije širi še naprej. »V 
ospredje je postavljen človek, 
najprej je namenjen samemu 
sebi, nato za dobro družbe in 
potem tudi za državo. Pomem-
bnost človeka je temelj,« je de-
jal in za konec navezal svoje 
misli na letošnje obeleževan-
je Cankarjevega leta. Predsed-
nica posavske podružnice dru-
štva Alenka Černelič Krošelj, 
ki je imela v domeni likovni del, 
se je pred tem s ponosom spre-
hodila po minulem desetletju, 
ko so si ob ustanovitvi zastavi-
li vizijo in so ji še vedno zves-
ti. Literarna dela je predstavila 
Polona Brenčič iz Valvasorje-
ve knjižnice Krško. 

Najboljši udeleženci literarne-
ga dela so iz OŠ Artiče Kata-
rina Kevo, iz OŠ Boštanj Ani-
ka Simončič in Tajda Lisec, iz 

Dalmatinove značke že enajstič
BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice je 8. novembra v soorganizaciji Slovenskega protestantskega društva 
Primož Trubar – podružnica Posavje, Posavskega muzeja Brežice, Valvasorjeve knjižnice Krško, OŠ Jurija Dal-
matina Krško in OŠ Artiče potekala že enajsta prireditev »Na obisku pri Juriju Dalmatinu«. 

OŠ Adama Bohoriča Brestanica 
Mia Marie Ružič, iz OŠ Breži-
ce Eva Oštrbenk, iz OŠ Kopriv-
nica Zoja Bogovič, iz OŠ Jurija 
Dalmatina Krško Vesna Zor-
ko, iz OŠ Podbočje Anja Ke-
rin, iz OŠ Raka Žana Urankar 
in iz OŠ Sava Kladnika Sevnica 
Nika Podlogar. Najboljši likov-
ni ustvarjalci v prvi kategoriji 
od prvega do petega razreda so 
iz OŠ Brežice Jakob Ban, iz OŠ 
Jurija Dalmatina Krško Neža 
Jelen, iz OŠ XIV. divizije Senovo 
Zala Fabijan Špiler; od šeste-

Skupna fotografija sodelujočih na natečaju

SEVNICA – V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice 
so do 3. decembra na ogled črnobele fotografije slovenske-
ga fotografa Dejana Mijovića, ki je del svoje mladosti preži-
vel v Sevnici. Razstavo, ki jo poklanja prijateljem, je naslo-
vil Poletje našega življenja. 

Izpovedna moč fotografij v čr-
nobeli tehniki, na katerih so raz-
lični kraji, veseli trenutki, nore 
zabave, včasih tudi solze in še 
marsikaj drugega, je velika. Ve-
čina jih je nastala po Dejano-
vi nesreči, ko mu  je usoden pa-
dec na spolzki klančini morske 
obale pred osmimi leti spreme-
nil življenje – ostal je popolno-
ma hrom od vratu navzdol. Po 
dolgotrajni rehabilitaciji se je 
kot tetraplegik vrnil v fotograf-

ske vode in za njim so mnoge samostojne ter skupinske razsta-
ve. Z razstavo se je želel zahvaliti vsem, ki ga spodbujajo in da-
jejo moč ter voljo, da ustvarja, raziskuje in se veseli življenja.
»Pravi prijatelji nam stojijo ob strani v dobrem in slabem. Po moji 
nesreči so mi stali ob strani, ko sem jih najbolj potreboval. Brez 
njihove podpore in podpore moje družine bi bila rehabilitacija 
po ’ponovnem rojstvu’ zame veliko težja. Zdaj vem, da so v živ-
ljenju najpomembnejši družina in prijatelji. Prijatelje fotografi-
ram že od leta 1999. Fotoaparat vedno nosim s seboj, ne glede 
na to, kakšna je priložnost. Ta dolgoročni projekt, Poletje našega 
življenja, je posvečen vsem mojim prijateljem, hkrati pa predsta-
vlja tudi zgodovino našega prijateljstva,« je med drugim povedal 
na odprtju razstave v sevniški knjižnici 9. novembra. 
 S. R., foto: L. M.

ga do devetega razreda pa iz OŠ 
Artiče Ana Binter, iz OŠ Blan-
ca Tilen Kolar, iz OŠ Adama 
Bohoriča Brestanica Pia Ma-
rie Ružič, iz OŠ Boštanj Tajda 
Šinkovec, iz OŠ Krmelj Tinka-
ra Kranjc, iz OŠ Jurija Dalma-
tina Krško Kaja Bogolin, iz OŠ 
Raka Lucija Pečarič, Mia An-
čimer, Iva Rostohar, Zala Šri-
bar, Eva Urankar, Nastasia 
Strojin in Maša Cimerman, iz 
OŠ Milan Majcen Šentjanž Lea 
Florjančič in iz OŠ Tržišče Do-
men Šulc. 

Ob odprtju istoimenske razsta-
ve literarno-likovnega nateča-
ja, ki bo na ogled do 20. de-
cembra v galeriji Posavskega 
muzeja Brežice, ter ob pode-
litvi Dalmatinovih značk naj-
boljšim učencem je potekal 
prijeten kulturni program, ki 
ga je pripravila OŠ Artiče. Do-
godku sta prisostvovala Adam 
Bohorič in Jurij Dalmatin, nju-
na lika sta tudi tokrat obliko-
vala Boštjan Arh in Aljaž Arh.

  M. Hrvatin

 

 

  

 

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

3. december, Ta veseli dan kulture
10.00–18.00: prost vstop v muzej
10.00: javno vodstvo po razstavah Š�rje elemen�: 
2 – OGENJ in Nakit ostane – dediščina, naš 
najdragocenejši nakit
17.00: prižig lučk na grajskem dvorišču

16. december, 14.00–17.00 
Praznična rokodelska tržnica
15.00: lutkovna predstava Trije prašički in sladka 
ustvarjalnica z Dobrim možem
16.30: Znanje in veščine iz depoja 2: Snovanje in 
izdelovanje štukatur, odprtje razstave

19. december, 18.00
Nuša Derenda, Čez 20 let, 
20. koncert

20. december, 11.00
Animirana Evropa
odprtje Posavske muzejske vitrine 

30. december, 19.00
5. Gala novoletni koncert: 
Nina Pirc, Nika Tkalec, Anja Žabkar

Preučujejo življenje rojaka
SENOVO – Naključno zbrana skupina radovednih posameznikov s Senovega in bližnje okolice že drugo leto 
ljubiteljsko poglablja in postopno med javnost širi znanje o pokojnem sokrajanu, publicistu in pesniku Av-
gustu Fabjančiču. Konec oktobra so letošnja prizadevanja združili tudi pod okriljem simpozija, zanimivosti 
pa kar vrejo na plano.

Razstava Poletje življenja

Dejan Mijović

21. oktobra je v Domu XIV. 
divizije na Senovem pote-
kal simpozij z naslovom »Av-
gust Fabjančič in prva svetov-
na vojna«. To je nadaljevanje 
zgodbe, ki jo je leta 2016 za-
netil iskren duh radovednos-
ti znotraj t. i. »samoiniciativ-
ne raziskovalne skupine«, ki jo 
povezuje zanimanje za življe-
nje in delo nekdanjega sokra-
jana, v kraju znanega čevljarja, 
literarnega ustvarjalca Fab-
jančiča. Takrat se je izhodišč-
ni pobudi domačinke Andre-

je Jankovič Deržič hitro in 
spontano pridružilo več ljubi-
teljev kulture, zgodovine kra-
ja, domoznanstva. Med njimi 
na primer vsestranska Boža 
Ojsteršek, ki ji gredo tudi 
največje zasluge za dosedanjo 
ohranitev znanja o Fabjančiču, 
pa na primer Tone Petrovič, 
Janko Avsenak, Vili Planinc, 
Jože Šoln, Sonja Gabrič, Si-
mona Šoštar, Irena Škober-

ne, Branko Margon in drugi. 

Nekaj dejstev o Fabjančiču si 
lahko preberete na strani posa-
vskega biografskega leksikona 
www.posavci.si, ali na Fabjan-
čičevi FB strani, a z razisko-
vanjem skupine zdaj vznikajo 
nove in nove podrobnosti. Sre-
di maja so šli na teren, da bi si 
ogledali hišo, ki je veljala za roj-
stno Fabjančičevo hišo v kraju 
Prebkovje. Jankovič Deržičeva 
je dlje časa poskušala priti do 
stika z gospodom iz Nemčije, 

ki je omenjeno domačijo ku-
pil in so jo predvideli za ruše-
nje. Idilična lokacija, do katere 
prideš skozi gozd, kjer se ti od-
pre čudovita jasa in kjer je ve-
liko mahu, se je ujemala z na-
vedbami, da naj bi bil Fabjančič 
rojen na »Mahnovem hribu«. 
A kasneje je Deržičevo klical 
vnuk Avgustove sestre in po-
jasnil, da je Fabjančič na Mah-
novem hribu preživljal le del 

otroštva. Takšne skrivnosti so 
dale le nov zagon skupini, ki se 
je začela vedno širše strokovno 
povezovati in se je tako poveza-
la tudi z vnukom Igorjem Fab-
jančičem, ta pa je poleg Vinka 
Avsenaka oktobra postal ča-
stni član njihove skupine. 

Že čez nekaj mesecev je tako 
sledil zelo dobro obiskan sim-
pozij, na katerem je Igor Fab-
jančič predstavil Fabjančičevo 
pesniško dejavnost in zbirko 
Krik ranjene mladosti (njen 
ponatis so izdali ob tej prilož-
nosti ob pomoči KS Senovo), 
zapel je Rajhenburški oktet, 
nastopila je glasbena skupi-
na KNAP, recitirali so senovski 
osnovnošolci in člani DKD Svo-
boda Senovo, Vinko Avsenak je 
predstavil referat o Fabjančiču 
in prvi svetovni vojni, dogodek 
je povezoval Žiga Kump, za 
vzdušje so poskrbeli v TD Se-
novo, Valvasorjeva knjižnica z 

Vilijem Planincem je pripravila 
priložnostno razstavo, ki je na 
ogled v senovski enoti knjižni-
ce. Na simpoziju so se spozna-
li tudi nekateri Fabjančičevi so-
rodniki, ki prej niso vedeli, da 
jih veže sorodstvena vez. 

Raziskovalna skupina, ki nav-
dušuje s svojim spontanim na-
stankom in iskrenim intere-
som za preučevanje življenja 
svojega pokojnega sokrajana, 
ki je pustil mnogo zanimivih in 
še neraziskanih odtisov v naši 
okolici, ima obilo kratkoročnih 
in dolgoročnih načrtov. Med 
njimi so gotovo tudi posnetki 
pričevanj ljudi, ki se Fabjanči-
ča še spomnijo, pa predstavi-
tev avtorjevih lokalnih potopi-
sov in podobne zanimivosti, ki 
imajo v tem času, ko so ljudje 
željni lokalnih zgodb, tudi uni-
katen turistični potencial.

 Maruša Mavsar  

Simpozij o Avgustu Fabjančiču je obiskalo več kot 50 ljudi.

Nekdanja domačija na 'Mahnovem hribu'
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• od 8.00 do 14.00 v enoti 
VDC Sevnica: dnevi odprtih 
vrat (še 23. 11.); ob 11.00: 
predstava »Babica Zima«

• ob 10.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: Srečevanja s 
knjigami – srečanje bralnih 
krožkov iz Krškega in Seno-
vega ter druženje s pisate-
ljem Silvom Mavsarjem

• ob 15.00 v MT Senovo: izde-
laj keglje za bowling

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

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: odprtje Posa-
vske muzejske vitrine »Pri-
ljubljena okrasna punčka«

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: li-
terarni večer z Majo Gal Štro-
mar

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
potopisno predavanje Miha-
ele Janje Kolar o Uzbekistanu

• ob 18.30 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: Čar zgodbe – 
Beremo Slovence

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
predstavitev knjige »Politika 
Zemlje«, okoljski diskurzi in 
pogovor

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopis »Na jugu Afri-
ke«

Petek, 23. 11.

• ob 16.00 v Večgeneracij-
skem centru Posavje (CKŽ 
44, Krško): predavanje Lee 
Novak Kolman »Skotopični 
sindrom in disleksija«

• ob 16.00 v dvorani TVD Par-
tizan v Boštanju: srečanje 
prostovoljcev Rdečega križa 
občine Sevnica

• ob 16.30 na LU Krško: umet-
nost ličenja z Majo Judež

• ob 16.30 v OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja Krško: kuharska 
delavnica za otroke

• ob 17.00 v MT Senovo: ham-
ma perlice in origami petek

• ob 17.00 v e-učilnici Knji-
žnice Brežice: delavnica 
ustvarjalnega pisanja z Na-
tašo Jenuš (predhodne pri-
jave)

• ob 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predstavitev knjige 
Petre Strelec »Moje življenj-
ske lekcije«

• ob 18.00 s parkirišča pred 
vrtcem na Vidmu: pohod ob 
polni luni

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: portret filozofa 
– dr. Cvetka Hedžet Tóth

• ob 19.00 v dvorani MC Kr-
ško: zmenkarije & žur pod 
18 let

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: gledališka predsta-
va Norci v izvedbi Koroške-
ga deželnega teatra Slovenj 
Gradec

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Loka: odprtje likovne razsta-
ve Borisa Koteskega s kon-
certom skupine Ivo Tull Trio

Sobota, 24. 11.

• od 9.00 do 12.00 pred in v 
OŠ Cerklje ob Krki: dobro-
delni dogodek Prazniki nas 

kam v posavju
»Treba se je znati zadeti z 
dobrimi stvarmi«

Torek, 27. 11.

• ob 17.00 na gradu Sevni-
ca: javna predstavitev kon-
servatorsko-restavrator-
skih posegov na kamnitih 
elementih in poslikavah na 
hodnikih gradu ter odprtje 
pregledne razstave »Kon-
servatorsko-restavratorski 
posegi na gradu Sevnica«

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave Mita Gegi-
ča »Angeli v revirju / There 
Are Angels on The hunting 
grounds«

Sreda, 28. 11.

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Deje 
Muck »Pot ljubezni – pot k 
sebi: z metodo fraktalne ris-
be do svobode srca«

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki: do-
brodelni koncert in adven-
tni sejem

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

Četrtek, 29. 11.

• ob 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predavanje Andreja 
Pešca »Kako v otroku razviti 
ljubezen do učenja in dela«

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: prireditev ob 20. 
obletnici delovanja Društva 
borilnih veščin Ippon Sev-
nica

Petek, 30. 11.

• ob 12.00 v podhodu pri 
kmečki tržnici v Sevnici: 
zaključni dogodek projekta 
socialne aktivacije v Sevnici 
»Kreacije aktivacije« 

• ob 17.00 v telovadnici OŠ 
Podbočje: slovesnost ob 
otvoritvi energetsko preno-
vljene šole, ogled prostorov 
šole in priložnostna razsta-
va, praznični bazar

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: EVS večer

Sobota, 1. 12.

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

• od 9.00 do 12.00 v prosto-
rih LIJAmedie (CKŽ 44, Kr-
ško): delavnica pod mentor-
stvom Mie Brunej in Mateja 
Žiberta »Spoznaj svoj fotoa-
parat: spoznavanje različnih 
funkcij fotoaparata in njiho-
va uporaba v praksi«

• ob 17.00 v Zatonu v Kr-
škem: prižig prazničnih lučk 
s skupino Rock Defect

• ob 18.00 v kavarni Špica v 
Sevnici: otvoritev samostoj-
ne razstave Milene Roštohar 
»Zapisano v barvah« 

• ob 18.00 v dvorani Gabron-
ka v Bistrici ob Sotli: odpr-
tje likovne razstave Rada 
Romiha

• ob 19.00 v KD Krško: kon-
cert Pihalnega orkestra Kr-
ško z dirigentom Dejanom 
Žnideršičem, gostujoči di-
rigent in skladatelj: Jose Al-

berto Pina
• ob 19.15 na stadionu Mati-

je Gubca v Krškem: nogome-
tna tekma 18. kroga Prve lige 
med NK Krško in ND Gorica

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: koncert zasedbe The Dre-
ams

Nedelja, 2. 12.

• ob 15.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: jav-
no vodstvo po razstavi »Če 
bi Slovenija bila«

• ob 15.00 v Domu kulture 
Brežice: dobrodelni koncert 
za družine v stiski »Klic dob-
rote«

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: dobrodelni Miklavž-
ev koncert Rotary kluba Ča-
tež, nastopajo: Big band Kr-
ško, Tadeja Molan, Gašper 
Rifelj, Adi Smolar

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: odprtje dopolnitve 
stalne razstave »Prvi krški 
borci: Rajko Kastelic«

Ponedeljek, 3. 12.

• od 10.00 do 18.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: Ta veseli dan kultu-
re – prost vstop; ob 16.00: 
družinska ustvarjalnica »Iz-
delajmo glasbilo!«, ob 18.00 
v Lamutovem likovnem sa-
lonu: otvoritev razstave 
»Upodobitve Ivana Cankar-
ja iz zbirke Galerije Božidar 
Jakac«

• od 10.00 do 16.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestani-
ci, Mestnem muzeju Krško, 
Mencingerjevi hiši in Galeriji 
Krško: Ta veseli dan kulture 
– dan odprtih vrat; ob 17.00 
v Mestnem muzeju Krško: 
javno vodstvo po razstavi 
»80. so bila leta … v Krškem« 

• od 10.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
Ta veseli dan kulture – prost 
vstop v muzej; ob 10.00: 
javno vodstvo po razstavah 
»Štirje elementi: 2 – OGENJ« 
in »Nakit ostane – dedišči-
na, naš najdragocenejši na-
kit«; ob 17.00: prižig lučk na 
grajskem dvorišču

• od 16.30 do 18.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): dogo-
dek »Pogumno naprej!« 
(predstavitev Varne hiše in 
osebna izpoved uporabnice) 

Torek, 4. 12.

• ob 18.00 v KD Krško: ope-
ra za otroke »Martin Krpan«, 
za rumeni abonma in izven

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: druga predstava 
Gledališkega abonmaja Bre-
žice 2018/2019 »Vse o žen-
skah«

Sreda, 5. 12.

• ob 18.00 v sejni sobi A Ob-
čine Krško: predavanje Mar-
je Černelič »Kako prebuditi 
človeka v sebi in najti pravo 
smer«, vstop prost

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

povezujejo – stojnice, ob 
10.00 v jedilnici šole: kul-
turno-glasbeni program z 
gostom Petrom Dirnbekom 
in bogatim srečelovom

• ob 9.00 v MT Senovo: na-
redimo lutke in zaigrajmo 
predstavo

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

• ob 10.00 v MC Krško: DIY 
MUSIC – delavnica izdelo-
vanja različnih glasbenih in-
štrumentov

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
športna delavnica

• ob 15.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: de-
lavnica za otroke »Grajski 
detektiv: sledi tiskarjev«, 
vstop prost

• ob 17.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kosta-
njevici na Krki: slavnostna 
akademija ob 70. obletni-
ci ustanovitve Čebelarskega 
društva Kostanjevica na Krki

• ob 19.00 v športni dvorani 
v Šentjanžu: prireditev ma-
žoret Šentjanž z ansamblom 
Pogum

• ob 19.30 v dvorani Glasbe-
ne šole Krško: koncert !Al-
kemia Trio (kitara, glas) »El 
Cafe cantante«

• ob 19.30 v KD Krško: izvir-
na slovenska opera po ro-
manu Josipa Jurčiča »Dese-
ti brat«

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: zabava generacij '74

Nedelja, 25. 11.

• ob 9.00 s parkirišča pred 
Galerijo Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki: vino-
gradniški pohod

• ob 13.00 pri gasilskem 
domu na Telčah: pohod po 
telških stezicah

• ob 15.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: 9. dobrodelni 
Karitas koncert

• ob 17.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: jubi-
lejni koncert Rajhenburške-
ga okteta »Naših pet let«

• ob 17.00 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Kr-
škem: prireditev »Razgibaj-
mo ta veseli dan« – 20-le-
tnica delovanja Kulturnega 
društva Žarek Dolenja vas

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: letni koncert Pevk 
izpod Bočja

• ob 18.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 
dobrodelni koncert Župnij-
ske Karitas Cerklje ob Krki 
»Iskrica upanja«

• ob 18.00 v MC Krško: doku-
mentarna nedelja – izobra-
ževanje in ogled dokumen-
tarnih filmov

Ponedeljek, 26. 11.

• ob 9.00 izpred knjižnice v 
Kostanjevici na Krki: pone-
deljkovi pohodniki

• od 9.00 do 11.00 v sejni 
sobi MC Brežice: delavnica 
VGC Posavje s Suzano Po-
znič Čižmek »Asertivnost v 
odnosih«

• ob 17.00 v sušilnici v Bi-
strici ob Sotli: brezplačno 
predavanje p. Karla Gržana 

BREŽICE – Člani društva likovnikov Brežice so 8. novembra 
v avli Mladinskega centra povabili na odprtje razstave sli-
karske sekcije z naslovom POR/TRE/TI.

Po besedah predsednice društva Kristine Bevc se je v društvu, 
ob stalno prisotnem slikanju na platno, izkazal interes tudi za 
raziskovanje drugih likovnih tehnik. Lani so tako že obudili gra-
fično tehniko linorez in z njo tudi nadaljevali, letos pa so doda-
li še kolaž. »S tem preizkušanjem in raziskovanjem si namreč 
zagotovo pridobivamo nove uvide v tako bogat likovni svet, ob 
tem pa odkrivamo in usvajamo nove poti likovnega izražanja,« 
je dejala Bevčeva. »Da likovna dejavnost ni primerna le za sta-
rejše, sta nam s sodelovanjem na delavnici in razstavi kolaža po-
trdili tudi dve mlajši udeleženki Natalija Bevc in Špela Vučaj-
nk,« je še dodala. 
Barve in čopiče so za škarje in lepilo zamenjali Mija Baškovč, 
Kristina Bevc, Marija Kukovica in Anton Zorko pod mentor-
stvom vsestranske Stanke Hrastelj (prejemnica Modre ptice, 
večkrat nagrajena pisateljica in pesnica). Kolaž izhaja iz franco-
skega jezika (coller – lepiti), kolaž je umetniško delo in tudi ime 
tehnike. Umetniški kolaž lahko vključuje izrezke iz časopisov, ra-
zne trakove, delčke barvnih ali ročno izdelanih papirjev, izseke in 
dele drugih umetniških del, fotografij ali le dele le-teh, ti so pri-
lepljeni na papir ali kako drugo podlago, na katero je možno ta 
material kakor koli prilepiti. Kar so seveda ustvarjali in domis-
lili omenjeni ustvarjalci v več detajlih. Kot je dejala Hrasteljeva, 
so bili pogumni in konkretni, ko so si izbrali Alojza Ihana, Oto-
na Župančiča, Ivana Cankarja, Vlada Žabota, Frana Milčinskega 
ali Svetlano Makarovič. Ali pač svojo mentorico. 
K razgibanosti in razmišljanju, tudi v plesni točki, so prispevale 
plesalke PD Imani pod vodstvom mentorice Sare Levičar. 
 N. Jenko Sunčič

Razstavljajo portrete v kolažu

Razstavljavke z mentorico Hrasteljevo

SEVNICA – Literarna skupina Večerna zarja Društva upoko-
jencev (DU) Sevnica je 8. novembra ob občinskem prazni-
ku v večnamenskem prostoru sevniške knjižnice pripravila 
literarni večer z naslovom »Ivan Cankar – Vzrasla so nebe-
sa pod Triglavom«.

Na literarnem večeru so se z izbranimi lastnimi pesniškimi in 
proznimi besedili predstavili Jana Cvirn, Zdravka Brečko, Jože 
Žnidarič, Gabrijela Kolar, Vida Križnik, Štefka Vidrih in Ani-
ca Perme. Slednja je prebrala tudi odlomek iz Cankarjeve pove-
sti Kurent, v katerem velikan slovenske besedne umetnosti go-
vori o domovini, o deželi »od štajerskih goric do strme tržaške 
obale ter od Triglava do Gorjancev« ter o slovenskem jeziku, v ka-
terem je slovenska beseda »beseda praznika, petja in vriskanja«. 
Interpretka Anica Perme je nato dodala še lastne misli: »Prebe-
rimo kdaj katero izmed Cankarjevih črtic, povesti ali romanov, da 
se bomo naučili spoštovati slovenski jezik, da ne bo vedno več na-
pisov in poimenovanj v tujem jeziku. V sedanjem času tudi turi-
sti odhajajo iz Sevnice s spominki z napisi v tujem jeziku, saj ima-
mo ’first lady’.«
Večeru so dodali poseben zven v besedi in zvoku še učenke in 
učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica pod mentorstvom učiteljice Pe-
tre Jesih ter z igranjem na klaviature članica DU Sevnica Slavka 
Grilc, za povezovanje prireditve je skrbela Elizabeta Ernestl.
  S. Radi

Literarni večer Večerne zarje

Sodelujoči na literarnem večeru s predsednico sevniškega 
društva upokojencev Marijano Kralj
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Marjanu Dobovišku, Prožinska 
vas 21, 3220 Štore. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. VIŽA - Zame edina
 2. (4.) Ans. BORŠT - Kot reka svobode
 3. (1.) Ans. ŠKORPIJONI - Ko se ljubezen stara vžge 
 4. (6.) Ans. KLATEŽI - Edina želja
 5. (3.) Ans. LUN'CA - Ti si drugačen 
 6. (5.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Ko se ženi Ribenčan
 7. (8.) Ans. ZADETEK - Domačija
 8. (10.) Ans. FRAJERKE - Dve srci
 9. (7.) Ans. BLAŽA HUTEVCA - Ne bom si brisala solz
 10. (-.) Ans. HINKO KRČEK S PRIJATELJI - Noši slovenski
   bova spet nadela

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Opoj - Mlad ali star

Kupon št. 442
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, 24. 11. 2018, ob 20. uri

1. nagrada:  jagenjčkove zarebrnice za dve osebi
2. nagrada:  Ajdin lokalni burger za dve osebi
3. nagrada:  hišno čokoladno presenečenje za dve osebi 

Geslo križanke pošljite do četrtka, 29. novembra, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

RESTAVRACIJA AJDA
GOSTINSKO PODJETJE SEVNICA D.O.O., 

TRG SVOBODE 1, 8290 SEVNICA

Geslo 21/2018 številke:

ŽIVIM ZDRAVO KUPUJEM BIO
Nagrade, ki jih podarja Bioprodajalna Norma Krško, 
prejmejo:
1. nagrada:  Eko ameriški slamnik z medom – Košale; 
  Andreja Abram, Dolnja Prekopa
2. nagrada:  Eko olje pegastega badlja – Pečarič; 
  Marija Kukovičič, Senovo
3. nagrada:  Ekološka spirulina v tabletah - Planet Bio;  
  Nada Popotnik, Ponikve

Klemen Slakonja na Evroviziji? Nov glasbeni izdelek 
umetnice iz Radeč. Krčan na hrvaških Talentih. Tok-
rat preberite:

Klemen Slakonja (na foto-
grafiji), igralec, imitator in av-
tor parodij na znane osebno-
sti, ki jih objavlja na spletnem 
portalu Youtube in imajo več 
milijonov ogledov, je nedavno 
zapustil službo pri SNG Dra-
ma Ljubljana, z namenom, da 
se bo lahko bolj posvetil glas-
bi. O njegovem glasbenem ta-
lentu smo se lahko že večkrat 
prepričali na lastna ušesa, na-
zadnje pa je združil moči z Big 
Bandom RTV Slovenija za dva 
velika koncerta, na katerih ni 
in ne bo manjkalo  priljubljenih imitacijskih vložkov. Oči-
tno pa ima pred sabo še en velik cilj. »Takrat sem se vi-
del izključno v vlogi voditelja, po vseh teh letih pa sem se 
resno začel ukvarjati z mislijo, da bi na Evroviziji nastopil 
tudi sam. Bomo videli. Vse je mogoče!« je medijem zaupal 
naš posavski rojak.

Radeška umetnica Gaja Prestor (na fotografiji) po debi-
tantskem videu To je, kar imam predstavlja nov glasbe-
ni izdelek, ki sliši na ime Ona. Pesem s preprostim naslo-

vom nosi močno 
zgodbo in spo-
ročilo. »Živimo 
v družbi, kjer je 
uporaba nedovo-
ljenih substanc 
postala skoraj 
nekaj vsakda-
njega. Vsak dan 
se srečujem z 

ljudmi, ki se borijo s katero koli vrsto odvisnosti. Po pogo-
voru in opazovanju ljudi, ki se s tem borijo, se mi je takoj 
pojavila ideja, da želim napisati pesem, ki vidi svet druga-
čen – svet skozi oči odvisnika,« je o novi pesmi povedala 
Gaja in razložila, da v refrenu uporabi naziv našega glav-
nega mesta zato, ker je mesto luči, čudovito mesto, polno 
sonca, energije ...  Videospot je Gaja zaupala režiserki Sari 
Polanc in v samo nekaj dneh dosegla okoli 50.000 ogle-
dov. Navdušujoče!

Brez Talentov v teh dneh pač ne gre. Krčan Elvis Nukić (na 
fotografiji) se je od svoje polnoletnosti dalje prijavljal na 
različne avdicije za petje, 
igranje, voditeljstvo in 
manekenstvo. Potem ko 
je pred nekaj leti nasto-
pil v šovu Slovenija ima 
talent, se je tokrat odlo-
čil še za hrvaško različi-
co šova, ki sliši na ime 
Supertalent. »Diplomiral 
sem iz ekonomije, a se s 
tem nisem nikoli ukvarjal, saj se vseskozi vidim v medijih. 
Sem poln domišljije, malo odbit, nemirna duša, romantik, 
ki živi v oblakih … Skratka, koktelj kontradiktornih vrlin,« 
je bilo njegove besede zaslediti v hrvaških medijih. Tokrat 
se je predstavil s skladbo skupine Cubismo Tempera, a ži-
rije žal ni navdušil. Mu je pa žirantka Maja Šuput sporo-
čila, da bi bil izvrsten kot animator v hotelu ...

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

Kvalitetna hrana iz lokalnih surovin za 
posameznike, družine in zaključene družbe.

www.hotel-ajdovec.com, tel.: 081 603 060

R E S T A V R A C I J A  A J D A  V  H O T E L U  A J D O V E C  V  S E V N I C I

BREŽICE – Med Podjetniško-obrtnim in kmetijskim sejmom 
je potekalo tudi 21. srečanje pobratenih pihalnih orkestrov, 
občin in zvez kulturnih društev. Srečali so se Gasilski pihalni 
orkester Loče, Pihalni orkester IGEM Šentjanž in Schlosska-
pelle Neuhaus iz Avstrije. Najprej je nastopil vsak orkester 
posebej, na koncu pa so skupaj zaigrali še tri koračnice, med 
igranjem ene je dirigirala tudi Anita Kiralj, dirigentka ločke-
ga orkestra. R. R. 
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Tatjana Kukovičič, Lokve 

– dečka, 
• Urška Duh, Dolenja vas pri 

Raki – deklico,
• Mojca Radanovič, Brežice 

– dečka,
• Janja Baškovč Weber, 

Ivančna Gorica – dečka,
• Marjeta Čepin, Drensko 

Rebro – dečka,
• Laura Gorjup, Mrčna sela 

– deklico,
• Anja Ganc Povhe, Kremen 

– dečka,
• Nežika Anderlič, Čužnja 

vas – dečka,
• Kristina Vozelj,  Srednik – 

deklico,
• Jožica Radej, Straža pri Kr-

škem – dečka,
• Jana Mihelin, Bizeljsko – 

deklico,
• Katarina Kalin, Dolenje 

Skopice – deklico,

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

Sara Berk iz Sevnice in Primož Božičnik z Malega Kam-
na, 20. oktober 2018, grad Sevnica (foto: Tomaž Petek)

poroke

• Boštjan Krošelj in Janja 
Beribak, oba iz Brežic,

• Robert Škofljanec s 
Črešnjic pri Cerkljah ob 
Krki in Ema Grojzdek iz 
Župeče vasi,

• Blaž Resnik iz Krškega in 
Sabina Ferlin s Pokleka pri 
Podsredi. 

ČESTITAMO!

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info

• Vesna Deržič, Brežice – 
dečka,

• Martina Prosenik, Buko-
šek – deklico,

• Tjaša Trošt, Senovo – deč-
ka,

• Leja Kopač, Armeško – 
dečka,

• Natalija Deržič, Jesenice 
na Dolenjskem – dečka,

• Cyrilianna Fangataha Ep 
Banic, Senuše – deklico.

ČESTITAMO!

BRINOVE ZGODBE

Otroški
nasmeh

Otroške slikanice o dogodivščinah 
malega Brina, ki na zanimiv način 

spoznava svet okoli sebe.
JIH ŽE IMATE?

Podarite jih svojim otrokom, 
sorodnikom, prijateljem.

2€

Komplet 
treh knjig

6€

2€

2€

Komplet treh knjig samo 6 €, cena posamezne knjige 2 €. Knjige lahko kupite na sedežu založbe 
oz. uredništva Posavskega obzornika, Trg Ma�je Gubca 3, v Krškem ali jih naročite 

na tel. 07 49 05 780 ali preko e-pošte zalozba@posavje.info. Stroški poštnine niso všte� v ceno!

Butik ponovne uporabe

Trgovina STARA ŠOLA PODARJA ST ILSKO PREOBRAZBO
Izpolnjen kupon lahko oddate do 5.12.18 v 

trgovinah STARi ŠOLi BREŽICE, KRŠKO, SEVNICA
ali pa ga pošljete na naslov: Stara šola, 

Kolodvorska 1, Krško

Žrebanje 6.12.18!

*z oddajo sprejemete pravila nagradne igre na starasola.si

Nagradno vprašanje:
kaj lahko najdete
v trgovini stara šola?
Ime
Telefon/email

Kupon za nagradno igro

Odgovor:

NAGRADA: 
Licenje z naravno kozmetiko, 
modna stilistka, nova garderoba

DEJAN ŽNIDERŠIČ
dirigent

EVA FRITZ
solistka na fagotu

PLESNO DRUŠTVO IMANI
BREŽICE

plesna skupina Ka’ Bavidas Pelera
koreografinja in mentorica Rosana Horvat

JOSÉ ALBERTO PINA
gostujoči dirigent in skladatelj

1. december 2018
ob 19.00 uri

KULTURNI DOM KRŠKO

SEVNICA – 8. oktobra smo se zbrale nekdanje sodelavke SDK Sev-
nica v hotelu Ajda s šopkom rož, da čestitamo Elki Grilc, roje-
ni Škrabec, za častitljiv jubilej – 90. rojstni dan, ki ga je prazno-
vala v družinskem krogu 7. oktobra. Še vedno aktivna in vitalna 
Elka se je rodila v vasi Brege na Krškem polju. Leta 1952 se je z 
možem preselila v Sevnico, kjer je Narodna banka Krško odprla 
svojo podružnico. Leta 1961 je postala direktorica banke z dvaj-
set članskim mladim ženskim kolektivom, prvim v sevniški ob-
čini. Bila je zelo dobra mentorica, vodja in tudi prijateljica. Ved-
no je bila pripravljena pomagati pri reševanju vseh problemov 
in se veseliti z nami ob veselih dogodkih. Želimo ji še naprej obi-
lo zdravja in dobrega počutja. 
 Sodelavke SDK Sevnica

90 let Elke Grilc

Jubilantka (tretja z leve) med nekdanjimi sodelavkami 

SOBENJA VAS – Konec ok-
tobra je praznovala 90. roj-
stni dan Antonija oz. Ton-
ka Šoško iz Sobenje vasi. 
Ob praznovanju častitljive-
ga življenjskega jubileja so 
ji voščili tudi župan občine 
Brežice Ivan Molan, pred-
sednica OZ RK Brežice An-
tonija Zaniuk, predstav-
nice KO RK Čatež ob Savi, 
Ljudske pevke Žejno ter 
številni sorodniki in sosed-
je. Tonka je redna in že nekaj let tudi najstarejša udeleženka sre-
čanj starejših občanov, ki jih organizira krajevna organizacija RK, 
so slavljenko pohvalile članice krajevne organizacije RK.
Tonka se je rodila 30. oktobra 1928 v Pišecah kot četrti od petih 
otrok mame Tončke in očeta Jureta Teodoroviča. Njen oče je bil 
v tistih vojnih časih poštni kočijaž med Pišecami in Brežicami. 
Nemalokrat je prenašal tudi pošto za partizane, pri čemer je tudi 
sama kot mladenka sodelovala. Ker je še mlada izgubila starša, 
je za preživetje delala pri sosedovi družini Suša, ki je imela pe-
karno. Njen bodoči mož Martin je večkrat prihajal v Pišece žgat 
oglje, v pekarno pa po kruh in tam sta se spoznala. Poročila sta 
se leta 1955 in se najprej nastanila pri možu doma, potem pa sta 
se še trikrat selila, dokler nista v Sobenji vasi kupila stare kmeti-
je in sezidala hišo. Veliko in pridno sta delala. Tonka ni hodila v 
službo, ampak je skupaj s tremi otroki pomagala možu pri prip-
ravi drv za »vogljenk« – oglje. Mož ji je pred 31 leti umrl. Pravi, 
da sta se imela rada in da »je bil dober kot kruh«. Pri 90 letih za-
njo skrbijo vsi otroci, prevaža jo sin Tine. Ima tudi pet vnukov in 
pet pravnukov. Rada odhaja na obiske k sosedom po vasi in hče-
ri Mileni v Pišece. Ljubi  svoje otroke, vnuke in pravnuke, rada 
ima vse ljudi in zato imajo tudi drugi njo radi. 
 Vir: Občina Brežice

90. rojstni dan Tonke Šoško 

90-letna Tonka Šoško

KOSTANJEVICA NA KRKI – Če-
belarsko društvo Kostanje-
vica na Krki bo v soboto, 24. 
novembra, s slavnostno aka-
demijo v večnamenski dvorani 
tamkajšnje šole proslavilo 70. 
obletnico delovanja društva. 
Svečanost bodo popestrili s 
kulturnim programom, podeli-
tvijo priznanj in predstavitvijo 
knjige »Zakaj ravno čebela ...«. 
 P. P.

Kostanjeviški 
čebelarji bodo 
praznovali

NOVO MESTO – 9. novembra je Atletska zveza Slovenije v KC Ja-
neza Trdine v Novem mestu na svečani prireditvi izbrala naj-
boljše atletinje in atlete v državi za leto 2018. Članice AK Brežice 
Leja in Nika Glojnarič ter Nastja Modic so bile v ožjem izboru 
za zmago, na koncu pa je Leja postala najboljša mlajša mladin-
ka, med starejšimi mladinkami pa je njena sestra Nika osvojila 
drugo mesto, Nastja pa je bila peta. Med najboljšimi v državi je 
tudi Nika Dobovšek iz AK Sevnica, ki je s svojimi izvrstnimi re-
zultati v tej sezoni med pionirkami zasedla 2. mesto.  R. R.

Med najboljšimi atletinjami 
tudi Brežičanke in Sevničanka

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

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

skozi vaš objektiv

Bralec iz Dobrave pri Podbočju se nam je pritožil zaradi me-
teornih vod, ki iztekajo iz bližnje tovarne in tako njemu kot 
ostalim lastnikom onemogočajo dostop do gozda in drugih 
parcel, saj ob deževju pod obratom nastane pravo močvirje.

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Pošiljatelj soglaša, da se njegovi osebni 
podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika. Objavljeni 
prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

PROIZVODNJA – oktober 2018

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 4 KOEL 4 - 101 400 0 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB2, PB3 in PB4 109.096 3 7

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP  - zemeljski plin
KOEL - ekstra lahko kurilno olje

po sledeh naše dediščine

Zibelka Anastazija Grüna 
Tokrat vas bomo popeljali v 19. stoletje in na grad Šraj-
barski turn (nemško Turn am Hart) v Leskovcu pri Kr-
škem, ko je bil ta v posesti plemiške rodbine Auersperg, 
ene najmočnejših plemiških družin na nekdanjem Kranj-
skem. Od tu namreč izvira legenda o zibelki, v kateri naj 
bi kot novorojenec ležal pesnik in politik Anton Alexander 
von Auersperg, znan tudi pod pesniškim psevdonimom 
Anastazij Grün ali Anastazij Zelenec. 

Na njegovo rojstvo in zi-
belko se namreč navezuje 
zapis o nesreči ljubezni, ki 
jo je opisal Grünov osebni 
biograf Anton Schlossar, 
večkrat pa naj bi jo kas-
neje povedal tudi Zelen-
čev pranečak Gvido grof 
Auersperg, ki je ob tem 
zatrjeval, da gre za resnič-
no zgodbo. Slednja gre ne-
kako takole: Grünov oče 
Aleksander, ki je s starše-
ma prebival na gradu Šraj-
barski turn, se je zaljubil dekle, ki je prebivalo s svojo materjo 
v skromni mali hišici v bližini gradu. Med gradom in hišico je 
rasel mogočen hrast, pod katerim se je na klopci Aleksander 
skrivoma dobival z dekletom, ki mu je ljubezen iz srca vračala. 
Kajpak takšne zveze starša nista odobravala in za ženitev god-
nemu sinu izbrala dekle iz plemiške družine. Pod njunim priti-
skom je Aleksander popustil in se na večer pred zaukazano po-
roko z grofico Marijo Rosalijo Cecilijo - baronico Polhograjsko, 
ko so na gradu gostili na njegovi fantovščini imenitno in veselo 
družbo, še zadnjič pod hrastom sestal z dekletom. Ob obujanju 
spominov na njuna srečna snidenja ji je dejal, da se ne želi po-
ročiti, a ga je dekle, ki se je zavedalo svojega revnega porekla, 
tolažila, sama pa se je namenila daleč stran, kjer bi lažje poza-
bila na strto srce. Ob slovesu mu je zaupala še zadnjo željo, da 
naj da podreti hrast njunih spominov, iz njegovega lesa pa da 
iztesati zibelko, v katero bo položil svojega prvorojenca. Tako 
se naj bi tudi zgodilo in že po letu dni so v njej uspavali Anto-
na Alexandra Auersperga, grofa Turjaškega, kasnejšega politi-
ka in pesnika Anastazija Grüna. 
Navedena zibelka sodi med dragocenosti z več vidikov.  Mu-
zeji in zasebne zbirke namreč hranijo veliko primerkov kmeč-
kih (nizkih) zibelk, dočim je ohranjenih izredno malo prime-
rov zibelk premožnejšega sloja, še manj pa tistih, katerih izvor 
je znan. Narodni muzej Ljubljana je navedeno zibel pridobil že 
leta 1910. Slogovno odgovarja obdobju 19. st., a do neskladja 
z anekdoto prihaja pri vrsti lesa, saj je pričujoča zibelka, ki si 
jo lahko osebno ogledate na razstavi Narodnega muzeja Slove-
nije Grajsko pohištvo 18. in 19. stoletja na Gradu Rajhenburg, 
narejena iz orehovine in ne hrastovine oziroma so iz hrastovi-
ne le njeni vertikalni opori. Sicer gre za izredno lep primerek 
visoke viseče zibelke, z odprtinami za prijem v obliki srca, na 
notranjih stranicah vrezanimi štirimi sedmokrakimi zvezdami, 
ki naj bi služile za magično zaščito otroka, in na končnicah vre-
zanim IHS kot znakom vere in blagoslova otroka. Pod robom 
obeh stranic se nahajajo po štiri lesene kljukice, na katere so 
križno razpeljali trak(ove), da otrok ne bi padel iz nje in hkrati 
da se ni premikala odejica, s katero je bil odet. V vznožju zibel-
ke se nahaja zaboj oz. predal za perilo ali predmete za otroka.

 Bojana Mavsar

Zelenčevo zibel si lahko ogledate 
med drugimi razstavljenimi kosi 
pohištva z gradu Šrajbarski turn 
na gradu Rajhenburg.

V Loki pri Zidanem Mostu smo se v soboto, 29. oktobra, v družin-
skem in ožjem prijateljskem krogu poslovili od pokojnega Aloj-
za Rebule – pisatelja, esejista, profesorja in akademika, ki je v 95. 
letu starosti dokončal svojo plodovito zemeljsko življenjsko pot. 
Ločani smo izjemno ponosni na to, da si je prof. Rebula Loko izbral 
za svoj drugi dom. Po upokojitvi sta se namreč z ženo Zoro iz Op-
čin pri Trstu za stalno preselila na njen dom v Loko. V razgibanem 
naravnem okolju, v katerem je neznansko užival, je našel navdih za 
pisanje številnih romanov. Za nas, Ločane, so zanimivi zlasti njego-
vi zapisi v dnevnikih. Presenetil nas je zapis 31. 12. 1999, ko sta se z 
ženo vrnila z obiska v Trstu. Takole je zapisal: »Naj se mi življenje 
izteče tu, pod Čelovnikom, kjer sem tudi imel največ od življenja.«
Njegove hvalnice temu okolju zasledimo v raznih priložnostnih za-
pisih, tudi esejih. Normalno je, da so laskavi in duhoviti zapisi uga-
jali domačinom in »smo ga vzeli za svojega«. Koliko mu je pomenil 
ta kraj, je potrdil s tem, da si ga je izbral tudi za svoj zadnji dom.
Krajani in krajanke Loke pri Zidanem Mostu smo izjemno hvalež-
ni in ponosni na to, da je med nami živel in ustvarjal človek z ve-
liko začetnico, ki je zapisan med največje sinove svojega naroda. 
Upamo in želimo si, da bo Loka postala dostojen kraj spomina na 
velikega Slovenca, ki je živel slovenstvo in slovensko besedo – pi-
satelja Alojza Rebulo. 
 KS Loka pri Zidanem Mostu

V zahvalo prof. Alojzu Rebuli

Zahvala Občini Krško
Cenjeni župan mag. Miran Stanko! Bliža se konec leta 2018, zato 
je prav, da se zahvalimo vam, župan mag. Miran Stanko, podžu-
panji Ani Somrak, mag. Romani Pečnik ter vsem vašim strokovnim 
sodelavcem na Občini Krško za zelo uspešno minulo delo! Vse to 
utemeljujem s prepričljivim argumentom: ta je, da ste uspeli rea-
lizirati vsebino delovnega plana za leto 2018. V glavnem ste tudi 
dokončali vse zastavljene projekte in objekte. Med le-te naj naš-
tejem nekatere izstopajoče, kot je novo zgrajena stavba, v kateri 
je pred leti poslovala trgovina Železnina, dalje moderna in inova-
tivna mrliška vežica ter obnovljen velik križ sredi krškega poko-
pališča. Vso pozornost ste posvetili gradnji, obnovi in energetski 
sanaciji številnih šol, gradnji vrtcev, otroških in športnih igrišč pa 
tudi novogradnji in obnovi infrastrukture po celotni krški občini. 
V kmetijstvu ste dali velik poudarek komasaciji zemljišč ter tudi 
kanalizaciji in vodooskrbi občanov. Velika pridobitev je obnovljen 
in s sodobnimi prometnimi znaki opremljen krški most. Kolesar-
ji smo se razveselili nove izposojevalnice koles. Izposoja le-teh je 
zelo dobro zaživela. 
Pozabiti pa ne smem, da ste s svojim strokovnim znanjem iz grad-
beništva znatno pripomogli pri izgradnji nove moderne trgovi-
ne Spar na Vidmu kot tudi pri gradnji novih stanovanj za mlade 
družine. Poskrbeli ste tudi za nujno obnovo dotrajanih fasad na 
mnogih stanovanjskih blokih. Finančno podpirate tudi množično 
športno vzgojo in športna društva, na primer Društvo Šola zdravja 
Krško. Tako ste poskrbeli tudi za zdravje nas občanov, kajti dobro 
se zavedate, da zdrav občan lahko veliko koristi celotni skupnosti 
in finančno veliko manj obremenjuje socialne ustanove, zdrav člo-
vek bo potreboval tudi manj bolniškega dopusta. Morda še to: v 
Krškem je kar 70 športnih objektov, obnovili ste tudi stadion Ma-
tije Gubca Krško. Zato je naše mesto zasluženo sprejelo častni na-
ziv: Krško – evropsko mesto športa. 
Pa še to: naša občina je za svoje uspešno delo prejela številna pri-
znanja s področja ekologije, energetike in turizma. Spoštovani g. 
župan, velik poudarek dajete tudi zdravi, doma pridelani hrani. 
V ta namen ste tudi pomagali zgraditi sodobno tržnico na Vidmu, 
ki spontano povezuje urbano mesto Krško s podeželjem. Zelo po-
hvalno je, da si nenehno prizadevate za ohranjanje kulturne de-
diščine in kulturnih spomenikov. Naj naštejem nekatere: Mestni 
muzej Krško, Mencingerjeva hiša, Grad Rajhenburg, obnovljen KD 
Krško in pa obnovljen Hočevarjev mavzolej. Poudarila bi, da se na 
Gradu Rajhenburg odvijajo kulturne dejavnosti, seveda je zaživel 
je tudi turizem. Tako grad nudi pestro paleto turističnih storitev 
(gostinstvo, prodaja čokolade, likerjev in spominkov).
Dalje ste poskrbeli tudi za ekološki izgled Krškega. Konkretno, 
obogatili ste Hočevarjev trg z ličnimi lesenimi klopicami, ob ka-
terih so nameščena lesena korita z okrasnim zelenjem. Ne smem 
tudi pozabiti, da imate velik socialni – humani čut do sočloveka in 
do invalidnih oseb. Dokaz tej trditvi je, da vedno podpirate zbiral-
ne akcije potrebnih sredstev za socialno šibke občane. Zelo dobro 

pa tudi podpirate medgeneracijsko uspešno sodelovanje. V ta na-
men je tudi ustanovljen Večgeneracijski center Krško. S finančnimi 
dotacijami omogočate razcvet malega gospodarstva, delovanje 
industrijskih con ter končno tudi odpiranje novih delovnih mest.
Znatne zasluge na prometnem področju pa gredo tudi mag. Ro-
mani Pečnik, ki je s svojo strokovnostjo poskrbela, da je cestišče 
pred osnovnimi šolami opremila z živobarvnimi stebrički, veli-
kimi barvitimi krogi, modrimi conami, s talnimi in vertikalnimi 
oznakami in s prometnimi znaki, ki opozarjajo na šolske otroke. 
Vse to s preventivnim namenom upočasniti promet in s tem iz-
boljšati večjo varnost. 
Vse pohvale pa veljajo tudi podjetjema Kostak Krško in Infra Kr-
ško. Podjetju Kostak za zelo uspešno delo na ekološkem področju, 
konkretno pri najnovejšem projektu, čiščenju odpadnih in komu-
nalnih voda, ter tudi pri postavitvi pitnikov na krški obvoznici, 
ki dobro služijo žejnim in dehidriranim športnim rekreativcem. 
Podjetju Infra pa za uspešna investicijska in dokončana dela na 
HE Brežice. 
Pohvalila bi tudi podžupanjo in predsednico GZ Krško Ano So-
mrak za vzorno vodenje zveze in za njen prispevek, ki se kaže na 
področju požrtvovalnosti in humanosti v primeru naravnih nesreč 
in zlasti v nudenju hitre pomoči. Pohvalo tudi upravičeno zaslu-
ži NEK Krško, ker skrbi za varnost nas občanov. Pohvale upravi-
čeno zaslužijo novinarji uredništva Posavski obzornik, ker odlič-
no opravljajo svoje poslanstvo s tem, da nas redno obveščajo o 
dosežkih in uspehih naše občine na kulturnem, gospodarskem in 
športnem področju. 
Naj zaključim, spoštovani g. župan: lahko ste upravičeno ponosni, 
kajti vaše timsko delo je jasno ogledalo vašega celoletnega truda 
in dela. Dokazali ste, da ste preudaren, moder in pošten gospo-
darstvenik, saj ste jedrsko rento – denar preudarno namenjali v 
projekte, ki so najbolj nujni, za razcvet našega gospodarstva. Ste 
tudi preudaren politik pa tudi velik ljubitelj kulture. Imate znanje 
in vizijo za optimistično prihodnost, kulturno bogate, turistično 
perspektivne ter gospodarsko napredne naše občine. Zato, g. žu-
pan, vam in vsem vašim sodelavcem – iskrene čestitke ter ponov-
no hvala za vse, kar ste postorili za naše skupno dobro!
 Zora Pevec, Krško

KRŠKO – Poznavanje ažur-
nih informacij o dejanskih in 
potencialnih poslovnih par-
tnerjih lahko pomembno pri-
speva k zmanjšanju tveganja 
poslovanja in podjetju omo-
goča boljše odločanje. Na sple-
tni strani AJPES je na voljo več-
je število različnih, brezplačno 
dostopnih podatkov, ki, odvis-
no od predznanja posamezni-
ka, omogočajo bolj ali manj 
poglobljeno preverjanje poslo-
vanja gospodarskega subjekta. 
Danes, 22. novembra, od 12. do 
15. ure bodo na AJPES Izposta-
vi Krško v sklopu dneva odpr-
tih vrat za udeležence prip-
ravili informativna gradiva, 
spletne storitve pa bodo zain-
teresiranim predstavljene tudi 
individualno.  

 Vir: AJPES Krško

Dan odprtih 
vrat AJPES
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Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.

Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.

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

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

JOŽEFE – PEPCE NOVOSEL

ZAHVALA

Vsi njeni

Praznina je ostala, srce je polno gorja, 
a vsako življenje se enkrat konča. 
Zdaj tam si nekje in čakaš na nas, 

da se srečamo spet, ko pride naš čas.

z Jesenic na Dolenjskem

Ob izgubi drage mame

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala pevcem za 
zapete žalostinke, ge. Rajki za govor ter še posebej Bernardi in 
Tončiju za ganljive besede ob slovesu.

JOŽETA AVŠIČA

SPOMIN

Milena, Nataša in Mojca z družinama

Še vedno ne mine dan, da se ne bi spomnili nate,
da te ne bi pogrešali.

Si naša najsvetlejša zvezda, naš angel varuh, naš ponos,
ves preživet čas s teboj pa danes naš najljubši spomin.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v trajnem spominu, še posebna zahvala 
pa Zdenki in Ivanu, da tako skrbno obdelujeta vinograd, ki nas še 
naprej povezuje.

Dolga, dolga je cesta iz vasi do mesta.
Dolga, dolga je reka iz plenic do človeka. 

Polna lukenj in hrepenenja,
tolmunov, želja in ihtenja,
dolga, kot je lahko le noč,

dolga je ta pot od nekje do nekoč.
(Cesta, Vlado Kreslin)

iz Brežic.

Spomin ob 10-letnici smrti na

FRANČIŠEK KOREN

SPOMIN

Vsi njegovi

s Senovega.

18. novembra je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

Dom je prazen in dvorišče,
zaman oko te naše išče,

ostale so sledi povsod,
od dela tvojih pridnih rok.

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

MILAN LONČAR

SPOMIN

Vsi njegovi

(1950–2008), z Marofa.

Ljubil si zemljo,
bil njej si predan,

a prišel je dan,
ko v njej si zaspal.

Za vedno boš ostal v naših srcih.

MATILDE TRČEK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Nasmešek tvoj nikoli
v nas ne bo zbledel,

tvoj obraz v spominu
nam večno bo živel.

rojene Samec (1932–2018)

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 
babice, prababice, sestre in tete

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje. 
Hvala tudi podjetjem KZ Sevnica, Nomagu in pošti Sevnica. Hvala RK 
Svibno za zelo lep govor, gospodu župniku Janezu Jasencu za mašni 
obred ter gospodu Sergeju za zaigrane žalostinke. Hvala ZD Radeče 
in patronažni sestri. 
Hvala tudi vsem tistim, ki jih nismo posebej imenovali, pa ste nam 
stali ob strani v teh težkih trenutkih in pospremili našo mamo k 
zadnjemu počitku.

MINKE LAJKOVIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Čez noč, čez noč pregrnila travica svet je,
čez noč, čez noč na travo se vsulo je cvetje.

(O. Župančič)

iz Velikega Mraševega

Ob slovesu naše drage 

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem in 
sovaščanom za izrečene tolažilne besede, sočutje, tolažbo ter vso 
brezmejno in ganljivo pomoč na vseh mogočih področjih.
Hvala gospodu župniku Francetu Novaku za lepo opravljen poslovilni 
obred, gospe Fani za molitev, za zapete žalostinke Pevkam izpod 
Bočja, cerkvenemu pevskemu zboru župnije Sv. Križ, Kolednikom 
iz Bušeče vasi, gospodu Matjažu Kavčiču za zaigrano Tišino ter 
pogrebni službi Kostak za sočutno opravljeno storitev.
Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti k 
večnemu počitku in na kakršen koli način posvetili trenutke slovesa. 
Za vedno bo ostala v naših srcih.

IVANA KENETA

ZAHVALA

Žalujoči: otroci Branka, Janko, Jožica, Cvetka, Franci in Zlata 
ter sestra Jožica in brat Franci z družinami

iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na poti v večnost. Hvala za 
izrečena sožalja, darovane sveče, sv. maše in prispevke.
Srčna zahvala vsem sosedom in prijateljem, še posebej g. Stanetu in 
ge. Anici Slak, ki ste se od njega poslovili pri sv. Barbari.
Iskrena zahvala župnikoma g. Milanu Kšeli in g. Jožetu Špesu za 
opravljen obred, govornikoma g. Milanu Cizlu in g. Janku Hriberšku 
za tolažilne besede. Hvala VS Solzice GŠ Brežice in za to priložnost 
združenima moškima zboroma Globoko – Kapele za zapete 
žalostinke. Iskrena hvala g. Žičkarju in njegovim sodelavcem za 
izvedbo pogreba ter Gostilni Kocjan za pogostitev. Posebna zahvala 
gre tudi vsem praporščakom, LD Globoko za organizacijo in izvedbo 
lovskega pogreba ter vsem lovcem iz drugih lovskih družin, ki ste 
ga pospremili na njegovem slovesu.
Hvala DSO Brežice za skrb in pomoč pri oskrbi očeta in Internemu 
oddelku II SB Brežice za nego ob bolezni.
Za vso nesebično pomoč se zahvaljujemo Sabini in Tjaši Zidanič, 
družinama Drolc-Fučko in Kelhar iz Gabrja ter sosedom Kos iz 
Globokega.
Hvala vsem, ki ste bili z nami ob njegovem slovesu in ga boste 
ohranili v lepem spominu.

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo;

po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.

(T. Pavček)

Ob slovesu našega dragega očeta, dedka, 
pradedka, brata, soseda in prijatelja

SUBOTICA, ČATEŽ OB SAVI – Potem ko so junija tudi na Čatežu 
ob Savi gostili Slovence, ki živijo izven naše države – med gosti 
so bili Koroški Slovenci, društvo Triglav iz Subotice in predstav-
nika Slovencev iz Zrenjanina –, so bili gostje tako navdušeni nad 
sprejemom in gostoljubnostjo ter tudi petjem domačinov, da so 
svoje gostitelje povabili na tradicionalno XV. srečanje slovenskih 
zborov v Subotici. Dogodek se je odvijal v Mestni hiši v Subotici 
28. septembra v prekrasni dvorani. Nastopili so zbori Slovencev 
iz Beograda, Subotice, Zrenjanina, Novega Sada ter iz Slovenije 
skupina Trta in Ljudske pevke Žejno, sekciji KUD Anton Kreč Ča-
tež ob Savi. Po koncertu so se ob druženju slišale slovenske pes-
mi iz prek 100 grl, nekateri pa so tudi zaplesali ob zvokih harmo-
nike. Stkala so se nova prijateljstva, vezi in obljuba, da se nekje 
spet srečajo. Vsem skupinam so dali tudi spominska darila, ki 
so jih pripravile ljudske pevke in Občina Brežice. Naslednji dan 
so jim gostitelji iz Subotice pokazali znamenitosti mesta, jezero 
Palić in živalski vrt, peljali so se tudi na izlet do meje z Madžar-
sko, kjer so občudovali urejenost Ergele v Kelebiji in se vozili s 
kočijami. Ves dan sta jih spremljala predsednik in podpredsed-
nik Društva Slovencev Subotica Triglav Igor Race in Imre Šoti, 
za kar velja velika zahvala. Pot domov so izkoristili za ogled spo-
menika Batinski bitki v kraju Batina na meji s Hrvaško in Osije-
ka ter Đakova.  A. Z./R. R.

Čatežani gostovali v Srbiji

Skupina Trta med nastopom v Subotici (foto: K. Slakonja)
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Prodamo kvalitetno vino: 
belo, rdeče, frankinjo in zwe-
igelt, možna menjava za drva. 
Cena od 0,80 € dalje. 
Tel.: 051 251 996

Prodam mešano belo in rdeče 
vino. Tel.: 031 278 754 

Prodam belo vino in sadjevec. 
Tel.: 031 464 964

Prodam orehova jedrca (10 
€/kg) in lešnike (12 €/kg), do-
stava Krško, Sevnica. 
Tel.: 051 661 350

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 

Prodam plemenskega bika 
simentalca, starega 16 mese-
cev, pašnega, vajenega priveza. 
Cena pri ogledu. 
Tel.: 040 742 730 

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece. 
Tel.: 031 590 523

Prodam bikca ČB, križanega, 
300 kg, molzni stroj in slamo 
v okroglih balah. 
Tel.: 040 236 153

Prodam dve telički simentalki, 
stari 3 mesece. Cena ob ogledu. 
Tel.: 031 557 084

Prodam telice simentalke za 
zakol ali rejo, bikca limuzin, 

šiče, težke 130-150 kg, hranje-
ne z domačo hrano. 
Tel.: 051 477 243 

Probam brezova drva, kratko 
žagana, primerna za kamin. 
Tel.: 041 310 683

Prodam bukova drva, mož-
nost dostave na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., Ro-
žno 26, Brestanica

Prodam kostanjeva drva, 
predsetvenik ter belo in rdeče 
vino. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Prodam drva (17 m), 80 let 
star radio z gramofonom in 
120 let star šivalni stroj. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 827 776

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

Prodamo vino frankinja, belo 
in rdeče, lahko menjava za pra-
šiča. Cena vina od 0,80 € dalje. 
Tel.: 031 657 185 

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

starega 3 mesece, ter slamo v 
balah. Tel.: 051 499 355

Prodam dva prašiča za zakol, 
težka cca. 150 kg in 280 kg. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 589 273

Krškopoljce, 180 kg, 50 kg, 30 
kg, in prašiča, 250 kg, prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam prašiča, težkega cca. 
180 kg, hranjenega z domačo 
hrano. Okolica Sevnice. 
Tel.: 041 390 068

Prodam prašiče različnih veli-
kosti, 70-160 kg, možnost za-
kola, okolica Sevnice. 
Tel.: 040 426 809, Martin

Prodam prašiče, težke okoli 
80 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 031 304 168

Prodamo več pitancev, okoli 
250 kg, in prašičev, 30-60 kg, 
domača hrana, okolica Brežic. 
Tel.: 07 477 80 42

Prodam dva kvalitetna praši-
ča, stara 10 mesecev, hranjena 
s kuhano hrano; enega krško-
poljca, težkega 200 kg, in kvali-
tetna orehova jedrca (8 €/kg). 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam prašiča (200 kg), do-
mača hrana, možen zakol, oko-
lica Blance. Tel.: 031 397 434

Prodam prašiča, težkega 200-
220 kg, hranjenega z domačo 
kuhano hrano. Možen zakol, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 51 382 

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata
- prodaja, montaža, servis

TELSAT d.o.o.

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

CPB 13, Brestanica
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Prodam 2 prašiča, težka 130 
kg, hranjena z domačo hrano, 
tudi kuhano. Tel.: 031 492 837

Prodam odojke, težke od 25 
do 45 kg. Tel.: 041 379 287

Prodamo prašiče od 25 kg 
naprej in 3 kom po 200 kg za 
zakol ali rejo. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 411 714

Prodam prašiče od 28 do 100 
kg in od 250 do 350 kg. Možen 
zakol, okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam pujska, težkega okoli 
190 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 041 744 261

Prodam svinjo, težko 150 kg, 
in odstavljeno plemensko svi-
njo, težko 250 kg, ter orehe. 
Tel.: 041 290 180

Prodam 2 svinji izločenki 
(okolica Dobove). 
Tel.: 07 49 67 128

Prodam prašiče, težke 150 
kg, domača hrana (možen za-
kol pri nas), gume raznih di-
menzij ter ječmen in spalnico. 
Tel.: 031 730 830

Prodam prašiče za zakol od 
250 do 300 kg. Možen zakol. 
Tel.: 040 289 506

Prodam odojke, težke okoli 25 
kg, in 3 prašiče, težke po 60 kg, 
za 2 €/kg. Tel.: 07 49 68 484

Prodam 4 koze srnaste pa-
sme, oštevilčene, s papirji. 
Tel.: 070 624 652

Prodam domače očiščene pi-
ščance – zunanja reja. Cena 4 
€/kg. Tel.: 041 469140

Prodam jagenjčke, možne po-
lovice. Kvalitetno mlado vino 

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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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

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

V najem vzamem vikend z vi-
nogradom v okolici Bizeljske-
ga. Tel.: 031 737 812

KMETIJSTVO

Kupim traktor in traktorske 
priključke, dobro plačilo. Pro-
dam vino. Tel.: 051 813 034

Kupim plug IMT, 10 col. 
Tel.: 041 743 462

Prodam traktorski cepilec drv 
ter bukova in mešana drva. 
Tel.: 031 594 663

Prodam plug Tomo Vinko-
vič, podaljške in razširitve za 
Tomo Vinkovič ter motokulti-
vator BCS 745 (14 KM), dizel, 
s frezo. Tel.: 040 775 985

Prodam manjšo prikolico za 
traktor, sveder za zemljo na 
traktorski pogon, kupim pa 
dve mladi breji ovci. 
Tel.: 041 598 873

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

Prodam kostanjeva drva, krat-
ko žagana, krmo v balah in pra-

NEPREMIČNINE
Na sončni lokaciji kupim par-
celo, primerno za gradnjo sta-
novanjske hiše, v okolici Kr-
škega ali bližnji okolici Brežic 
(Artiče, Dolenja vas ...). 
Tel.: 031 758 597

Na Gubčevi v Krškem prodam 
1,5-sobno stanovanje. EI: da. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 866 702

Oddam v najem 1,5-sobno sta-
novanje, 55 m2, v hiši, okolica 
Brežic, garaža, centralna, EI v 
izdelavi. Tel.: 041 392 756

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

Prodam vikend (Podvoj na Bi-
zeljskem), cena 20.000 €. 
Tel.: 041 644 149
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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 (25/2018) bo izšla v 
četrtek, 6. decembra 2018.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 29. 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.

(zvrst ali sortno) prodam ali 
menjam za koruzo. 
Tel.: 041 724 690

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam okroglo raztegljivo 
hrastovo mizo in lupinico (0–3 
mesece). Tel.: 031 862 648

Zaradi neuporabe prodam 
štedilnik na drva, rabljen 3 me-
sece, za 250 €. 
Tel.: 040 585 481

RAZNO

Trgovina Atom Krško 
d.o.o. nudi novo kolekci-
jo modnega blaga in da-
rilni program izdelkov iz 
blaga. Nov delovni čas: 
ponedeljek-petek: 10:00-
17:00, sobota: 9:00-12:00. 
Papirniška 22, Krško, 
www.atomkrsko.com. 
Tel.: 07 49 05 005

Društvo distrofikov Slovenije, 
Linhartova 1, Ljubljana zapo-
sli v Sevnici asistentko za po-
moč. Zaželeno je, da si iz Sev-
nice ali bližnje okolice. 
Tel.: 031 887 938

Prodam odlično ohranjeno 
stojalo za rezanje šunke za 
simbolično ceno 25 €. 
Tel.: 041 710 916 

Starejšim osebam nudim po-
moč na domu (prevozi, či-
ščenje stanovanja ali hiše), 
varstvo in ostalo po dogovoru. 
Tel.: 031 021 966, 
http://pravnosvetovanje.net

Ugodno prodam unikatno 
(pokončne palice in vmesni 
krogi) kovinsko ograjo (dolži-
na cca. 20 m, višina 80 cm) po 
ceni 7 €/m. Tel.: 041 710 916

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

Simpatiča 69-letna situirana 
vdova želi spoznati urejenega 
gospoda, starega do 72 let, za 
skupno prihodnost. 
Tel.: 030 768 174

52-letni samski išče prijate-
ljico, vdovo ali mamico od 45 
do 55 let, voznico. Samo resne. 
Tel.: 031 527 458

Resen, urejen, blizu petdese-
tih, želi spoznati resno par-
tnerico ali prijateljico. 
Tel.: 070 228 502

• 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

BIZELJSKO – Tudi letos so na Bizeljskem ob krajevnem prazniku 
domača društva (turistično, vinogradniško in športno) 10. no-
vembra organizirala tradicionalno veliko martinovanje. Začelo se 
je z Martinovim sejmom v zadružnem domu, kjer so lokalni po-
nudniki obiskovalcem nudili svoje pridelke in izdelke. Ko so člani 
ansambla Potep vzeli v roke instrumente, se je dogajanje prese-
lilo v šotor pred zadružnim domom. Letos je namesto krsta mo-
šta potekal blagoslov vina. V domačem narečju sta ga na svoj hu-
moren način napovedali Francka in Pepca (Vesna Kunej in Erna 
Rožman), blagoslovil pa ga je zaradi odsotnosti domačega pišeški 
župnik Gregor Majcen. Vrhunec večera je bila razglasitev nove 
vinske kraljice Bizeljskega. Peta vinska kraljica je postala Andre-
ja Mihelin, ki si je ta naslov pridobila na izboru pred petčlansko 
komisijo Društva vinogradnikov Bizeljsko. Krono ji je od dose-
danje nosilke Laure Omerzo predal Janez Istenič. Predsednik 
društva vinogradnikov Blaž Zagmajster se je Lauri zahvalil za 
opravljeno delo in zaželel obilo uspeha Andreji pri promociji bi-
zeljskih vin, kar je njena poglavitna naloga. Čestitke so ji nameni-
li tudi predsednica sveta KS Mateja Kmetič in svečinska vinska 
kraljica. Program je povezovala prva vinska kraljica Bizeljskega 
Doroteja Šekoranja.  L. Babič/R. R.

TRŽIŠČE, MALKOVEC – Na 
sončno Martinovo soboto je 
potekal v organizaciji TD Tr-
žišče in v sodelovanju z Ak-
tivom kmečkih žena Tržišče 
ter Društvom vinogradni-
kov Malkovec  tradicionalen 
Martinov pohod »Od pleten-
ke do malkovških goric«. 

Pohodniki, ki so se zbrali pri 
pletenki velikanki v Tržišču, so 
prišli od blizu in daleč. Uvodni 
jutranji pozdrav so okoli 200 
obiskovalcem namenili pred-
sednica TD Tržišče Milena 
Knez, sevniški podžupan Ja-
nez Kukec in predsednik KS 
Tržišče Janez Virant. Pred po-
hodom so vsi prejeli spomin-
ski kozarec za pokušanje mla-
dega cvička, za veselo vzdušje 
od štarta do cilja pa sta skrbe-
la domača muzikanta, Domen 
in Nejc. 
Tradicionalen Martinov po-
hod, ki se je pričel v Tržišču, 

STUDENEC – V vasi, ki naj bi 
dobila ime po izviru pitne 
vode, so na Martinovo sobo-
to pripravili že 19. leto zapo-
red tradicionalno vinogra-
dniško povorko ter pester 
spremljevalni program, ki 
je privabil lepo število obi-
skovalk in obiskovalcev. 

Na čelu povorke je letos sto-
pala in igrala na inštrumente 
sevniška godba, ki so ji sledi-
le članice Aktiva žena Stude-
nec ter nato številna vinogra-
dniška društva iz sevniške in 
sosednjih občin. S povorko so 
želeli vinogradniki prikaza-
ti opravila, ki potekajo v vi-
nogradu od zgodnje pomladi 
do pozne jeseni, ko se delovni 
vinogradniki in vinogradnice 
veselijo pridelka. Del povorke 
so bili tudi starodobni traktor-
ji z letnicami od leta 1954 da-
lje ter konjeniki iz Šentruper-
ta s konjsko vprego. 
Veselje ob letošnji dobri letini 

Lauro nasledila Andreja

Vinske kraljice s predsednikom DV Bizeljsko Blažem Zagmaj-
strom (foto: L. Babič)

Živahno na martinovanju

se je nato nadaljevalo v ogre-
vanem šotoru na parkirišču 
nad gasilskim domom, kjer je 
po zabavnih vinogradniških 
igrah potekal tudi blagoslov 
mošta, ki ga je opravil domači 
župnik Anton Bobič. V večer-
nem času je sledil še ples s sku-
pino Mambo Kings. V prosto-
rih gasilskega doma so članice 

Aktiva žena Studenec v sode-
lovanju z lovsko družino prip-
ravile še zanimivo kulinarično 
in lovsko razstavo ter pokuši-
no moštov, ocenjenih na de-
gustaciji. Za prihodnje leto, ko 
bodo obeležili že 20. Martino-
vanje na Studencu, že letos ob-
ljubljajo nepozaben dogodek. 
 S. R.

Vinogradniška povorka je prikazala opravila v vinogradu od 
zgodnje pomladi do pozne jeseni.

Dvesto pohodnikov od 
pletenke do malkovških goric

se je zaključil v osrčju vino-
rodnih goric na Malkovcu – v 
Malusovi zidanici, pri Alenki 
in Matjažu Golobu, ki sta na 
letošnjem društvenem ocenje-
vanju dosegla najboljšo oceno 
za doma pridelano vino cviček. 
Ob zaključku pohoda so veselo 
pesem zapeli pevci Društva vi-
nogradnikov Malkovec, v gos-

te pa je prišel tudi škof Martin 
in krstil mlado vino. Pohodniki 
so se še okrepčali s toplim ob-
rokom ter se potem podali na-
zaj proti Tržišču. V imenu TD 
Tržišča hvala vsem društvom 
in posameznikom, ki so poskr-
beli za pogostitev in dobro vo-
ljo pohodnikov.
  J. S. Tratar

Pletenka velikanka v Tržišču je bila zbirno mesto za jesenski 
novembrski pohod.
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znanilci luči
Prodajna razstava unikatnih ADVENTNIH VENČKOV ob okusih božiča.

Cvetličarna Irena v sodelovanju z restavracijo Tri lučke.

SREDA, 28. NOVEMBER, IN ČETRTEK, 29. NOVEMBER 2018, 
NA TREH LUČKAH MED 12. IN 22. URO.

cvetličarna
IRENA.

031 386 429,  omerzelirena@gmail.com, D-FLOR d.o.o., Cesta prvih borcev 47, 8280 Brestanica

Gostujoča razstava predsta-
vlja življenjsko in poklicno pot 
prof. dr. Mihajla Rostoharja, fi-
lozofa, eksperimentalnega psi-
hologa, pedagoga in kritičnega 
misleca, ki se je rodil 30. juli-
ja 1878 v vasici Brege pri Kr-
škem. Po zaključenem šolanju 
je deloval na univerzi v Pragi, 
Brnu in Ljubljani. Na Filozof-
ski fakulteti Karlove univerze 
v Pragi je leta 1912 na fiziolo-
škem inštitutu ustanovil prvi 
psihološki laboratorij na Če-
škem, leta 1925 je kot izredni 
profesor na Masarykovi uni-
verzi v Brnu ustanovil samos-
tojni oddelek za psihologijo s 
psihološkim inštitutom za eks-
perimentalno psihologijo. Leta 
1950 je na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani ustanovil 
Katedro za psihologijo in dve 
leti kasneje še psihološki inšti-
tut. Prof. dr. Mihajlo Rostohar, 
ki je bil prvi predsednik Slo-
venske sekcije Združenja psi-

Impresivna pot prof. dr. Mihajla Rostoharja
KRŠKO, BRNO – Na Filozofski fakulteti Masarykove univerze v Brnu na Moravskem v Republiki Češki je 12. novembra potekalo odprtje gostujoče razstave o prof. 
dr. Mihajlu Rostoharju, soustanovitelju Univerze v Ljubljani ter ustanovitelju oddelkov za psihologijo na filozofskih fakultetah v Brnu in Ljubljani.

hologov Jugoslavije, leta 1958 
pa je postal predsednik zdru-
ženja jugoslovanskih psiholo-
gov, se je ukvarjal s proučeva-
njem razvoja ljudi, še posebej 
otrok. Umrl je 5. avgusta 1966, 
v starosti 88 let, na Goleku nad 
Krškim, kjer njegovi potomci 
še vedno skrbijo za vinograd, 
ki ga je v prostem času rad ob-
deloval.

Pregledno razstavo o po-
membnem Krčanu je zasnova-
la kustosinja Mestnega muze-
ja Krško dr. Helena Rožman, 
razstavna besedila pa sta pri-
spevala še prof. dr. Marko Po-
lič in prof. dr. Valentin Bucik 
z Oddelka za psihologijo Fi-
lozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani. Oblikovno je razsta-
vo zasnovala grafična obliko-
valka Polona Zupančič skozi 
reprodukcije izbranih gradiv 
Arhiva Masarykove univerze v 
Brnu ter Zgodovinskega arhiva 

in muzeja Univerze v Ljubljani, 
velik del fotografskega gradiva 
je z razstave oddelka za psiho-
logijo ljubljanske filozofske fa-
kultete, ki jo je leta 1996 prip-
ravila dr. Ana Benedetič. 

Na slovesnem odprtju razstave 
v Brnu, ki je bila v septembru 
na ogled na Filozofski fakulte-
ti Karlove univerze v Pragi, so 
mnogo izbranih in navdušujo-
čih besed o utemeljitelju eks-
perimentalne psihologije delili 
z obiskovalkami in obiskoval-
ci: dekan filozofske fakulte-
te v Brnu prof. dr. Milan Pol, 
predstojnik oddelka za psi-
hologijo filozofske fakultete v 
Brnu prof. dr. Marek Blatný 
in prof. dr. Pavel Humpolíček 
ter predstojnik oddelka za psi-
hologijo ljubljanske filozofske 
fakultete prof. dr. Valentin Bu-
cik. Slednji je o prof. dr. Mihajlu 
Rostoharju dejal, da je bil »mož 
renesanse, človek sveta, človek 

odprtega duha, erudit, človek 
kritičnega mišljenja, človek vi-
soko dvignjene glave in močne 
hrbtenice«. Pot, ki jo je preho-
dil, je označil za impresivno in 
vredno filmske obdelave. Nav-
zoče, med katerimi so bili tudi 
sinovi in hči prof. dr. Rostohar-
ja, sta nagovorili še podžupanja 
občine Krško Ana Somrak ter 

direktorica Kulturnega doma 
Krško Darja Planinc. Gostu-
jočo razstavo v Brnu je odprl, 
tako kot pred tem v Pragi, slo-
venski veleposlanik na Češkem 
mag. Leon Marc.

Spremljevalni kulturni pro-
gram sta sooblikovali Melita 
Osojnik z interpretacijo slo-
venskih ljudskih pesmi in Ana 
Rostohar z očetu posvečeno 
avtorsko liriko, z zbranimi na 
prireditvi pa je delila tudi ne-
kaj spominov na pokojnega 
očeta. »Njegovi otroci smo vsi 
zelo ponosni na nanj. Kot otroci 
smo rasli v podeželskem oko-
lju, v katerem sploh nismo ra-
zumeli, kaj je in kaj dela. Odraš-
čali smo kot vsi ostali otroci na 
vasi, nobene razlike nismo ču-

tili, vedeli pa smo, da je naš oče 
drugačen od ostalih ljudi v vasi. 
Vendar nas je vzgajal, naj bomo 
enako spoštljivi do vseh ljudi, 
ne glede na njihov status, pre-
moženje in podobno,« je pove-
dala za naš časopis. Sloviti psi-
holog je svoji družini veliko 
pripovedoval o svojem življe-
nju in delu na Češkem: »Pripo-
vedoval nam je zgodbo o svo-
jem življenju, kako je kot otrok 
živel, kako je šel peš z Breg v 
Ljubljano, ko je šel v gimnazijo, 
o vojni itd.« Kot pravi hčerka, 
je bil ob koncu svojega življe-
nja pomirjen, saj je v njem do-
segel bistvene stvari, ki si jih je 
zastavil.

Pregledna razstava o prof. dr. 
Mihajlu Rostoharju, ki je nas-
tala leta 2016, ob 60. obletni-
ci znanstvenikove smrti, bo na 
Filozofski fakulteti Masaryko-
ve univerze v Brnu v Republiki 
Češki na ogled do 1. februarja 
2019. Z njo v letu 2018 obele-
žujemo tudi 140. obletnico nje-
govega rojstva. Obe gostovanji 
je organiziral Mestni muzej Kr-
ško v sodelovanju s Slovenskim 
društvom Jože Plečnik, ki ga je 
tako kot v Pragi tudi v Brnu za-
stopal Peter Kuhar, član izvr-
šilnega odbora Slovenskega 
društva Jožeta Plečnika na Če-
škem. 
 Smilja Radi., foto: P. P.

Odprtja razstave so se udeležile tudi Rostoharjevi potomci, ob 
njih še podžupanja Ana Somrak, veleposlanik Leon Marc ter 
dr. Helena Rožman in Darja Planinc iz KD Krško.

Praznični december

 SiLVeSTrSKi dneVi 
na Trgu matije Gubca

30. 12. - d’PaLinKa band 
31. 12. 2018 - FanTje izPod LiSce 

Prižig prazničnih 
lučk v Krškem
 s skupino rock defect

v soboto, 1. decembra ob 17. uri v zatonu

Praznični 
vikend 
v mestnem 
jedru

petek, 
14. 12., 
ob 17. uri 
OTROŠKO 
RAJANJE

NOVI FOSILI
sobota, 15. 12., od 17. dalje NIPKE in ...


