
 

 

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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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 24. oktobra.

JESENSKE BARVE – Dnevi se krajšajo, noči so vse hladnejše, narava dobiva čedalje bolj pisane 
odtenke … Zakorakali smo v jesen, za nekatere nekoliko otožen, za druge prijeten letni čas, ko se tudi 
naš življenjski ritem nekoliko umirja, saj nas zgodnejši mrak 'prežene' v zavetje naših domov, podaljšani 
večeri pa nam ponujajo več časa za druženje in pogovor. To je tudi čas, ko žanjemo sadove celoletnega 
dela na vrtovih, poljih, sadovnjakih in vinogradih, kar se odraža tudi v vsebini številnih prireditev. Ena 
takšnih je bila tudi sobotna Bučarija na videmski tržnici, pa tudi drugje v tem času pripravljajo številna 
kulinarično, pohodniško in kulturno obarvana druženja.  P. P., foto: Matjaž Mirt

Marijan Žibert, prejemnik oktobrske 
nagrade Občine Brežice:

Nekdo nas kar malo 
pozablja … 
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Prej kot bomo prišli, manj bo škode

Mi bomo gradili, 'hrvaški 
odpadki' ostanejo v NEK?

Posavca med najbolj dejavnimi

Krško z novim turističnim znakom
O stadionu še Računsko sodišče

Knjižnice so središče kulture

Okrogla miza o pokrajinah – Posavje skupaj z Zasavjem?
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Jutri, 11. oktobra, s pričetkom ob 
10. uri bo v dvorani Hotela Kunst potekala okrogla miza z 
naslovom »Pogled Posavja v predlogu nove pokrajinske za-
konodaje«, na katero vabita Regionalna razvojna agencija 
Posavje in poslanec v evropskem parlamentu Franc Bogo-
vič. Po pozdravnih nagovorih direktorja RRA Posavje Mar-
tina Brataniča, predsednika Sveta regije Posavje in Razvoj-
nega sveta regije Posavje Ladka Petretiča ter Bogoviča bo 
osnutek pokrajinske zakonodaje predstavil eden njenih av-
torjev, prof. dr. Boštjan Brezovnik z mariborske univerze. 
Kot smo izvedeli, naj bi po negativnih odzivih Posavja na av-
gusta predstavljen predlog, v katerem je bilo Posavje vklju-
čeno v veliko Dolenjsko pokrajino s sedežem v Novem mes-
tu, v kateri bi bilo združenih kar 32 občin s skoraj 300 tisoč 

prebivalci, kot kompromisno rešitev ponudili posavsko-
-zasavsko pokrajino. Zasavske občine so bile v prvotnem 
predlogu sicer uvrščene v t. i. Južno Štajersko pokrajino s 
sedežem v Celju. Posavski župani tudi temu predlogu niso 
naklonjeni, saj povezovanje obeh regij ob Savi močno ote-
žujejo zlasti slabe prometne povezave, in se bodo še nap-
rej zavzemali za ohranitev celovitosti pokrajine Posavje, ki 
se je v zadnjih letih oblikovala kot statistična in razvojna 
regija. Pogled na osnutek pokrajinske zakonodaje s strani 
Državnega sveta in Občine Sevnica bo podal državni sve-
tnik in sevniški župan Srečko Ocvirk, o policentričnem ra-
zvoju Slovenije v povezavi z EU-konceptom pametnih vasi 
pa bo spregovoril Bogovič. Nato je predvidena še razprava. 
 P. P.

AKTUALNOTudi duševno zdravje 
ni samoumevno

10. oktobra obeležujemo svetovni dan duševnega 
zdravja. Gre za stanje dobrega počutja, v katerem 
lahko posameznik razvija svoje fizične, umske in 
čustvene sposobnosti ter se spoprijema tudi s stre-
som. Opisujemo najpogostejše duševne motnje in 
predstavljamo javnozdravstvene službe na lokal-
nem nivoju, ki nudijo pomoč in zdravljenje. Okvir-
no vsaka šesta oseba vsaj enkrat v življenju zbo-
li za depresijo.
 Stran 3
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ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - B kategorija

Krško, 24. 10. 2019, ob 16:00

Info: 031 564 147
www.prah.si

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

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE!
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Čez nekaj dni bosta minila že dva meseca, odkar je na podla-
gi odločbe inšpektorja za ceste zaprt lesen most čez reko Krko 
na Brodu pri Podbočju. Še 12. avgusta je bil most povsem upo-
raben in (vsaj uradno) varen za vozila, težka do 12 ton, nas-
lednjega dne, po mnenju inšpektorja, ni bil več varen niti za 
pešce. Ni treba poudarjati, da je takšna nenadna zapora do-
mačine začudila in razburila, še zlasti ko jim je postalo jasno, 
da zapora ni namenjena obnovi oz. popravilu mostu, ampak je 
časovno neopredeljena.

V teh dveh mesecih se glede usode mostu ni zgodilo praktič-
no nič. Pod njim mirno teče Krka, domačini z obeh bregov reke 
Krke (oz. vsaj tisti, ki ne umikajo zapor in jih ne mečejo v reko) 
zapravljajo dragocen čas in gorivo za precej daljšo pot po ob-
voznih poteh skozi Kostanjevico na Krki in Cerklje ob Krki, kjer 
prav tako razmajani leseni mostovi očitno ne motijo nikogar. 
Lastnik oz. upravljavec objekta, Direkcija RS za infrastrukturo, 
trdi, da je z mostom vse v redu, saj so mu ob februarskem re-
dnem pregledu dali slabo, a še vedno zadostno oceno, zato se je 
na inšpektorjevo odločbo pritožila, slednji pa tudi ne more po-
tegniti nazaj svoje odločbe, s katero se je morda malce prenag-
lil. Protesti, dopisi, prošnje ipd. iz lokalnega okolja, ki je že vrsto 
let opozarjalo, da most potrebuje več kot le redne 'lepotne' po-
pravke vozne površine, gredo očitno v prazno, tudi odgovori na 
naša novinarska vprašanja so ponavljajoče birokratsko suho-
parni, češ da »so aktivnosti za dolgoročno rešitev rehabilitacije 
obstoječega mostu čez reko Krko že v teku in sledijo predvide-
nemu planu, na podlagi izvedenega razpisa pa je bil že izbran 
projektant študije variant za rehabilitacijo mostu«. Zadeve ni 
premaknilo niti poslansko vprašanje poslanca Šiška, na kate-
rega je ministrica Bratuškova odgovorila precej vzvišeno, po-
leg tega je slišati, da so nekateri dolgoletni uradniki na ministr-
stvu močnejši tudi od vsakokratnega ministra oz. ministrice …

In medtem ko dva organa znotraj istega ministrstva (!) med 
sabo merita moči, nezadovoljstvo na terenu raste. Poleg že 
omenjene izgube časa in goriva ni zanemarljiva niti gospo-
darska škoda pri podjetnikih in obrtnikih, ki jim je seveda ne 
bo nihče povrnil. Vse glasnejši so pozivi k neki obliki protesta 
ali državljanske nepokorščine. Ob takšni ignoranci pristojnih 
ustanov in organov, ki močno preizkušajo potrpežljivost ne-
močnih državljanov, se lahko samo vprašamo, kdaj bo 'počilo'. 
Pravzaprav je čudno, da še ni.

Tudi potrpežljivost 
ima meje

komentar

Piše: Peter Pavlovič
Prihodki v višini 16,4 milijona 
evrov so bili glede na načrto-
vane višji za dobrih 4,9 milijo-
na evrov, in sicer iz naslova že 
pred več kot desetletjem skle-
njenih protokolov z državo o 
umestitvi odlagališča NSRAO 
v Vrbini oz. iz naslova sodne 
poravnave z Ministrstvom za 
okolje in prostor. Odhodkov 
je bilo do polovice leta dobrih 
14,6 milijona evrov, kakor pre-
tekla leta pa bodo ti naraščali 
v zadnjih treh mesecih, ko se 
pričenja ali zaključuje več za 
leto 2019 načrtovanih investi-
cij, do konca leta pa naj bi po-
rasli na načrtovanih okoli 41,4 
milijona evrov. Članice in čla-
ni občinskega sveta so potrdi-
li tudi investicijsko dokumen-
tacijo za izgradnjo prizidka 
in obnovo obstoječega objek-
ta Poklicne gasilske enote Kr-
ško (o tem podrobneje na str. 
13), podprli načrtovano širitev 
zdravstvenega centra Aristotel 
na Vidmu, gradnjo nastanitve-
nih kapacitet ter zunanjih pri-
reditvenih in sprostitvenih 
površin na kompleksu Treh 
lučk na Sremiču ter soglašali z 
odstopanji od prostorskih iz-
vedbenih pogojev na območju 
razpršene gradnje v Velikem 
Podlogu, kjer namerava inve-
stitor na prostoru opuščene 
kmetije zgraditi sodobno eno-
stanovanjsko stavbo z gospo-
darskim poslopjem in strojno 
lopo z garažo. 

Na podlagi na seji sprejetega 
sklepa bo Občina Krško pri-
spevala 20.000 evrov za so-
financiranje nakupa novega 
aparata za slikanje z računal-
niško tomografijo (CT) v bre-
žiški bolnišnici. CT je v upo-

Krško z novim turističnim znakom
KRŠKO – Po dobrih dveh mesecih poletnega premora se je 26. septembra na 7. redni seji sestal krški občin-
ski svet. Seznanil se je s polletnim poročilom o realizaciji proračuna, iz katerega izhaja, da so bili prihodki 
realizirani v višini 40 odstotkov, odhodki iz občinske blagajne pa 35,5 odstotka.

rabi sicer že od sredine maja 
letos, z njim pa so do sredine 
septembra opravili že 1300 
preiskav, do konca tega leta pa 
naj bi z njim pregledali še prek 
2.600 oseb. Prav tolikšno viši-
no sredstev – 20.000 evrov – so 
namenili tudi Zdravstvenemu 
domu Krško za nakup reševal-
nega vozila za nujne prevoze. 
Investicija v nakup vozila zna-
ša prek 150.000 evrov, pri če-
mer bo glavnino sredstev v vi-
šini 85.000 evrov zagotovil 
zdravstveni dom sam, 49.600 
evrov bo prispevalo resorno 
ministrstvo, okoli 1.800 evrov 
pa še Občina Kostanjevica na 
Krki. S pričetkom delovanja 
dispečerskih centrov bo na-
mreč zdravstveni dom kril šir-
še območje in bo vozni park 
še dodatno obremenjen, sicer 
pa bo vozilo služilo tako za iz-
vajanje intervencijskih nalog 
s področja nujne medicinske 
pomoči kot tudi za izvajanje 
neur gentnih prevozov. 

Občinski svet je med drugim 
potrdil še odlok o spremem-
bah in dopolnitvah redarske 
službe oz. Medobčinskega in-
špektorata – Skupnega prekr-
škovnega organa petih ob-
čin ter soglašal k imenovanju 
magistra poslovnih ved Jože-
ta Pustoslemška iz Trbovelj 
za direktorja javnega zavoda 
Lokalna energetska agencija 
Dolenjska-Posavje-Bela kra-
jina (LEAD). Pustoslemšek, 
ki je nastopil delo s tem me-
secem (pred njim je osem let 
agencijo vodil Janko Uršič), je 
v zaključku predstavitve sve-
tnikom izrazil prepričanje, da 
lahko z novimi pristopi in na-
činom dela prispeva h kvalite-

tnejši in bolj racionalni izvedbi 
storitev agencije na področju 
učinkovitejše rabe energije, 
povečane rabe obnovljivih vi-
rov energije, pri ohranjanju 
okolja in čistejšemu zraku. 

Namesto metulja atom 
z obliko cveta

Po 22 letih je občina Krško za-
menjala turistični znak in slo-
gan. Poslej bo namesto metulja 
prepoznavni znak v obliki ato-
ma ali cveta oz., kot je bilo po-
vedano v obrazložitvi, je raz-
poznavni simbol linija, »ki se 
v svojevrstnem ritmu, alter-
naciji, prepletanju, vitalnem 
gibanju, potovanju in razisko-

vanju splete in poveže v kro-
žno točkovno obliko. Ta sledi 
likovni formi simbola energi-
je – atoma, a se od njega toliko 
odmakne, da lahko interpreta-
cija zajame tudi simbol cveta, 
detajlov iz krške arhitekture, 
hribovito pokrajino, Savo, po-
hodne poti ipd.« Nov slogan 
se glasi »polni energije«. Nov 
turistični znak, ki ga je občina 
kot svojo znamko že zavarova-
la na Uradu za intelektualno 
lastnino, je prilagojen uporabi 
in prikazovanju na različnih ti-
skovinah, uporabnih ali okras-
nih predmetih ter elektronskih 
tehnologijah, aplikacijah, na 

spletu itd., 
uporabljajo 
pa ga lahko 
vsi, ki želi-
jo na svojih 
produktih 
in storitvah 
hkrati pro-
m o v i r a t i 

tudi geografski izvor, turistič-
no in kulturno podobo občine 
Krško. Navedeni grafični podo-
bi in slogan je občinska komi-
sija za izbor med 14 prijavite-
lji dodelila največ točk, izdelala 
pa jo je kostanjeviška obliko-
valka Janja Baznik.

 Bojana Mavsar 

Novoimenovani direktor 
LEAD Jože Pustoslemšek

KRŠKO – Z Občine Krško so sporočili, da bo od 7. do predvido-
ma 20. oktobra potekala posodobitev obstoječih (starih) postaj 
za avtomatsko izposojo koles oz. nadgradnja terminalov, ki bodo 
omogočili hitrejšo in lažjo izposojo, posledično pa tudi povezlji-
vost s sistemom izposoje koles Občine Brežice. Na vseh obstoje-
čih postajah bo izvajalec odstranil priključna mesta in namestil 
nova s pripadajočim terminalom. V času posodobitve sistem iz-
posoje ne bo deloval, zaradi česar prosijo za razumevanje.  P. P.

Nadgradnja sistema izposoje koles

V razpravi, ki je sledila predla-
ganemu povišanju cen v vrtcih 
(le-te so od 1. septembra viš-
je od 3 % do 13 %, odvisno 
od plačnega razreda starša 
otroka), je bil podan predlog 
o brezplačnem predšolskem 
varstvu. »Vrtci bi morali biti 
brezplačni, tako kot je osnov-
na šola,« je menil Franc Pipan 
in vprašal, kolikšen bi bil zne-
sek, če bi bila občina v celoti 
plačnik predšolske vzgoje. S 
predlogom sta se strinjala tudi 
Tomaž Lisec in Matej Imperl, 
Rado Kostrevc pa predlogu ni 
bil ravno naklonjen: »S parti-
cipacijo se povečuje odgovor-
nost staršev.« Tanja Novšak 
je ob tem izpostavila brezpo-
selne matere, ki oddajo otroka 
v vrtec, same pa potem pose-
dajo v bližnjem lokalu, podob-
no mnenje je izpostavil še Jani 
Šerjak, ki je menil, da bi brez-
poselni starši lahko sami skr-

O stadionu še Računsko sodišče
SEVNICA – Na 9. redni seji tukajšnjega občinskega sveta, ki je potekala 25. septembra na sevniškem gradu, 
so največ časa namenili razpravi o povišanju cen v vrtcih ter o nadaljnjih postopkih pri gradnji stadiona. 
Sprejeli so sklep, da bo dosedanje aktivnosti pri projektu pregledalo Računsko sodišče.

beli za otroke doma in s tem 
bi bilo tudi več prostih mest 
v vrtcih za otroke staršev, ki 
imajo zaposlitev. Vodja od-
delka za družbene dejavno-
sti na Občini Sevnica Mojca 
Sešlar je pojasnila, da bi bilo 
treba iz občinskega proraču-
na, če bi bila predšolska vzgo-
ja brezplačna, odšteti 3,5 mili-
jona evrov.

V nadaljevanju je Metod 
Krajnc, dipl. ing. grad. in pro-
jektant gradnje stadiona v 
Sevnici, predstavil dosedanje 
aktivnosti pri gradnji ter po-
jasnil, kako in zakaj je priš-
lo do pokanja kamnitega be-
tonskega opornega zidu in 
zdrsa zemljine na območju 
stadiona. Poudaril je, da pro-
jekt ni bil podcenjevan, in do-
dal, da bo treba urediti od-
vodnjavanje, zato se izvajajo 
dodatne meritve vodostaja. Ko 

bodo znani rezultati, se bodo 
lahko sprejemale nove odlo-
čitve. Eno izmed vprašanj v 
razpravi je bilo, ali ne bi bilo 
dobro razmišljati o novi loka-
ciji, kajti znano je, da je pro-
jekt lociran na gradbeno zah-
tevnem terenu. Župan Srečko 
Ocvirk je odgovoril, da je bilo 
iskanje ustrezne lokacije za 
atletski stadion, na katerega 
se čaka že nekaj desetletij, zelo 
intenzivno in je trajalo kar ne-
kaj časa, zato je smiselno pris-
luhniti stroki. Skladno s tem je 
Občina Sevnica zaprosila še za 
dve dodatni strokovni mnenji, 
na podlagi izdelanih strokov-
nih mnenj in rezultatov geo-
mehanskih meritev pa bodo 
sprejete nadaljnje strokovne 
odločitve glede postopka na-
daljevanja gradbenih posegov 
do trajne stabilizacije terena. 
Na predlog sevniške svetniške 
skupine SDS so bili po zaklju-

čeni razpravi sprejeti trije do-
datni sklepi: da aktivnosti pri 
projektu izgradnje stadiona za 
čas od 1. januarja 2013 do te-
kočega datuma pregleda Ra-
čunsko sodišče RS (za predlog 
je glasovalo 14 svetnic in sve-
tnikov od prisotnih 25) ter da 
se naročnik, projektant in iz-
vajalec opredelijo do podanih 
komentarjev in pripomb, ki 
so bile podane v poročilu Fa-
kultete za gradbeništvo in ge-
odezijo Univerze v Ljubljani o 
pregledu projektne dokumen-
tacije Stabilizacija pobočja za 
stadion Sevnica (za sklep je 
glasovalo 21 prisotnih). Tret-
ji sklep je bil, da vodstvo Ob-
čine Sevnica seznanja občin-
ski svet o vseh predvidenih 
nadaljnjih ukrepih glede ome-
njenega projekta najmanj vsa-
ke tri mesece (za sklep jih je 
glasovalo 22). 
 Smilja Radi

BISTRICA OB SOTLI – 27. septembra je prvič po poletnem 
predahu zasedal Občinski svet občine Bistrica ob Sotli. Glav-
na točka 7. redne seje je bila seznanitev s polletno realiza-
cijo občinskega proračuna.

Kot je v uvodu pojasnila občinska računovodkinja Lidija Cen-
trih, je občina v prvem polletju na prihodkovni ravni od načrto-
vanih 1,66 milijona evrov realizirala 690.125 evrov (41,67 od-
stotka), na odhodkovni pa 526.704 evrov od načrtovanih 2,22 
milijona, kar predstavlja 23,66-odstotno realizacijo. Nizka reali-
zacija na odhodkovni ravni je posledica še ne zaključenih projek-
tov, med njimi urejanja prostorov kulturnega doma in knjižnice, 
ki je tudi finančno največji zalogaj občinskega leta. 
Centrihova je pojasnila tudi, da je zaradi usklajevanja z zakono-
dajo treba posodobiti pravilnik o plačah občinskih funkcionar-
jev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter dru-
gih občinskih organov. Spremenila se je točka o vrednotenju dela 
Nadzornega odbora, ki se ga sedaj vrednoti po kategorijah zelo 
zahtevnega, zahtevnega in manj zahtevnega nadzora. Nadzorni-
ki bodo prejeli 120 evrov bruto za opravljen zelo zahteven nad-
zor, 100 za zahteven in 80 evrov bruto za manj zahteven nadzor. 
Sejnina za občinske svetnike in člane delovnih teles se po bese-
dah Centrihove v novem pravilniku ne spreminja, namesto neto 
zneskov pa so morali navesti bruto zneske. Občinski svetnik tako 
za sejo dobi 104 evre bruto, sejnina za člane delovnih teles znaša 
26 evrov bruto, sejnina za člane nadzornega odbora pa 65 evrov 
bruto. S strani občine so pojasnili tudi, da so ob pripravi pravil-
nika naredili primerjavo s sejninami v sosednjih občinah in da 
ima bistriška občina nekoliko višje sejnine. V obravnavni nove-
ga predloga je Metoda Rainer opozorila, da bi bilo zaradi odsto-
panj od ostalih občin smiselno pretehtati možnost zmanjšanja 
sejnin. Dušan Berkovič pa je pojasnil, da veliko svetnikov zase-
da tudi v organih javnih zavodov, za kar ne prejemajo ne sejnin 
ne potnih stroškov. Svetniki so novi pravilnik sprejeli, tako se vi-
šina sejnin tudi v prihodnje ne bo spreminjala. 
 Emilija Šterlek

O proračunu in sejninah
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V primerjavi z ostalimi bolez-
nimi se o duševnih motnjah v 
javnosti še vedno razmeroma 
malo piše, četudi gre za bo-
lezni kot nešteto drugih. Kljub 
temu, kakor ugotavlja Alenka 
Kunej, univ. dipl. psih., spec. 
klinične psihologije, ki že 16 
let vodi ambulanto klinične 
psihologije v Zdravstvenem 
domu (ZD) Krško, potrebe 
konstantno naraščajo, kar gre 

vendarle pripisati višji indivi-
dualni osveščenosti in informi-
ranosti ljudi. Skozi svoje delo 
se pri pacientih najpogoste-
je srečuje z napotno diagnozo 

mešane anksiozno depresivne 
motnje (živčna napetost, strah, 
panika, tesnobnost idr.), na 
drugem mestu so reakcije na 
hud stres in neopredeljene an-
ksiozne motnje, tem pa sledi-
jo depresivne motnje. Njihova 
prevalenca (razširjenost) med 
odraslimi osebami znaša od 10 
do 25 % pri ženskah in od 5 do 
12 % pri moških, pravi Kune-
jeva: »Moja opažanja so, da se 
je pred leti na našo ambulan-
to obračalo občutno več žensk, 
skozi leta pa se je delež moš-
kih pacientov postopno pove-
čeval. Sedaj se po moji grobi 
oceni ti na ambulanto obra-
čajo le v malo manjšem dele-
žu kot ženske. To se mi zdi po-
memben premik v miselnosti 
in ozaveščenosti.«

Po besedah naše sogovorni-
ce se vzroki in oblike depresi-
je med seboj razlikujejo: »Med 
dejavniki so genetska nagnje-
nost, kar pomeni, da imajo 
osebe, ki imajo depresijo v so-
rodstvu, trikrat večjo možnost, 
da se bodo z njo srečale tudi 
same. Med spodbujevalci ali 
dejavniki so tudi večja osebna 
ranljivost, različni stresni do-
godki, kot so težave v odnosih 
z bližnjimi, smrt bližnjega, iz-
guba službe, bolezen, zloraba 
alkohola in drog idr. Depresi-
ja kot motnja se lahko kaže z 
različnimi znaki. Običajno člo-
vek opazi občutke potrtos-
ti, nima volje, hitro se utrudi, 
ne zmore niti uživati v stvareh 

niti se jih veseliti. Na telesnem 
nivoju se lahko pojavijo spre-
membe apetita, ki se poveča 
ali zmanjša, nastopijo težave s 
spanjem, naj si gre za nespeč-
nost ali zbujanja ponoči, pravi-
loma se zjutraj človek zbudi ut-
rujen, kar je posebej značilno 
za depresivno motnjo.« Kune-
jeva med bolj tipičnimi znaki 
depresije izpostavlja negativ-
ne misli in slabo samopodobo, 
zaradi česar se posamezni-
ki pogosto umaknejo v samo-
to, opuščajo druženja, težko 
se zberejo, vse težje opravlja-
jo delo v službi in tudi osnovne 
vsakodnevne obveznosti. 

Depresija zahteva 
čimprejšnje ukrepanje

Kadar opazimo katere izmed 
opisanih znakov pri sebi ali 
komu izmed bližnjih in traja-
jo najmanj dva tedna, je treba 
poiskati pomoč, saj depresi-
ja zahteva čimprejšnje ukre-
panje in celostno, največkrat 
multidisciplinarno obravna-
vo, pri kateri sodelujejo osebni 
zdravnik, psihiater in klinični 
psiholog. Prikrita depresija si-
cer lahko traja več mesecev, ko 
človek v sebi trpi, a še zmore, 
dokler se ne zlomi, opravljati 
svoje vsakodnevne obveznosti. 
Čim dlje traja nezdravljena de-
presija, pravi Kunejeva, slabše 
je, saj se poglablja, okrevanje je 
daljše, pojavijo se dodatni za-
pleti. V ambulanto kliničnega 
psihologa lahko pacienta na-
poti osebni zdravnik, psihia-
ter ali drug specialist. Na spre-
jem za pregled in obravnavo v 
ZD Krško sicer beležijo več-
mesečne čakalne dobe, razen 
v nujnih primerih, ko je oseba 
hitro sprejeta v obravnavo. De-
presija se glede na težo, v ka-
teri je izražena, zdravi z zdra-
vili, ki jih predpiše zdravnik, 
ter s psihoterapijo in sveto-
vanjem, ki jih v zdravstvenih 
ustanovah izvaja klinični psi-
holog. Pogosta in učinkovita je 
kombinacija obojega. Zdravlje-
nje z zdravili in obiskovanje 
psihoterapije samo po sebi 
še ne pomeni, da človek ne 
zmore delati. Pri blažjih obli-
kah bolniška odsotnost pogos-
to sploh ni potrebna, če že, pa 
vsekakor ne daljša. Z delovne-
ga ali bivalnega okolja je posa-
meznik umaknjen v primerih, 
ko gre za hujšo obliko dušev-
ne motnje. Zdravljenje z zdra-
vili in obiskovanje psihoterapi-
je se nadaljuje tudi, ko človek 
doseže zadostno stabilizaci-
jo, da se lahko vrne v delovno 
okolje, pri določenih kronič-
nih ter hujših oblikah depre-
sije pa je lahko delazmožnost 
tudi trajno prizadeta: »Hospi-
talizacija je potrebna pri naj-
težjih oblikah. Potrebna je ob 
samomorilni ogroženosti paci-
enta, da se osebo zaščiti in se 
jo z intenzivnim zdravljenjem 
v bolnišnici čim prej stabilizi-
ra, da se lahko vrne v domače 

okolje in nadaljuje z zdravlje-
njem v ambulanti. Hospitali-
zacija je na mestu tudi, ko je 
oseba zaradi depresije priza-
deta do te mere, da popolnoma 
odpove v osnovnih situacijah, 
ko se stopnjuje notranja sti-
ska, izgublja stik z realnostjo 
ter zdravljenje v ambulanti ni 
učinkovito.«  

Znaki psihičnih motenj se lah-
ko prekrivajo tudi z izgorelo-
stjo na delovnem mestu, ven-
dar pa sta za depresivno stanje 
značilna potrtost in negativna 
samopodoba, medtem ko iz-
gorele osebe ne glede na teža-
ve praviloma dolgo ohranjajo 
pozitivno samopodobo in se 
še naprej borijo za ohranitev 
statusa. Sicer so manjša niha-
nja razpoloženja običajen po-
jav pri slehernemu človeku, 
še dodaja Alenka Kunej, saj 
na razpoloženje vplivajo teko-
ča zunanja dogajanja, telesni 
dejavniki, hormonske spre-
membe ipd., poleg tega pa so 
nihanja razpoloženja tudi se-
zonsko pogojena, še sploh v je-
senskem obdobju, ko je zaradi 
krajšanja dneva manj svetlobe 
in se zaradi več deževnih dni 
manj gibamo na prostem.

Pomoč v centrih 
za krepitev zdravja 

Dobrodošlo podporno obliko 
predstavlja tudi vključitev v 
psihoedukativni program spo-
padanja z depresijo, ki je na 
voljo v vseh zdravstvenih do-
movih,« je povedal Matic Cizel 

iz ZD Brežice, mag. psihologi-
je, ki  deluje na več področjih, 
med drugim tudi v tamkaj-
šnjem preventivnem Centru 
za krepitev zdravja (CKZ). V 
CKZ, ki predstavljajo nadgra-
dnjo zdravstveno-vzgojnih 
centrov, so na voljo delavnice 
spoprijemanja z depresijo, an-
ksioznostjo, stresom. Name-
njene so tistim, pri katerih je 
prisotna diagnoza oz. zazna-
jo določene simptome teh te-
žav in ki prejmejo napotnico 
osebnega zdravnika ali refe-
renčne ambulante. Odzivnost 
k vključitvi v tovrstne progra-
me v brežiškem CKZ je glede 
na prejeta vabila nekje polo-
vična, velika večina tistih, ki 
se odzove, pa obišče vsa sreča-
nja, nekateri med njimi pridejo 
tudi še individualno. Po koncu 
vseh srečanj večina udeležen-

cev delavnic meni, da so jim 
prinesle boljšo informiranost 
in razumevanje bolezni pa tudi 
tega, kaj lahko storijo sami in 
na kakšen način. V tem letu se 
je v psihološko svetovalnico 
CKZ v Brežicah obrnilo že ne-
kaj sto pacientov iz občine in 
širšega Posavja, 95 % vključe-
nih v psihoedukativne delavni-
ce pa je obiskalo vsa srečanja. 

V brežiškem CKZ-ju so na vo-
ljo tudi dodatna psihološka 
predavanja, katerih namen je 
še boljše informiranje občanov 
o krepitvi duševnega zdravja. 
»Številke pravijo, da so težave 
na področju duševnega zdrav-
ja v porastu, a na nas se obrača 
več ljudi, ker je mreža pomoči 
širša in dostopnejša kot včasih, 
tudi ozaveščenost raste,« raz-
laga Cizel dejstvo, da v prete-
klosti ni bilo toliko poudarka 
na duševnem zdravju: »Včasih 
je bil v ZD zaposlen morda en 
psihiater in sčasoma še psiho-
log, danes je pomoč v javnem 
sistemu širša, zato se ljudje 
lažje obračajo po pomoč tudi v 
Posavju kot obrobni regiji, od-
daljeni od večjih centrov po-
moči.« Po njegovih izkušnjah 
so med najbolj ogroženimi za 
depresijo starostniki, in sicer 
zaradi osamljenosti, kronič-
nih bolezni, izgub in slabšega 
zdravstvenega stanja, tudi so-
cialni krog je običajno ožji itd. 
Za starejše je v zadnjem času 
tudi v Posavju na voljo več 
aktivnosti, med drugim Šole 
zdravja, ki vzpodbujajo fizič-
no aktivnost ob sočasnem dru-
ženju in so na voljo po vse več 
krajih tako v občini Brežice kot 
ostalih posavskih občinah. Ci-
zel še zaključi: »Tako pri fizič-
nem kot tudi duševnem zdrav-
ju je pomembna preventiva in 
vlaganje vase, v primeru pri-
sotnosti težav pa iskanje po-
moči zgodaj. Če nekdo pomoč 
poišče v zgodnji fazi, bo obrav-
nava lahko krajša in potreben 
vložek osebe manjši.«

Center za duševno 
zdravje odraslih Posavje

Spomladi je v ZD Sevnica za-
čel delovati Center za dušev-
no zdravje odraslih Posavje 
(CDZO). Po besedah koordina-
torice Jacinte Doberšek Mla-
kar, viš. med. ses. in prof. zdr. 
vzgoje, je vstop v obravnavo 
v CDZO nizkopražen, kar po-
meni, da poteka brez napotni-
ce, predlagatelji za obravnavo 
pa so lahko posamezniki s te-
žavami v duševnem zdravju, 
svojci in drugi, izbrani oseb-
ni zdravniki, psihiatri, pedi-
atri, patronažne medicinske 
sestre, službe nujne medicin-
ske pomoči, bolnišnice, centri 
za socialno delo, delovna oko-
lja idr.: »V obravnavo CDZO se 
lahko vključijo posamezniki s 
pogostimi ali ponavljajočimi se 
duševnimi motnjami, ljudje z 
demenco in drugimi duševni-
mi motnjami v starosti, osebe, 

ki trpijo zaradi odvisnosti od 
alkohola ter najbolj ogroženi 
posamezniki, ki se jih, v koli-
kor se doseže soglasje, usme-
ri do najustreznejše pomoči. 
Tudi depresijo obravnavamo 
v multidisciplinarnem timu 
CDZO oz. se z njo  srečujemo v 
ambulantnem delu pri nekako 
polovici vključenih, v skupno-
stnem delu pa v manjšem ob-
segu.« 

CDZO je namreč sestavljen iz 
dveh enot, in sicer iz ambu-
lantne in skupnostne psihia-
trične obravnave, pri določa-
nju indikacije za posamezno 
obliko obravnave pa upo-
števajo stopnjevanje inten-
zivnosti obravnave glede na 
oceno stanja in potreb, ki jo 
opravijo v prvem koraku – tri-
aži. Indikacije za ambulantno 

obravnavo so, je še pojasnila 
Doberšek Mlakarjeva, kadar 
je stanje duševne motnje mo-
goče varno obravnavati z am-
bulantno obravnavo, ko ose-
ba funkcionira samostojno, se 
strinja z obravnavo in v njej so-
deluje, medtem ko ima oseba z 
duševno motnjo za vključitev 
v skupnostno obravnavo obi-
čajno izraženih več potreb, pri 
čemer je potrebno širše sode-
lovanje služb, svojcev ali dru-
gih akterjev, vpetih v življe-
nje posameznika. CDZO deluje 

kot zdravstvena služba, zato se 
lahko v njej posameznik zgla-
si osebno ali stopi v stik s cen-
trom preko maila ali po te-
lefonu. Strokovni tim CDZO 
sestavljajo zdravniki speciali-
sti psihiatrije, visoko usposo-
bljene diplomirane medicin-
ske sestre, specialisti klinične 
psihologije, socialni delavci, 
psihologi, delovni terapevti in 
patronažna medicinska sestra, 
delujoča v posamezni obči-
ni. Po dosedanjih izkušnjah, je 
povedala Doberšek Mlakarje-
va, je bila večina oseb v center 
usmerjenih s strani izbranega 
osebnega zdravnika, psihiatra, 
CSD ali svojcev. Osebe s teža-
vami v duševnem zdravju, ki si 
pomoč poiščejo same, se obi-
čajno obravnavajo v klasični 
psihiatrični ambulanti. »V šes-
tih letih delovanja Skupnostne 
psihiatrične obravnave v Po-
savju in sedaj v CDZO ocenju-
jemo, da se pomemben del psi-
hiatrične obravnave opravi na 
primarni ravni. Beležimo tudi 
daljša obdobja med eno in dru-
go hospitalizacijo. Ob vzposta-
vitvi CDZO pa pričakujemo, da 
bo Nacionalni inštitut za javno 
zdravje pripravil ustrezne me-
rilne instrumente, kjer bi lah-
ko natančneje spremljali po-
datke.« 

 Bojana Mavsar, 
 Rok Retelj

Depresija in njene razsežnosti

Ko (z)boli duša, ne gre brez strokovne pomoči
POSAVJE – 10. oktober poteka v znamenju svetovnega dneva duševnega zdravja. Slednje je življenjski sopotnik slehernega posameznika, in v kolikor se bodisi za-
radi osebnih bodisi zunanjih vplivov naruši do te mere, da stiske ne more prebroditi sam, je to opozorilo, da je treba poiskati strokovno pomoč. 

Alenka Kunej

Matic Cizel

Jacinta Doberšek Mlakar

Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si
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Alenka Kunej: Osebe, 
ki imajo depresijo v so-
rodstvu, imajo trikrat 
večjo možnost, da se 
bodo z njo srečale tudi 
same.

Matic Cizel: Med naj-
bolj ogroženimi za de-
presijo so starostniki, 
in sicer zaradi osamlje-
nosti, kroničnih bolez-
ni, izgub in slabšega 
zdravstvenega stanja.

Jacinta Doberšek Mla-
kar: Osebe s težavami 
v duševnem zdravju, ki 
si pomoč poiščejo same, 
se običajno obravnava-
jo v klasični psihiatrič-
ni ambulanti.
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NEKOLIKO NEMIRNA TLA – Po 21. 9., ko so komaj zaznaven 
potresni sunek z magnitudo 0,7 in epicentrom 10 km jugovzho-
dno od Bizeljskega nekaj pred polnočjo občutili le posamezni 
občani Bizeljskega in okolice, se je do konca meseca na območju 
brežiške in krške občine zvrstilo še nekaj potresnih sunkov. Z 
enako izmerjeno magnitudo (0,7) so se 25. 9. okoli 23. ure zat-
resla tla 6 km zahodno od Brestanice (Krajna Brda, Presladol), 
28. 9. nekaj po 10.30 uri 7 km jugozahodno od Brežic (pri Sto-
janskem Vrhu) z magnitudo 0,8 in s prav takšno jakostjo 30. 9. 
malo pred 13.30 uro 9 km južno od Obrežja (Samobor). Sep-
tembrski potresni val je 30. 9. nekaj po 16. uri zaključil potre-
sni sunek z žariščem 5 km zahodno od Krškega. Slednji je bil 
z izmerjeno magnitudo 1,2 nekoliko močnejši, zato ga je v pri-
merjavi s prej navedenimi občutilo večje število občanov, pred-
vsem na območju Ženj, Rožnega in Dolenjega Leskovca. V začet-
ku tega meseca, 2. 10., okoli 8. ure so se tla ponovno zatresla z 
magnitudo 1,2, z razliko, da se je nadžarišče tokratnega potresa 
nahajalo 3 km jugovzhodno od Krškega, to je na območju Vrbi-
ne. Potresne opazovalnice so sicer v Posavju v Črneči vasi, Go-
renjem Cirniku in nad Pavlovo vasjo, dopolnilne opazovalnice 
pa na Lisci, Brezju pri Senušah in Cesti nad Krškim.

OBČANA OB KONOPLJO IN OROŽJE – Policisti PP Brežice so 
zaradi suma posesti prepovedane droge na podlagi odredbe 
sodišča opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 50-letne-
ga občana občine Brežice. Med preiskavo so v okolici hiše za-
segli 151 kom še rastoče konoplje, v hiši pa 1040 posušenih in 
svežih delov konoplje, pripomočke za gojenje konoplje ter pu-
ško z nameščenim daljnogledom, dušilcem poka in 59 nabojev. 
Zaradi nasilja v družini in suma posesti nezakonitega orožja so 
krški policisti opravili hišno preiskavo pri 43-letnem občanu v 
okolici Krškega. Našli in zasegli so vojaško puško, 57 nabojev 
pa tudi manjšo količino prepovedane konoplje.

VLOMI IN TATVINE – S parkirišča na Černelčevi cesti v Breži-
cah je bilo med 27. in 28. 9. ukradeno kolo z motorjem znam-
ke Gilera runner, bele barve, registrskih oznak KK NR-86. 28. 
9. je neznanec iz hiše v okolici Sevnice odnesel denar, 3. 10. pa 
je nepridiprav iz garaže v Bistrici ob Sotli odnesel več kosov 
ročnega orodja. 1. 10. je bilo skozi okno vlomljeno tudi v hišo 
v Orešju nad Sevnico. Vlomilec ni odnesel ničesar, z vlomom pa 
povzročil za okoli 200 evrov škode. Zbrala: B. M. 

Gregor Novak, Krška vas: Zelo veliko je odvis-
no od družbe, kako te sprejema. Če nisi sprejet, 
lahko to na tebi pusti posledice, ki vplivajo tudi 
na duševno zdravje. Danes je premalo pristnega 
stika med ljudmi, družimo se predvsem virtual-
no, ne znamo več na glas spregovoriti o težavah, 
ki nas mučijo. Pomembno je, da se ne zapiramo 

vase, smo družabni in se ne primerjamo z drugimi.

Željko Kekić, Krško: Tempo življenja je vedno 
hitrejši. Kapitalizem ima svojo ceno, lastniki od 
delavcev zahtevajo preveč, vrši se pritisk, treba 
se je prilagajati, če želiš obdržati službo, ko pa 
zboliš, nisi nič vreden. Ni spoštovanja, pomem-
ben je dobiček, povsod po svetu je tako. To je za-
čaran krog. Nič ne kaže na bolje, stres je mora 

sodobnega sveta.

Marija Ferlan, Krško: Lahko kar iz prve roke 
povem, ker se s tem srečujem vsak dan, ker mož 
že več let zaradi multiple skleroze, za katero je 
zbolel pred 17 leti, kaže znake depresije. Smili 
se sam sebi, kako se kdo drug počuti, ga ne za-
nima, ne gre več med ljudi, še na balkon več ne. 
Zaradi tega noče iti k zdravniku in ne jemlje no-

benih zdravil, večino dneva preživi pred televizijo. 

Jana Cvirn, Sevnica: Živimo v dobi pretirane-
ga kapitalskega izkoriščanja, ki pogosto vodi v 
hude osebne stiske, tudi v depresijo ali shizofre-
nijo. Ustvariti moramo družbo, ki bo omogočala 
boljše življenjske pogoje vsem. Postati moramo 
socialno odprti, pravični, pošteni. Psihičnih bol-
nikov ne smemo stigmatizirati, skrb za dušev-

no zdravje pa mora ostati med prioritetami v našem zdravstvu. 

Danes, 10. oktobra, obeležujemo svetovni dan duševnega 
zdravja, ki je tudi v našem okolju čedalje bolj pereča tema. 
Kateri so po vašem mnenju najpogostejši vzroki za motnje 
v duševnem zdravju, kaj lahko posameznik naredi, da ga 
ohrani oz. se zavaruje pred dejavniki, ki mu ga slabšajo?

anketa

Kako ohraniti zdravje duše?

Za vas bi lahko dejali, da 
ste »stari maček« brežiške 
politike, saj ste že vrsto let 
občinski svetnik – v trenu-
tnem sestavu celo najstarej-
ši med svetniki – in predse-
dnik sveta KS. Kako gledate 
na prehojeno pot v lokalni 
politiki?
Razlog, zakaj sem se odločil, 
da bom na začetku tega tisoč-
letja začel ponovno delovati 
v lokalni politiki, je bil pred-
vsem ta, da je bilo v tistih letih 
neke vrste mrtvilo na relaciji 
krajevna skupnost – občina, 
kar me je razjezilo in sem se 
odločil, da bom spet dejaven 
v politiki. Predlagali so me za 
predsednika KS in sem bil iz-
voljen, razen leta 2002 na vseh 
naslednjih volitvah nisem imel 
protikandidata. Če bo šlo po 
načrtih, bom do konca odde-
lal še ta mandat, na nasled-
njih volitvah pa ne bom več 
kandidiral. Ko deluješ v takih 
organih, dobiš določen vpog-
led v samo delovanje lokalne 
skupnosti. Če primerjam vlo-
go župana danes in pred več 
kot 30 leti v obdobju skup-
ščine, predhodnice občine, je 
imel takrat bistveno večjo be-
sedo, danes pa o vsem odlo-
ča občinski svet. Pomembno 
je, da spoznaš delovanje siste-
ma, sam s tem nisem imel te-
žav, ker sem že v mladosti de-
loval v raznih odborih.

Ko je govora o samoprispev-
kih, človek na to ne more biti 
ravno ponosen, a kljub temu 
sem vesel, da mi je v moji po-
litični karieri uspelo izpeljati 
dva projekta s pomočjo samo-
prispevkov. Prvi je bil realizi-
ran še v mojem prvem man-
datu predsednika sveta KS v 
osemdesetih letih in je potekal 
pod sloganom 'asfalt do vsake 
vasi'. Takrat sem bil celo po-
budnik referenduma o tem na 
občinski ravni, a ni bilo pra-
ve podpore, tako da smo po-
tem čez pol leta izvedli refe-
rendum samo za našo KS in 
je dobil 87-odstotno podporo 
ter smo ga lahko izpeljali. Dru-
gi projekt, uresničen s samop-
rispevki, je iz leta 2004. Tak-
rat smo pod parolo ’asfalt do 
vsake hiše’ izpeljali še drugi 
referendum v KS, pri čemer je 
občina priskočila na pomoč z 
enako vsoto, kot smo jo zbra-
li krajani s samoprispevkom, 
kar pomeni, da je prispevala 
polovico celotne vrednosti in-
vesticije.

V brežiškem občinskem sve-
tu ste bili največkrat v 'opo-
ziciji', a ste vedno pokazali 
konstruktivno sodelovanje 
in se niste spuščali v neke 
politične prepire. Menite, 
da je bil vaš glas skozi vsa 
ta leta dovolj slišan in upo-
števan?
Glede na to da se velikokrat 
oglašam in sodelujem v raz-

pravah, nemalokrat s konkret-
nimi predlogi, bi lahko rekel, 
da sem bil slišan, seveda pa 
je iluzorno pričakovati, da bi 
bil tudi vedno upoštevan. Pri 
točkah dnevnega reda, kate-
rih vsebino ne poznam dovolj 
dobro, se po navadi ne ogla-
šam, saj je škoda razpravljati, 
če ne poznaš pravega ozadja. 

Me pa določene zadeve, ki so 
vezane recimo bolj na Brežice, 
tudi zmotijo in v tem prime-
ru se moram oglasiti. Kot pri-
mer lahko navedem brežiški 
mestni avtobus, ki je seveda 
potreben, a je še vedno pre-
malo poudarka na možnostih 
javnega prevoza predvsem za 
starejše občane izven Brežic. 
Tudi v vaseh naše KS, kot so 
na primer Brezje, Koritno in 
Ponikve, bi predvsem starej-
ši radi šli kdaj po nakupih v 
Brežice, a morajo najprej pri-
ti do postajališča na Veliki Do-
lini, da lahko sploh pridejo na 
avtobus, poleg tega v sosednji 
KS Jesenice na Dolenjskem av-
tobus pobira tudi v Slovenski 
vasi in pri Kalinu na Obrežju, 
zakaj ne bi potem pot podalj-
šal še do prej omenjenih vasi 
v naši KS, saj razen šolskega 
avtobusa tamkajšnji prebival-

ci nimajo možnosti prevoza z 
javnim potniškim prometom. 
Predlagal sem, da bi se mogo-
če dvakrat mesečno organizi-
ral manjši avtobus, ki bi pobi-
ral po vseh teh vaseh ob meji. 
Ugotovil sem tudi, da je Velika 
Dolina verjetno edina KS v ob-
čini, ki nima urejenih avtobu-
snih postajališč, razen seveda 

pri šoli, kjer vstopajo in izsto-
pajo šolarji. 

Kako ocenjujete delovanje 
občinskega sveta v vseh teh 
letih?
Občinski svet v Brežicah niko-
li ni bil formalno razdeljen na 
koalicijo in opozicijo. Bili so si-
cer posamezniki, ki so pred-
logom župana oz. občinske 
uprave skoraj vedno nasproto-
vali, kresala so se mnenja in se 
zagotovo še bodo, kar je seve-
da normalno. Svetniške skupi-
ne, predvsem večje, so bile po 
navadi konstruktivne in spreje-
male sklepe, kdaj tudi z zadržki, 
a na koncu se je vse uskladilo, 
da je bil volk sit in koza cela, kot 
bi rekli nekateri. Dejstvo je, da 
želje po navadi presegajo mož-
nosti, zato se skuša ugotovi-
ti, kaj je v dani situaciji najbolj 
potrebno in možno. 

Pod vašim predsedovanjem 
je KS Velika Dolina v zad-
njem desetletju prišla do 
kar nekaj pridobitev, ki so v 
dobrobit krajanov in pome-
nijo razvoj kraja. Kaj so bile 
večje investicije in kaj še na-
črtujete?
Med večjimi investicijami je 
na prvem mestu zagotovo mo-
dernizacija cest, za kar smo 
leta 2004 izpeljali tudi refe-
rendum, kot sem že prej ome-
nil. Nadalje velja omeniti vo-
dovode Cirnik in Ribnica-Gaj, 
ki je trenutno še v gradnji, ter 
Brezje, za katerega je že prip-
ravljena projektna dokumen-
tacija in se bo v naslednjem 
letu začel ter morda tudi že 
dokončal. Za šolski okoliš je 
pomemben pločnik na Veliki 
Dolini, ki sicer še ni dokončan, 
dve fazi sta narejeni, tretja pa 
še ne, ker so določene težave z 
lastništvom. Ena od pomemb-
nih pridobitev bo tudi parki-
rišče pri pokopališču ob cerkvi 
sv. Jakoba na Ponikvah, pri če-
mer so zemeljska dela nare-
jena, cesta delno obnovljena, 
investicijo čaka še pridobi-
tev gradbenega dovoljenja in 
ureditev parkirišča. Poruši-
li smo tudi že zelo dotrajano 
staro šolo na Veliki Dolini, na 
tem mestu pa uredili večna-
mensko igrišče, ki bo preda-
no v uporabo 19. oktobra na 
uradni otvoritvi zadnjih inve-
sticij v kraju. Za ureditev ces-
te ob igrišču in odvodnjavanje 
je projekt tudi že izdelan. Šola 
na Veliki Dolini je bila v pre-
teklih letih energetsko sani-
rana, atletska steza pri šoli je 
bila modernizirana, obnovlje-
no je bilo tudi igrišče s posta-
vitvijo ograje. V prihodnosti 
bo treba rešiti še prostorsko 
stisko šolske kuhinje, za kar so 
že zagotovljena sredstva. Ve-
lja omeniti, da smo v času mo-
jega prvega mandata na čelu 
KS, med letoma 2002 in 2006, 
uredili središče Velike Doli-
ne na prostoru pred cerkvijo, 
s pomočjo KUD Slavček smo 
obnovili tudi prosvetni dom. 
Do konca mandata si želim, 
da bi bilo vse tisto, kar je tre-
nutno še nedokončano, se pra-
vi pločnik Velika Dolina, vodo-
vod Brezje in parkirišče pri sv. 
Jakobu, narejeno do konca, ter 
da bi bili sanirani dotrajani ce-
stni odseki v KS. Občina bi lah-
ko imela za te obmejne vasi, ki 
so manj razvite, nekoliko več 
posluha, predvsem ko gre za 
investicije, to je treba priznati. 

Kako se je spremenilo živ-
ljenje ob meji v zadnjih de-
setletjih, ko je meja postala 
državna in ne le republiška, 
ko se je preko nje prosto 
prehajalo. Koliko je še živo 
sodelovanje s kraji in prebi-
valci na hrvaški strani?
Zagotovo je sodelovanje manj-
še, meja naredi svoje. Opažam 
tudi, da je bilo včasih veliko 

Marijan Žibert, prejemnik oktobrske nagrade Občine Brežice:

Nekdo nas kar malo pozablja …
VELIKA DOLINA – Konec meseca bo na svečani seji občinskega sveta v Brežicah med nagrajenci tudi Mari-
jan Žibert, ki se mu bodo z oktobrsko nagrado zahvalili za življenjsko delo na področju gospodarskega in 
družbenega razvoja kraja in občine. Že četrti mandat opravlja funkcijo občinskega svetnika, še mandat več 
je na čelu KS Velika Dolina, zato je spregovoril o svojih izkušnjah v lokalni politiki, ki mu jih ne manjka.

Marijan Žibert, ki bo naslednje leto praznoval 80. življenjski ju-
bilej, je doma v Gaju, kjer si je ustvaril družino. OŠ je končal na 
Veliki Dolini, nato je naredil poklicno šolo v Samoborju, tehnično 
in delovodsko srednjo šolo pa v Ljubljani. Po izobrazbi je tehnik. 
Začel je delati kot mehanik v bivši vojni pošti, kasneje preimeno-
vani v remontni zavod Bregana. Bil je nekaj časa v Nemčiji, delal 
v Slovenijalesu in bil pred upokojitvijo vodja delavnic na Agro-
servisu kot samostojni komercialist in v. d. direktorja. Upokojil 
se je leta 1996, pri čemer je imel do leta 2003 na svoje ime še s.p. 
(pivnica v Brežicah in slaščičarna v Intermarketu). Vodil je mla-
dinsko organizacijo v kraju in bil eden od ustanovnih članov KO 
DIS Velika Dolina v letu 1993, ki mu je predsedoval vse od usta-
novitve do leta 2016. V Občinskem svetu občine Brežice je četrti 
mandat, leta 2008 je prišel kot nadomestni svetnik LDS names-
to pokojnega Jožeta Avšiča. Nato je bil v mandatu 2010–2014 
še svetnik LDS, od leta 2014 pa zastopa stranko ROK, katere so-
ustanovitelj je. Predsednik KS Velika Dolina je neprekinjeno od 
leta 2002. En mandat je bil na čelu KS tudi že v osemdesetih le-
tih in bil zadnji predsednik skupščine KS Velika Dolina.
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Število postavljenih vprašanj 
in pobud seveda ni edino in 
povsem objektivno merilo ak-
tivnosti posameznega poslan-
ca. Gotovo je pomembno nji-
hovo odzivanje na predloge 
zakonov in drugih dokumen-
tov z razpravami ali celo so-
delovanje pri pripravi le-teh. 
Prav tako bi bilo treba upo-
števati številčnost poslanske 
skupine, predvsem pa njeno 
pozicioniranost znotraj po-
litičnih razmerij med vladno 
koalicijo in opozicijo, ki ji je 
v interesu, da čim pogosteje 
preizkuša ministre in njihove 
strokovne službe s problemi, 
ki tarejo državljane. Seveda 
bi bilo treba za celovito sliko 
dejavnosti poslancev poleg 
samega števila vprašanj po-
vedati tudi, kakšni so bili od-
govori oziroma, ali je prišlo do 
rešitev problemov, na katere 
so opozarjali, vendar bi za kaj 
takega potrebovali veliko več 
prostora. 

"Bronasti" Šiško

Dušan Šiško, poslanec Slo-
venske nacionalne stranke, 
je v letu dni postavil kar 98 
vprašanj, s čimer je (bil) na 
tretjem mestu med 90 po-
slanci, ki so v istem obdobju 
zastavili skupno 1.770 vpra-
šanj. Med Šiškovimi vprašanji 

se zelo visok delež, skoraj če-
trtina, nanaša na občino Kr-
ško ali regijo Posavje.

Kot smo že poročali, se je ne-
kajkrat zavzel za slovenske 
izgnance in njihovo prizade-
vanje za povrnitev materialne 
škode, ki jim je bila povzroče-
na med drugo svetovno vojno. 
V mesecu marcu je opozoril 
na nevestno ravnanje z vod-
nimi viri na Krškem polju, v 
aprilu pa spraševal o dogaja-
nju na dirkališču Gaj na letali-
šču v Cerkljah ob Krki. Na mi-
nistrstvo za infrastrukturo 
so bila naslovljena vprašanja 
v zvezi s potekom 3. razvojne 
osi, problematiko povezave 
Krškega in ostale Slovenije z 
javnim železniškim prevozom 
in v zvezi z mostom za pešce 
in kolesarje v Krškem. V me-
secu septembru je povprašal 

o mostu na Brodu pri Podbo-
čju, kjer je prišlo do nesklad-
ja v oceni prevoznosti objekta 
med dvema službama iste-
ga ministrstva, posledice pa 
vsak dan čutijo številni ob-
čani. 

Poslanec Šiško se je najpo-
gosteje oglašal z vprašanji s 
področja energetike, kjer je 
bila v ospredju njegova skrb 
za usodo odlagališča nizko- 
in srednje radioaktivnih od-
padkov, za katerega je že pred 
desetimi leti kot občinski sve-
tnik prispeval svoj glas, pa 
vendar nismo dočakali še niti 
temeljnega kamna. Predvsem 
pa je tako premiera Šarca kot 
ministrico Bratuškovo opo-
zoril na možnost, da bi hrva-
ški del odpadkov ostal kar v 
elektrarni, za povrh pa naj bi 
lokalni skupnosti v bodoče 
zmanjšali odškodnino. Naj-
novejša Šiškova pobuda se je 
nanašala na ministra za not-
ranje zadeve, od katerega je 
že decembra lani terjal rezul-
tate selitve policijske uprave 
v Novo mesto, prejšnji mesec 
pa dal pobudo za njeno vrni-
tev v Krško. Čeprav je minis-
ter načeloma zavrnil možnost 
vrnitve na stanje do leta 2011, 
pa je že najavil svoj prihod v 
Posavje, kjer se bo še ta me-
sec srečal z župani.

Visoko 5. mesto za Lisca

Tomaž Lisec, poslanec Slo-
venske demokratske stran-
ke, je v istem obdobju zasta-
vil 69 zelo različnih vprašanj. 
Tako je na področju zdravstva 
v lanskem oktobru ponovno 
terjal vzpostavitev satelitske-
ga urgentnega centra v Sevni-
ci, v decembru pa je opozoril, 
da v Posavju izrazito manjka 
zdravnikov. Po podatkih Na-
cionalnega inštituta za javno 

zdravje (NIJZ) pride namreč 
v Posavju en zdravnik na 511 
prebivalcev, medtem ko ima-
jo v osrednjeslovenski regiji 
enega zdravnika na 220 pre-
bivalcev.

Tudi Lisec je spraševal glede 
reševanja vojnih odškodnin 
slovenski državi in sloven-

skim izgnancem, pa o težavah 
z obvoznico Mirna, o možno-
stih priključitve naselja Go-
renje Radulje občini Sevnica 
ter v zvezi s sredstvi za obno-
vo vrtcev izpostavil problem 
Boš tanja. Že v mesecu janu-
arju je po 12. seji meddržavne 
komisije za NEK opozoril tako 
na zasedenost skladišča radio-
aktivnih odpadkov kot bazena 
za izrabljeno gorivo. Na ener-
getiko se je v veliki meri na-
našalo tudi njegovo vprašanje 
v zvezi s spremembo zakono-
daje za pospešitev razvojnih 
projektov, v katerem je opo-
zoril na preveliko moč nevlad-
nih organizacij pri ustavljanju 
projektov, kot je na primer HE 
Mokrice.

Poslanec Lisec je v avgustu na 
ministra za javno upravo na-
slovil zanimivo vprašanje, ali 
bi država priznala Krškemu 
ali Brežicam status mestne 
občine, sploh glede na to, da v 
Sloveniji obstajata dve mest-
ni občini, ki nista izpolnjeva-
li zakonskih pogojev, pač pa 
sta omenjeni status pridobi-
li iz tako imenovanih zgodo-
vinskih razlogov. Ta status je 
namreč pomemben tudi zara-
di najnovejše variante pokra-
jinske zakonodaje, ki število 
pokrajin naslanja na mestne 
občine. Odgovor ministra je 

bil za zdaj negativen z obra-
zložitvijo, da se je zakonoda-
ja v vmesnem času spremeni-
la, pogoji pa zaostrili ... 

Ostala dva posavska poslanca 
Matjaž Han (SD) in Igor Zor-
čič (SMC) sta po številu pos-
tavljenih vprašanj (štiri Han, 
tri Zorčič) bolj na repu ome-
njene lestvice, kar je deloma 
razumljivo, saj sta člana vlada-
joče koalicije in kot vodji svo-
jih poslanskih skupin pogos-
to odgovarjata ter (tudi pred 
kamerami) pojasnjujeta sta-
lišča svojih političnih skupin. 
Kljub temu pa bi pričakovali, 
da bi se nekoliko več oglaša-
la s temami in problemi iz Po-
savja. Tako je Han v mesecu 
juniju opozoril na težave pre-
bivalcev ob cesti Zidani Most–
Drnovo, Zorčič pa je v začet-
ku julija ministra za zdravje 
opomnil na potrebe po neka-
terih investicijah v bolnišnici 
Brežice. Vsi posavski poslan-
ci pa so se v mesecu februar-
ju zavzeli za ohranitev sedanje 
ravni zdravstvenih storitev v 
bolnišnici Brežice in sodelo-
vali na izredni seji Odbora za 
zdravstvo, ki ga je sklical po-
slanec Tomaž Lisec.

 B. M., S. M., foto: arhiv 
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Posavska poslanca med najbolj dejavnimi
POSAVJE – Ena izmed možnosti, da tako teme državnega pomena kot tudi lokalni problemi dobijo odgovore s strani vlade, so poslanska vprašanja. Na sejah naj-
višjega organa oblasti jih poslanci zastavljajo ustno in v omejenem  času, sicer pa pisno. Od skupno 90 poslancev, ki so pred dobrim letom prvič sedli v poslanske 
klopi, sta bila v tem pogledu med najbolj dejavnimi Dušan Šiško in Tomaž Lisec iz Posavja.

Dušan Šiško

Tomaž Lisec

več slovensko-hrvaških po-
rok, več je bilo stika med pre-
bivalci na obeh straneh meje. 
Sodelovanje seveda ni povsem 
zamrlo, saj se ljudje še vedno 
družijo in tudi poročajo. Pred 
30 in več leti ti kraji ob meji še 
niso bili tako povezani z Bre-
žicami, zato smo se tukajšnji 
prebivalci bolj navezali na Hr-
vaško, na Samobor in Zagreb. 
Zdaj, ko je tukaj schengenska 
meja, so občasno zastoji na 
meji, tudi zaradi migrantov je 
več policistov in kontrol, tako 
da je prebivalstvo zaradi tega 
malo bolj vznemirjeno. 

Prebivalci vaše KS Velika Do-
lina kot tudi sosednje KS Je-
senice na Dolenjskem, ki sta 
obmejni KS, ste ob koncu 
lanskega leta ostali še brez 
zadnjega bankomata, ki je 
bil nameščen na bencinski 
črpalki ob avtocesti. Na ob-
močju z enim največjih mej-
nih prehodov sta le ena tr-
govinica in pošta, ki pa je 
majhna, ima deljen delov-
nik, samo eno uslužbenko in 
posledično dolge vrste. Ver-
jetno ne bomo udarili mimo, 
če rečemo, da se zaradi takih 
odločitev iz Ljubljane poču-
tite vedno bolj zapostavlje-
ne, kajne?
Se strinjam z vami. Včasih smo 
imeli celo sedem bankomatov 
v teh koncih, danes pa nobene-
ga več, kar definitivno kaže na 
to, da na nas nekdo kar malo 
pozablja in nas na ta način za-
postavlja. Res ne razumem, za-

kaj ne bi bil vsaj na slovenski 
strani mejnega prehoda ban-
komat, saj bi ga zagotovo ko-
ristili na primer šoferji tovor-
njakov in tudi tisti, ki morajo 
na licu mesta plačati globo. Če 
je bila na meji lahko menjalni-
ca, ne vem, zakaj ne bi bil tudi 
bankomat, pa še zelo dobro 
bi bil varovan. Ponujamo tudi 
prostor za bankomat, če ga 
mogoče odgovorni ne morejo 
najti, zadovoljni bomo že samo 
z enim bankomatom, samo da 
ga bomo spet imeli. Zdaj, ko ga 
ni, so ljudje primorani iti denar 
dvigovat v Brežice, bližje te 
možnosti ni. Problem je pred-
vsem za tiste, ki nimajo prevo-
za. S tem, ko so nam odvzeli še 
zadnji bankomat, so najbolj 
prizadeli že prej prizadete.  

Tudi na območju KS Velika 
Dolina se v zadnjem času 
dogajajo ilegalni prehodi dr-
žavne meje, večkrat so poli-
cisti tudi že ustavili spro-
vajalce, ki so imeli v vozilu 
ilegalne migrante. Kako se 
soočate s tem problemom 
in kakšni so odzivi prebival-
cev?
Lahko povem, da marsikdo ob 
poslušanju takih novic ne os-
tane ravnodušen, ampak se, 
razumljivo, počuti nelagodno 
ob takem dogajanju v njegovi 
neposredni bližini, še posebej 
ko slišiš, da so tudi že prečka-
li dvorišča nekaterih krajanov. 
Seveda so bili ti toliko prisebni 
in so takoj poklicali policijo, a 
ko je ta prišla na prizorišče, ile-

galcev naenkrat ni bilo nikjer 
več, očitno so se dobro skrili ali 
jih je nekdo že naložil in odpe-
ljal dalje. Nekatere, predvsem 
ženske, je upravičeno strah, ko 
se odpravijo na sprehod, še po-
sebej v gozd, seveda jim ni vse-
eno niti za otroke, ko se igrajo 
na prostem ali gredo zjutraj do 
avtobusne postaje in potem po 
šoli spet domov.

Kaj menite o načrtih notra-
njega ministrstva, da bi v 
primeru ponovnega pove-
čanega navala migrantov 
vzpostavili sprejemno-regi-
stracijski center poleg mej-
nega prehoda na Obrežju?
Seveda je razumljivo, da so 
krajani proti temu, saj take-
ga centra nihče ne želi imeti 
v svoji bližini, a če bi že mora-
lo priti do njegove vzpostavi-
tve, bi moral biti obvezno za-
prtega tipa, da se migranti ne 
bi kar prosto sprehajali nao-
koli in s tem ogrožali domači-
nov. Strinjam se, da jim je treba 
ponuditi osnovne življenjske 
potrebščine, kot so hrana in 
oblačila, a jih je treba v čim 
krajšem možnem času organi-
zirano prepeljati bodisi v azil-
ne domove bodisi kam dru-
gam, tudi na primer v Avstrijo 
ali Nemčijo, če želijo izključno 
tam. Pomembno je samo, da si-
tuacija ne uide izpod nadzora, 
da bi se tujci prosto gibali po 
okolici.

Poznamo vas tudi kot stra-
stnega motorista, zagotovo 

pa svoj prosti čas zapolnite 
še s čim.
Že od rane mladosti sem imel 
rad motorje in hitrost, imam 
še vedno dobro ohranjen 
600-kubični motor Yamaha 
FZ z razmeroma malo prevo-
ženimi kilometri, s katerim še 
vedno rad polagam ovinke. Ni-
sem član nobenega moto klu-
ba, a se rad udeležujem moto-
rističnih srečanj v bližini, na 
Velikih Malencah in Jesenicah 
na Dolenjskem. V prihodno-
sti bi se rad malo bolj posve-
til še starodobnikom, zaenkrat 
mi za to še primanjkuje časa. 
Drugače doma tudi vrtnarim 
in imam vinograd, tako da dela 
ne zmanjka.

Predvidevamo, da bo pre-
jeta oktobrska nagrada pri 
vas doma našla posebno 
mesto.
Upam, da bo (smeh). Seve-
da sem bil vesel, ko sem iz-
vedel, da sem med letošnjimi 
občinskimi nagrajenci, in to 
je določeno priznanje za moje 
delo, a moram reči, da nisem 
počel vsega tega zato, da do-
bim neko priznanje. Sem tak 
človek, ki mi ni vseeno, kaj se 
dogaja v domačem kraju, po-
leg tega sem čutil, da ni prave-
ga odnosa med občino in kra-
jevno skupnostjo, zato sem 
se tudi odločil za vstop v lo-
kalno politiko z namenom, da 
skušam ta odnos izboljšati, in 
mislim, da mi je to tudi uspelo.

 Rok Retelj

Spoštovani uporabniki poštnih storitev, 

s 1. novembrom 2019 se spremeni delovni čas 
pogodbene pošte 8293 Studenec.
Delovni čas pogodbene pošte 8293 Studenec:
ponedeljek, torek, četrtek, petek:  8.00–16.00,
sreda: 8.00–18.00,
sobota: 8.00–11.00.

Ob nedeljah in praznikih bo pošta zaprta.

Veselimo se vašega obiska.
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V Brežicah 150 glasnih 
protestnikov

V Brežicah je približno 150 
pretežno mladih udeležencev 
protesta z glasnimi vzkliki in 
transparenti po brežiških uli-
cah sporočalo, da jim ni vsee-
no, kako bomo živeli v priho-
dnosti. Med protestniki so bili 
dijaki Gimnazije Brežice in 
ETrŠ Brežice, učenci OŠ Breži-
ce in OŠ dr. Jožeta Toporišiča 
Dobova, ki so jih spremljali ne-
kateri njihovi profesorji in uči-
telji. Pred Gimnazijo Brežice 
je udeležence nagovoril Matic 
Pirc, eden od brežiških akti-
vistov gibanja Mladi za pod-

nebno pravičnost. Izposta-
vil je, da je treba pritisniti na 
oblasti, naj čim prej sprejme-
jo prave odločitve, s katerimi 
bodo preprečili posledice na-
ravnih katastrof, ki bodo sle-
dile, če ne bo prišlo do koreni-
tih sprememb. »Bodimo vzor 
vsem, ki jih danes ni tu, in v po-
nos vsem, ki se borijo za isti cilj 
po vsem svetu,« so bile njegove 
zaključne besede, ki so pospre-
mile udeležence protesta na 
pot po brežiških ulicah. 

Vmes so se ustavili pred spo-
menikom kmečkim uporom 
oz. pri »kosah«, kjer so pok-
leknili in imeli minuto tišine za 
vse, kar je že izginilo, ter pro-
test zaključili pred občinsko 

stavbo. Tu je udeležence na-
govorila vodja protesta Nico-
leta Nour, aktivistka iz gibanja 
Mladi za podnebno pravičnost. 
Povedala je, da poročilo znan-
stvenega panela o globalnem 
segrevanju opozarja, da če svo-
jih navad hitro ne spremeni-
mo, sledijo radikalne posledice 
za človeško zdravje, bivanje in 
prehranjevanje. Primanjkova-
lo bo hrane in vode, že zdaj iz-
gubljamo površino za bivanje, 
uničujemo celotne ekosisteme. 
»Vendar trenutnih odločeval-
cev, šolskih sistemov in vlad to 
ne gane,« je poudarila. »Čista 
voda in zrak, kvalitetna hrana, 
mir, predvsem pa čas, da smo 

sami s sabo, družino in nara-
vo, to je pravo dostojno življe-
nje in na to smo pozabili,« je 
dodala in za naš časopis še po-
vedala, da imajo organizatorji 
protesta – poleg nje še Timo-
tej Pavlin, Kaja Nakani, Teja 
Medvešček Rovan, Žan Mlad-
kovič, Peter Hrovatič, Špela 
Vučajnk in Črt Pavlin – v mis-
lih večjo mobilizacijo mladih 
Brežičanov – seveda so pova-
bljeni tudi starejši –, saj bodo 
skušali uveljaviti mladinsko 
skupščino. Zahteve učencev 
je prebrala učenka OŠ Brežice 
Liana Nakani. Udeleženci so z 
okoljskim prstnim odtisom po-
trdili, da se strinjajo z zahteva-
mi podnebnega protesta.

»Podnebje se spreminja, 
dajmo se še mi ...«

Protestu se je pridružila tudi 
krška mladina oziroma nekaj 
oddelkov srednješolcev Šol-

skega centra Krško-Sevnica ter 
učencev OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja. Ob tej priložnosti so na 
Vlado RS naslovili in podpisa-
li deset zahtev gibanja, med 
drugim naj se vlada loti pod-
nebnih sprememb kot krize 
globalnih razsežnosti, sprej-
me takojšnje ukrepe za oze-
lenitev proračuna ter pospeši 
prehod v brezogljično, sodelu-
joče in krožno gospodarstvo, 
da se morajo do leta 2040 gle-
de na leto 2005 emisije v pro-
metu znižati za 40 odstotkov, 
pri čemer se mora predno-
stno spodbujati javni potniški 
promet, hojo in kolesarjenje. 
Protestniki so podali zahtevo 
tudi za 1500 najemnih, viso-
ko energetsko učinkovitih sta-
novanj na letni ravni za mlade, 
da se mora do leta 2030 opusti-
ti uporaba premoga ter pripra-
viti načrt za zaprtje velenjske-
ga premogovnika in šoštanjske 
termoelektrarne, uvedbo štiri-
dnevnega delovnega tedna ob 
istem plačilu, vključitev obrav-
nave okoljskih tematik v učne 
načrte na vseh ravneh izobra-
ževanja itd.

Zbrane je na protestu nago-
voril naravovarstvenik Dušan 

Klenovšek in jih ob tej prilož-
nosti opozoril, da če bomo tudi 
v prihodnje tako mačehovsko 
ravnali z naravo, bodo mora-
li mladi že čez deset let opra-
ševati drevje s čopiči, saj če-

bel več ne bo: »560 vrst čebel 
imamo v Sloveniji, od tega jih 
tretjine v zadnjih desetih letih 
nismo videli.« Kot je dejal, lah-
ko vsak nekaj naredi v svojem 
okolju: »Kaj lahko vi naredite? 
Za Amazonko bolj malo, lahko 
podpišemo peticije in protesti-
ramo, ampak če jih podpišemo 
vsi Slovenci, kaj je to? En geto 
iz Ria de Janeira ima toliko lju-
di! Kaj pa lahko naredite za de-
ževni gozd? V zadnjem času je 
več propagande za čokolado, ki 
ima več kakava. In kakava zelo 
veliko proizvedejo v tropskih 
predelih. Če se odrečete eni 
čokoladi na dan, smo že ne-
kaj naredili za tropski deževni 
gozd.« Kot je še dejal, so se raz-
lične katastrofe v preteklosti že 
dogajale, ena od teh pred več 
kot 60 milijoni leti, ko je priš-
lo zaradi padca asteroida do 
izumrtja dinozavrov: »Sedaj ni 
nobene katastrofe, ni nobene-
ga asteroida, sedaj je katastro-
fa, ki se imenuje človek.« Zbra-
ne je ob tej priložnosti pozval, 
naj se otresejo potrošniških na-
vad in skušajo postati kar se da 
samooskrbni pri pridelavi pri-
delkov.

 R. Retelj, B. Mavsar

Dogodki v Zdravstvenem domu Brežice 
(Centru za krepitev zdravja Brežice) 

ob svetovnem dnevu duševnega zdravja
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KDAJ KAJ KJE IZVAJALEC

Četrtek, 10. 10. 2019,
9.00–12.00

stojnica s promocijo 
aktivnosti za duševno 
zdravje

avla 
Zdravstvenega 
doma Brežice

Center za krepitev 
zdravja Brežice

Četrtek, 10. 10. 2019,
18.00

PREDAVANJE »Živeti z 
najstnikom«

Mestna hiša 
Brežice

Inštitut za sodobno 
družino Manami, 
nosilec licence za 
Familylab Slovenija

Ponedeljek, 14. 10. 2019,
17.00

PREDAVANJE
»Duševno zdravje – kaj 
lahko storim sam?«

Zdravstveni 
dom Brežice, 
predavalnica, 
II. nadstropje

Matic Cizel, 
magister psihologije

Sreda, 16. 10. 2019,
17.00

»Psihosomatske motnje – 
ko utišamo čustva, zakriči 
telo«; predavanje

Mestna hiša 
Brežice

Karmen Starc, 
univ. dipl. psihologinja

Kontaktna oseba: Matic CIZEL, mag. psihologije, t: 031/716 632, e: matic.cizel@zd-brezice.si 

BREŽICE – Na otroškem od-
delku Splošne bolnišnice Bre-
žice so imeli ob tednu otro-
ka prav posebno slovesnost 
– primopredajo novih LCD te-
levizorjev, ki jih je oddelku po-
daril Lions klub Brežice. Ker 
se, kot je sporočila strokovna 
vodja otroškega oddelka Ani-
ta Mujakić, v času bolnišnič-
ne obravnave otrokom preki-
ne dnevna rutina, postanejo 
bolj razdražljivi in občutljivi. 
V veliko pomoč je zato lah-
ko že, če otrok lahko tako kot 
doma gleda risanko za lah-
ko noč, glasbeni program ali 
kakšne druge otroške oddaje. 
Prošnji otroškega oddelka za 
nakup LCD televizorjev so se, 
kot že večkrat do sedaj, odzva-
li v Lions klubu Brežice. »Otro-
ške oči zasijejo, ko so zdrave, 
pomirjene in vesele. Ob vseh 
dopoldanskih aktivnostih, ki 

Novi televizorji za male bolnike

jih otroci opravljajo pod vod-
stvom vzgojiteljice Jerneje 
Rožman iz Vrtca Mavrica Bre-
žice, je nabava novih LCD TV 
bistveno vplivala na krajšanje 

večernih uric, ki jih otroci pre-
živijo v bolnišnici,« je zapisa-
la Mujakićeva ob zahvali brež-
iškim lionsom za donacijo. 
 P. P., foto: SB Brežice

Z leve: Anita Mujakić, strokovna vodja pediatrije, Anton 
Petrič, Lions klub Brežice, Sanja Radić Lugarić, dr.med.spec. 
pediatrije, predstojnica, in Jerneja Rožman, dipl.vzg. iz Vrtca 
Mavrica

Mladi Posavci odšli na ulice
BREŽICE, KRŠKO – Med 14 mesti po Sloveniji, v katerih so 27. septembra potekali podnebni protesti mla-
dih, sta bila tudi Brežice in Krško. Udeleženci protesta so zahtevali predvsem takojšnje ukrepe odločeval-
cev, spremeniti pa bo treba tudi človekove navade.

Nicoleta Nour med nagovorom pred Občino Brežice

Na okoljevarstvene zahteve so opozorili tudi v Krškem.

Kar nekaj časa sem potrpežljivo čakal, da se bo srednja gene-
racija uprla dogajanju v državi, a nič od tega. Kaže, da vsak po 
svoje podpira politično opcijo, ki mu je blizu, ne glede na to, da 
politiki in ekonomisti vse bolj centralizirajo državo in gledajo 
le v čas svojega mandata. Življenje ni mandat štirih let, pač pa 
obdobje več desetletij. 

Osebni dohodki so v velikih mestih bistveno višji kot na našem 
področju. V velikih mestih je v glavnem urejeno ogrevanje, me-
stni promet in prometnice, več je priložnosti za zaposlitev. Do 
trgovine, gledališča in gostinskih lokalov ni daleč. Nihče ne raz-
mišlja o ukinitvi pošt, bank, bančnih avtomatov, trgovin, uradov 
ipd. Na podeželju se po mnenju politikov in ekonomistov nič ne 
izplača. Ekonomisti ukinjajo vse, kar je na določeni lokaciji ne-
rentabilno. Politika noče zakonsko urediti obveznosti profitnih 
struktur do pokrivanja celotnega področja Slovenije. Če hoče 
banka, pošta, trgovina, javni prevoz itd. poslovati v državi, bi 
morala zagotavljati storitve za vse državljane in se jim mora 
splačati v seštevku ekonomije celotnega področja, ki ga morajo 
pokriti. Nekje se stroški ne pokrivajo, drugje imajo presežke, a v 
celoti morajo pozitivno poslovati. Vsak državljan bi moral imeti 
na razumni razdalji enake storitve kot meščan. Predlog pokra-
jin gre v smer, da bodo storitve, nakupi in zaposlitve še bolj od-
maknjene od podeželja.

Že kar nekaj časa je, odkar so zaprli most preko Krke na Brodu 
v Podbočju. Obvozne ceste so morda še bolj dotrajane kot most. 
Toda tudi to ne skrbi nikogar razen mene in sokrajanov, ki po 
nepotrebnem uničujemo avtomobile in porabljamo več goriva. 
V Kostanjevici na Krki me je ustavila prijazna policistka. Malo 
sva klepetala in rekel sem ji, da bi bilo bolje, če bi napisala pri-
javo tistih, ki niso pravočasno poskrbeli za popravilo mostu, ki 
je sedaj zaprt. Če mi ne bi bilo treba narediti dodatnih 12 kilo-
metrov, me sploh ne bi mogla ustaviti. Rekla je, da to ni v njihovi 
pristojnosti. Na nepristojnost se izgovarjajo v vodstvu KS, Obči-
ne Krško in pri upravljavcu državnih cest. Vsega je kriv inšpek-
torat, ker je ugotovil nezadostno vzdrževanje mostu. Pristojnost 
si je treba tudi izsiliti po politični in gospodarski strani. Krajani 
nimamo nobenih informacij, kaj se dogaja in do kdaj bo most 
zaprt. Zakaj ni prvi dan po inšpekcijskem ogledu steklo vzdrže-
vanje? Kdaj bo kdo izgubil službo ali funkcijo zaradi tega? Bo 
kdo postavil pontonski most in rešil zagato? Bomo sami kupili 
brod, kot ga imajo v Dobovi, in se vrnili sto let nazaj? Vsi imamo 
pravico do prevoznih prometnic, ki tečejo več sto let po isti trasi. 
Razumemo občasna vzdrževanja in s tem zastoje. Toda tega ni.

Na podeželju moraš iz dohodkov plačati več. Kaže, da bo treba 
še dan pred smrtjo odpotovati v veliko mesto, kjer bodo v mno-
žičnem krematoriju ceneje poskrbeli za tvoj prah in pepel, saj 
se v Gorjance ne bo splačalo iti po pokojnika oziroma bo to bi-
stveno dražje kot za meščana velikega mesta. Morda bomo spet 
morali zagrebsti pokojnika kar domačini. Se bo aktivna in pri-
zadeta populacija uprla preko poslancev  in občinskih svetnikov 
vseh vrst? Kdaj bo to? Bo koga postalo strah?

kolumna

Piše: Franc Černelič

Življenje izven 
velikih mest je 
dražje
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BREŽICE – 12. septembra je v sejni sobi MC Brežice Janko Go-
renc z Drnovega, samostojni raziskovalec jezikov, ki zna na 
pamet šteti od 1 do 10 v 500 jezikih, na predavanju predsta-
vil in podrobneje opisal zgodovino jezikov, pisav, govorov, 
števil ter predstavil svoje delo in raziskovanje. 

Gorenc, ki sam 
zase pravi, da je sa-
mouk, ter se že več 
kot 35 let ukvar-
ja z zbiranjem raz-
ličnih števnikov in 
raziskovanjem šte-
vilčnih sistemov iz 
različnih jezikov, 
se je v mesecu je-
zikov odločil, da bo 
predavanje posve-
til tej tematiki. Kot 
nam je zaupal, je 
leta 1984 ob bra-
nju jugoslovanske 
revije Politikin zabavnik, v kateri so pisali o štetju od 1 do 10 v 
desetih jezikih, prišel na idejo, da bi se lotil podrobnejšega razi-
skovanja številčnih sistemov v še več jezikih. »Želel sem izvedeti, 
kako štejejo npr. v Papui Novi Gvineji, kjer govorijo več kot 800 
jezikov, ali v Severni Ameriki in Afriki,« je pojasnil. Vsa ta leta je 
nastala tudi zbirka števnikov, v kateri je zajel več kot 50 tisoč je-
zikov, narečij/dialektov in govorov. Kot je omenil, je podatke pri-
dobil s pomočjo letalske pošte, po telefonu, v knjižnicah, na sple-
tnih straneh, preko osebnih pogovorov, pri tem so mu pomagali 
slovenski misijonarji, popotniki, študenti iz afriških držav preko 
elektronske pošte, spletne strani itd. Nekaterim štetje od 1 do 10 
v toliko jezikih ne pomeni prav nič, a je sam drugačnega mnenja: 
»Ko se s tem začneš ukvarjati, zraven ugotoviš še nešteto drugih 
stvari, od razdelitve jezikov do načina uporabe številk.« 55-le-
tni Gorenc, ki je pred leti nastopil v šovu Slovenija ima talent, je 
bil sicer kar malo razočaran nad zelo slabim obiskom njegove-
ga predavanja. »Očitno pri nas to ni zanimivo, v tujini je druga-
če. Mladi, od katerih dobivam elektronska sporočila s števniki v 
različnih jezikih, mi pravijo, da sem že kar legenda,« je še dejal 
in dodal, da ima v načrtih podobna predavanja tudi še v nekate-
rih drugih krajih v upanju, da bo tam odziv boljši. R. Retelj

Za nekatere že legenda

Janko Gorenc (levo) in dva od 
maloštevilnih poslušalcev na predavanju

Lončne krizanteme
3,90 EUR/KOS

 

 
Mačeha 0,39

EUR/KOS
 

 
 

Orešje nad Sevnico 23, Sevnica Tel.št.: 07 81 40 000 

Viseča 
mačeha

Velika izbira mačeh in lončnih krizantem

Otvoritveni program se je od-
vil pri OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece, kjer se omenjena pot 
tudi začne. Pot suverenosti je 
nastala v čast in slavo sloven-
skemu tolarju in slovenskemu 
jeziku oz. jezikoslovcu Mak-
su Pleteršniku. Predsednica 
TD Pišece Anica Butkovič je 
v nagovoru omenila, da se je 
zamisel o postavitvi Poti su-
verenosti porodila na poho-
du Po poti dr. Slavka Sušina, 
ki ga vsako leto organizirajo v 
Pišecah in katerega se udele-
žujejo tudi člani GK dr. Henrik 
Tuma iz Ljubljane, ki združuje 
tudi člane iz Posavja in Kozjan-
skega. Silvo Klemenčič, pred-
sednik GK dr. Henrik Tuma, je 
pojasnil, kako je sploh prišlo 
do Poti suverenosti, ki je po 
njegovih besedah nadgradnja 
vezi med klubom in TD Pišece, 
ki sta ju imela že v preteklosti. 
Dejal je, da sta oporna temelja 
Poti suverenosti slovenski de-
nar – tolar in slovenski jezik. 
»Na Velikem vrhu pri spome-
niku slovenskemu tolarju, ki so 
ga postavili brežiški planinci, 
in v Pišecah pri domačinu, pi-
scu slovensko-nemškega slo-
varja Maksu Pleteršniku se z 
njima povežemo. Pot suvere-
nosti je rekreativna in hkra-

Pohod v čast tolarju in jeziku
PIŠECE – V organizaciji Turističnega društva Pišece in Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma iz Ljubljane so 
na zadnjo septembrsko soboto v Pišecah slovesno odprli Pot suverenosti, prvo pot v Sloveniji s takim ime-
nom, nato pa je bil organiziran še prvi pohod po njej. 

ti poučna, preizkuša pohod-
nikovo vzdržljivost, obenem 
pa ponuja vstop v zgodovi-
no skozi spomenike ob poti – 
stari mlin, cerkev sv. Mihaela, 
vaški kozolec, Pleteršnikova 
domačija oz. muzej, grad Pi-
šece, brunarica Lovske druži-
ne Pišece z obeležjem druži-
ne Maček, Kerinov spomenik, 
spomenik slovenskemu tolar-
ju, cerkev sv. Jedrti,« je naštel. 
Kdor se želi odpraviti po 12 do 
14 kilometrov dolgi Poti suve-
renosti, ki je krožna pot in ori-
entirana na povsem javne poti, 
začne pri OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece, gre mimo vaškega 
kozolca do muzeja oz. rojstne-
ga doma Maksa Pleteršnika, se 

malce spusti do Marofa, nato 
se vzpenja mimo gradu Pišece 
do Velike bukve oz. brunarice 
LD Pišece. Od tod po kolovozu 
proti zahodu prispe do prome-
tnega križišča Kerinov spome-
nik, nadaljuje po cesti do zasel-
ka Preska, kjer informacijska 
tabla usmerja na Veliki vrh do 
spomenika slovenskemu to-
larju. Skozi gozd se nato vrača 
proti vzhodu do ceste na Osre-
dek in je kmalu spet pri Keri-
novem spomeniku. Po cesti se 
poda navzdol in se odloči za 
krajšo pot skozi gozd oz. dalj-
šo pot mimo cerkve sv. Jedr-
ti. Obe ga pripeljeta do gradu 
Pišece, že znanega Marofa ter 
mimo Pleteršnikove domači-

je do vaškega kozolca, kjer si 
lahko oddahne. »Naj bo pove-
zovalna, združevalna in varna 
Pot suverenosti,« je zaključil.

Zbrane so nagovorili še Mar-
tin Dušič v imenu Društva 
Pleteršnikova domačija Piše-
ce, Franc Zabukovšek, ki je 
bil pobudnik zamisli o Poti su-
verenosti, ter predsednica Pla-
ninskega društva Brežice, ki bo 
prihodnje leto praznovalo 70 
let obstoja, Anica Hribar. Za-
bukovšek je dejal, da ne sme-
mo pozabiti na bistvo suvere-
nosti, »kajti kdor ni domoljub 
in rodoljub, ne more biti suve-
ren. Pohod suverenosti po Or-
lici je priložnost za poglobitev 
zavesti rodoljubja in domolju-
bja ter seveda do domovine, ki 
je samostojna in suverena dr-
žava.« Butkovičeva in Klemen-
čič sta ob tej priložnosti pod-
pisala Listino prijateljstva ter 
prerezala trak in tako uradno 
odprla Pot suverenosti, bla-
goslov za srečno pot pa je op-
ravil pišeški župnik Gregor 
Majcen. Kulturni program ob 
otvoritvi so pripravili učenci 
pišeške šole in domačini, pove-
zovalec je bil David Križman.

 Rok Retelj

Prva postojanka pohodnikov po Poti suverenosti je bil vaški 
kozolec v Pišecah.

ARTIČE – Na Banovi domači-
ji v Artičah so 22. septembra 
v sklopu prireditve »Artiški 
dnevi«, ki je letos potekala že 
trinajstič, izvedli tekmovanje 
v kuhanju golaža, pohod po 
sadjarski poti in tekmovanje v 
košarki. Letos so se kuharske-
ga tekmovanja udeležile ekipe 
TD Artiče, Trije kotlički, Bub-
ka bar, Trio vseh vetrov, Gasil-
ci Spodnja Pohanca, KUD Oton 
Zupančič Artiče, Kamperji in 
Trio hudi gurmani. Po oce-
ni štiričlanske komisije (Ire-
na Klavžar, Stane Lupšina, 
Franci Zorko in Samo Perni-
šek) je največ točk dobila eki-
pa Kamperji, drugo mesto je 
zasedel Trio kotlički in tretje 

Golažijada, pohod in košarka

mesto TD Artiče, podelili pa so 
tudi nagrado za izvirnost eki-

pe, opremljenost prostora in 
dekoracijo za ta letni čas, ki jo 

je prejela ekipa KUD Oton Zu-
pančič Artiče. 

Pohodnike je pot vodila iz Artič 
skozi Glogov Brod in Trebež na 
Planino pri Dečnem selu, nakar 
so se po pogostitvi vračali na-
zaj do sadjarske kmetije Čer-
nelič in do Banove domačije, 
kjer so jih pogostili s tekmo-
valnimi golaži. Kot je povedal 
predsednik društva Primož 
Mlakar, bodo v oktobru do-
končali obnovo slamnate stre-
he na Banovi domačiji, ob tem 
pa se je zahvalil udeležencem 
prireditve, donatorjem in pod-
pornikom ter članicam in čla-
nom društva za uspešno izved-
bo prireditve.  A. H.

Zmagovalna ekipe Kamperji  

BREŽICE – Vzgojiteljici Vrtca Mavrica Brežice Tinkara Urek in 
Renata Miljanović sta preteklo šolsko leto skupaj s sodelavka-
mi Romano Iveta, Nino Kotnik in Mojco Polajžer izvajali med-
generacijski nacionalni gibalni projekt Gib na Kubik, namenjen 
podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko-komu-
nikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju ter strokovnemu ra-
zvoju šolskega osebja na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. 
Projekt Gib na Kubik je nastal in bil izvajan skupaj z vzgojitelji-
cama Aleksandro Sofrić (Vrtec Kolezija, Ljubljana) ter Hele-
no Sprager (Vrtec Viški Gaj, Ljubljana). Glavno vodilo projek-
ta je bilo ozaveščanje vseh treh generacij (otroci, starši in stari 
starši) o pomembnosti kvalitetnega gibanja in gibalnega razvo-
ja pri predšolskih otrocih. Skozi celotno leto so tako v oddel-
kih veliko časa posvečali gibanju, k sodelovanju pa so povabi-
li tudi starše in stare starše. Pokazali so, da lahko že najmlajši 
otroci sodelujejo z otroki drugih mest. Z otroki so izvedli celo 
videokonference, ob decembrskih praznikih pa so si izmenjali 
pisma z lepimi voščili. Sklepno dejanje je bil obisk ljubljanskih 
oddelkov v Brežicah. Visoko kakovosten projekt so opazili tudi 
pri organizaciji eTwinning in ga nagradili z eTwinning Nacio-
nalnim znakom kakovosti. 
 T. U./R. R.

Vrtcu nacionalni znak kakovosti
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LOG PRI SEVNICI – Svetovni dan turizma, ki ga praznujemo 27. 
septembra, so v Turistični zvezi občine Sevnica v sodelovanju 
s TD Boštanj ob Savi in KŠD Log ter podporo Občine Sevnice in 
KŠTM obeležili z odprtjem zelenega okna na Logu, pri kamni-
tem mostu ob reki Savi. Skozi to okno, ki je eno od zelenih oken 
v občini Sevnica, ki jih nameravajo povezati v tematsko pot, se 
pogled na eni strani odpre na grad Sevnica z Lutrovsko kletjo, 
na drugi pa na Log, gotsko cerkev in hribe ter vinograde nad 
vasjo, kjer uspeva cviček. »Želimo, da se mimoidoči ob teh toč-
kah ustavijo in pogledajo na lepote, ki nas obdajajo. Spodbudi-
ti želimo zavedanje o tem, da živimo v lepem in bogatem okolju, 
ki ga radi obiščejo tudi turisti,« je sporočila predsednica TZOS 
Annemarie Culetto, ki je zbrane tudi nagovorila na otvoritvi 
okna, ob katerem so zasadili še trto – šmarnico, ki ponovno pri-
dobiva na veljavi. To delo sta opravila domačina, Branko Knez 
in Mirko Erjavec.
Prijeten dogodek, ki ga je povezovala Nada Novšak, so s kratkim 
programom popestrili domačini – na harmoniko je zaigral Nejc 
Ganc, zapeli so Jurjevci z Loga. Praznik turizma so zbrani nada-
ljevali v sproščenem druženju ob dobrotah, ki so jih pripravile 
domačinke.  S. R., foto: L. Motore

RADEČE – V počastitev svetovnega dneva turizma se je na tr-
žnici na Starograjski ulici v Radečah odvijal »ŠtantFest«, kjer so 
se predstavili ponudniki okusnih dobrot iz lokalnega okolja – 
Kmetija Korbar, Kmetija Mrtnač, Kmetija Merhak, Kmetija Štu-
par, Kmetija Ključevšek, Kmetija Kodrič, Mesnine Bajec, Ribiška 
družina Radeče, Čebelarstvo Kos, Čebelarsko društvo Radeče, 
Srednja šola Zagorje, Gostilna Jež, Turistično društvo Radeče, Tu-
ristični krožek OŠ Radeče, Društvo kmečkih žena Arnika, Pojnt 
Radeče, Socialni konopljin klub Kamnolom Radeče, Hortikultur-
no društvo Radeče in organizator, KTRC. »Krasen dan je in gne-
ča tudi, dela je več kot dovolj, a počutimo se odlično,« je pove-
dal predsednik ČD Radeče Gregor Bregar, ki je z veseljem delil 
obiskovalkam in obiskovalcem kavo z medom. »Spremenimo na-
vade in zamenjajmo sladkor z odličnim medom slovenskih če-
belarjev,« še pove in ponudi skodelico lepo dišeče črne omame.
Dogajanje na radeški tržnici, ki postaja vse bolj tudi družaben 
prostor, so v uvodu s kratkim nastopom popestrili učenci podru-
žnične šole s Svibnega, zbrane na dogodku sta nagovorila župan 
Tomaž Režun in v. d. direktorice KTRC Radeče Duška Kalin, ki 
je tudi predstavila vse sodelujoče na prireditvi, ki je potekala 
drugo leto zapored v okviru projekta Vsi na plac.  S. R.

Različni okusi na ŠtantFestu

Vrsta čakajočih se je vila tudi pred ribjo stojnico, kjer so člani 
RD Radeče pekli posavske zelenke.

Zeleno okno na Logu

Na Loškem polju, v bližini kamnitega mostu, stoji »zeleno 
okno«.

»Rotarijsko kolo v Sevnici se 
je začelo vrteti leta 2006, ko 
se je porodila ideja, da na ze-
mljevidu rotarijstva zapolni-
mo praznino na območju ob-
čine Sevnica. Nam najbližja 
kluba sta delovala v Novem 
mestu in na Čatežu, oba neko-
liko oddaljena, zato smo skle-
nili, da ustanovimo klub v Sev-
nici in v svoje vrste povabimo 
tudi Radečane. Mojo pobudo 
je podprl velik prijatelj, rota-
rijec Miran Gracer iz Rotary 
kluba Celje – Barbara Celjska,« 
se spominja prva predsednica 
Rotary kluba Sevnica Breda 
Drenek Sotošek, ki je skupaj 
s soustanoviteljema kluba Šte-
fanom Teražem in Dušanom 
Lipejem 31. maja 2009 pod-
pisala ustanovno listino. »Pro-
store kluba smo dobili v prele-
pem grajskem ambientu, ideja 
rotarijstva pa ostaja trdna, kot 
je mogočen naš grad, ki klju-

Desetletje dobrega in pozitivnega
VRH PRI BOŠTANJU – 17. septembra so članice in člani Rotary kluba Sevnica s srečanjem v prostorih gos-
tišča Dolinšek obeležili deset let delovanja. Sevniški »rotarijci« so ob 10-letnici izdelali tudi zbornik ter 
podpisali listino o pobratenju z Rotary klubom Vinkovci iz hrvaške Slavonije. 

buje vsem spremembam in še 
vedno daje zatočišče prijatelj-
stvu med ljudmi. Klub je mes-
tu Sevnica in okolici v preteklih 
letih prinesel veliko dobrega in 
pozitivnega,« še doda. Rotary 
klub Sevnica ima trenutno ak-
tivnih 17 članic in članov, eno-

letni mandat vodenja kluba pa 
je v letošnjem letu zaupan An-
tonu Grilcu. »Član sem postal 
leta 2014 na povabilo prijate-
lja Jožeta Šturbeja in Ane Je-
lančič z namenom, da z dobro-
delnostjo omogočim dostojno 
življenje še komu. Del naših na-

črtov je tudi skrb za podmla-
dek in del tega je zgodba sku-
pine, povezane v Rotaract klub 
Sevnica, ki prav tako zelo dob-
ro dela,« prijazno pove, med-
tem ko sprejema goste, ki pri-
hajajo v gostišče na Vrhu.

Družabni dogodek ob 10-letni-
ci delovanja sevniškega rotary 
kluba, ki je del »Rotary Inter-
national and The Rotary Fou-
ndation« z več kot milijonom 
članov v več kot 200 državah, 
sta z nastopom popestrila mla-
da in nadarjena brežiška glas-
benika Maja Weiss in Robi 
Petan. Med številnimi gosti in 
člani sta bila tudi aktualna gu-
vernerka Distrikta 1912 (vanj 
spada 49 Rotary klubov iz Slo-
venije in 19 klubov iz Makedo-
nije) Irena Kos ter njen pred-
hodnik, ki je bil guverner v 
obdobju 2018/2019, Janez Li-
pec.  Smilja Radi

Predsednik Rotary kluba Sevnica Anton Grilc (prvi z leve) pri 
sprejemu gostov

POSTOJNA, SEVNICA – V Postojni je 7. septembra potekal 19. sve-
tovni festival praženega krompirja. Zbralo se je več kot 60 ekip iz 
Slovenije in tujine, med njimi je bilo tudi osem ekip iz sevniške ob-
čine. Najbolj množično je bilo zastopano Tržišče, ki so ga predsta-
vljala kar štiri društva: Aktiv kmečkih žena, Društvo upokojencev 
Tržišče, Klub ljubiteljev starih vozil Mirnske doline Hrast in Turi-
stično društvo Tržišče. Prireditev je spremljal zanimiv kulturni in 
glasbeni program, v katerem so navdušile tudi Mlade žurerke iz 
Tržišča. V zaključnem delu dogodka je sledila še predaja prapor-
ja – župan občine Postojna Igor Marentič in predsednik društva 
praženega krompirja Stanislav Menard sta prapor predala po-
džupanu občine Sevnica Janezu Kukcu, kajti prihodnje leto bo 
potekal 20. Festival praženega krompirja v Sevnici, in sicer v so-
boto, 5. septembra 2020.  S. R./J. S. Tratar, foto: S. Markovič 

Članice TD Tržišče so z veseljem delile pražen krompir med 
obiskovalce prireditve.

Naslednje leto bodo krompir pražili v Sevnici

Med 1. in 3. oktobrom 2019 je v Cankarjevem domu v Ljubljani po-
tekal Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO). Prireditev je bila 
že 19. po vrsti, namenjena pa je izboljšanju kakovosti življenja sta-
rejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami. V treh dne-
vih se je skupaj predstavilo več kot 160 razstavljavcev. 
Na podlagi izkušenj prejšnjih turističnih sezon smo prišli do ugoto-
vitve, da starejši predstavljajo pomemben segment obiskovalcev 
Radeč. Odločitev za udeležbo na festivalu je bila tako logična. KTRC 
Radeče se je predstavil pod okriljem destinacije Čatež in Posavje, 
na razstavnem prostoru pa so mu družbo delali CPT Krško, KŠTM 
Sevnica ter Terme Čatež. 
KTRC Radeče je izpostavil svojo lokalno turistično ponudbo ter za 
goste festivala pripravil različne turistične pakete. Obiskovalci so 
imeli priložnost dobiti podrobne informacije o Splavarjenju na reki 
Savi, Učni poti Savus, starem mestnem jedru ob Starograjski ulici, 
Radeški tržnici s pripadajočim vertikalnim zeliščnim vrtom ter se-
veda o vseh kulturnih in naravnih znamenitostih v okolici samega 
mesta. Podrobneje smo predstavili tudi interpretacijski center na-
ravnih vrednot na Jagnjenici, ki je v sklopu projekta Stara šola za 
nove ideje zaživel sredi septembra. 
Glede na dober odziv smo prepričani, da bomo marsikaterega obi-
skovalca festivala v kratkem gostili tudi pri nas v Radečah. 

Rekonstruiran del ceste na Močilno ter 
obnovljeno strelišče na glinaste golobe
Konec septembra je 
bila zaključena celovita 
rekonstrukcija odseka 
lokalne ceste Gabrce–
Radeče na Močilnem 
v dolžini 370 metrov. 
V okviru rekonstrukci-
je je bilo urejeno od-
vodnjavanje, zamenjan 
cestni ustroj in izvede-
na asfaltacija. Projekt 
je v delu sofinanciran 
s povratnimi sredstvi 
po 23. členu Zakona 
o financiranju občin, v 
delu pa iz sredstev pro-
računa občine. Obnova 
vidno dotrajanega dela 
ceste bo zagotovo olaj-
šala vsakodnevne poti 
domačinom in drugim uporabnikom. Navedeni odsek je namreč 
del lokalne ceste, ki vodi mimo Lovskega doma na Močilnem. S sle-
dnjim upravlja Lovska družina Radeče, ki je 21. septembra pri Lo-
vskem domu otvorila prenovljeno strelišče na glinaste golobe. Ob 
prisotnosti članov Lovske družine Radeče na čelu s starešino Ludvi-
kom Klavsom sta se otvoritve udeležila tudi župan občine Radeče 
Tomaž Režun in podžupan Janez Prešiček. 

Na festivalu za tretje življenjsko obdobje 
tudi KTRC Radeče
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        Ansambel Brežiški Flosarji  |  Kristjan in Adrijana  
  OŠ Mihajla Rostoharja  |  Glasbena šola Krško  

Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče  |  KUD Liber 
PK Lukec  |  Fotokotiček  |  Stojnice  |  Terapija s konji in psi

Nuša Derenda

uri

KRŠKO – V ekipi projekta MOST, pilotnega projekta integrirane 
oskrbe v občini Krško, iščejo prostovoljko ali prostovoljca, ki bi 
se jim pridružil/a pri nudenju pomoči in podpore uporabnikom 
dolgotrajne oskrbe (na domu) in njihovim svojcem. Namen pro-
stovoljnega dela je zmanjševanje občutka osamljenosti, prepre-
čevanje socialnega izključevanja, vzpodbujanje občutka medse-
bojne povezanosti in ohranjanje socialnih stikov. Ostareli dobijo 
s pomočjo prostovoljcev stik z zunanjim svetom, osebo, ki jih po-
zorno posluša, osebo, s katero lahko delijo svoje stiske in težave, 
se z njo/njim sproščeno pogovarjajo, jim kaj prinese iz trgovine 
ipd. Od prostovoljke/ca pričakujejo zanesljivost, potrpežljivost, 
veselje in izkušnje pri delu s starejšimi ter komunikacijske spo-
sobnosti. Delo bo potekalo na območju občine Krško. Za več in-
formacij pokličite na 070 831 679.  P. P.

Postanite prostovoljec MOST-a

KRŠKO – Društvo gluhih in 
naglušnih Posavja Krško je 
od 23. septembra bogatejše 
za pet grmovnic, ki so jih čla-
ni posadili pod strokovnim 
vodstvom Kristine Nečemer 
Zalokar. Za akcijo je poskr-
bela Tjaša Penev iz Zavoda 
Dobra družba.

Tjaša Penev je ob tem dejala, 
da so se povezali z Društvom 
gluhih in naglušnih Posavja 
in oblikovala se je zamisel, da 
bi zid ob društvenem sedežu, 
kjer se člani večino leta največ 
zadržujejo ter si ob njem prip-
ravljajo razne dogodke, oblek-
li v prikupen ter očem prijazen 
dizajn, vendar te faze ni bilo 
mogoče izvesti, zato bodo v 
bodoče ubrali drugačno pot, ki 
ne bo donatorska. »Zaenkrat 
smo izpeljali drugi del zastav-
ljenega projekta, saj je HPG 
Brežice podaril šoto, zemljo, 
grmovnice ter strokovno po-
moč pri zasaditvi. Posajenih 
je bilo pet grmov – dva ribeza, 
dve malini in ameriška borov-
nica,« je povedala sogovorni-
ca in dodala, da je treba poseb-
no pozornost nameniti v širši 
družbi ranljivim osebam, ki so 
družbeno precej izolirane. 

Sekretarka društva Vlasta 
Moškon je dopolnila, da jim 
je takšno sodelovanje v veselje 
in so bili veseli odziva. »Želeli 
smo se aktivno vključiti v delo 
ter si urediti ta naš kotiček. 
Namen akcije pa je imel tudi 

Sončno hišo krasijo grmovnice

družabno noto, učenje in izo-
braževanje, kako se grmi sa-
dijo. Ob strokovnem vodstvu 
smo sami posadili grmovni-
ce. Čas, ki smo ga tako preži-
veli skupaj, je bil zelo pomem-
ben za sodelujoče, saj je bilo v 
prvi vrsti vključeno druženje, 
ob tem pa izmenjava znanj ter 
nabiranje novih informacij.« 

Poleg omenjenih akterjev ak-
cije so bili prisotni še pred-
stavnika LIJAmedia, ki je po-
snela filmček, ter Zavoda 
EMMA in Jožica Kupljenik s 
prevodom v slovenski znakov-
ni jezik. 

 M. Hrvatin, 
 foto: T. Žalnik

Zadovoljstvo po uspešno zaključeni akciji sajenja

SENOVO – Člani Turističnega društva Senovo so 27. sep-
tembra počastili svetovni dan turizma. Pred društveno pi-
sarno so odkrili novo tablo z označeno potjo do slapa v Za-
pečju. Sledil je voden pohod z razlago, ki je vodil mimo na 
novo postavljenih tabel na Poreber in v Zapečje. 

Slap Zapečje je tam nastal zaradi poševnega preloma, ki je bil nad 
slapom razkosal apnenčevo gmoto in prizadel apnenec pod njim. 
Narava je oblikovala strmo čer, ki jo preskakuje potok in dela 8,80 
m visok slap. Spodnji in srednji del slapove stene pokriva lehnja-
kova kopica, na debelo odeta z mahovno skorjo. Pod njenim po-
vršjem se z netopnim kalcijevim karbonatom mahovje nenehno 
spreminja v lehnjak. Pod okoli štiri metre dolgim tolmunom je 
še dva metra visok slap, v enakem litotamnijskem apnencu, kot 
je zgornji. Slap Zapečje je majhen, vendar zanimiv rastoči slap v 
nenehni rasti lehnjakovega stožca.
Slap je dostopen s Senovega. Pred gostilno Senica zavijemo na 
Kajuhovo cesto ter na prvem odcepu levo proti Porebru. Na vrhu 
hriba (pri križu) zavijemo desno ter pri drugem odcepu ponovno 
desno v hrib. Spustimo se v dolino do potočka ter sledimo njego-
vemu toku, ki nas privede do slapa. Druga možnost je, da pusti-
mo avto pri lovski koči v Brezjem ter se spustimo v dolino do iz-
vira potoka. Sledimo toku ter po dobrih 300 metrih pridemo do 
preloma, ki je omogočil nastanek slapa.
»Število udeležencev ter kraji, od koder so prišli, nam je dalo po-
trditev, da smo na pravi poti. Hvala Kristini Račič Ogorevc, di-
rektorici CPT Krško, za sodelovanje in spodbudne besede. Dru-
ženje smo nadaljevali pri krušni peči v Uradniški koloniji, kjer 
smo poskušali Šeševe dobrote,« je v poročilu o dogodku zapisal 
predsednik TD Senovo Anton Petrovič. P. P./vir: TD Senovo

Ob dnevu turizma do slapu

Ob začetku pohoda so odkrili novo tablo.

KRŠKO – Na prvo oktobrsko soboto je na Tržnici Videm v or-
ganizaciji Centra za podjetništvo in turizem Krško in v so-
delovanju z Občino Krško potekala četrta letošnja tematsko 
obarvana prireditev, tokrat jesenskemu času primerno na-
slovljena Bučarija. 

Na bogato obloženih stojnicah je sodelovalo več kot 20 ponu-
dnikov, ki so poskrbeli za pestro paleto domačih dobrot in roko-
delskih izdelkov. Na dogodku so sodelovala tudi različna društva. 
Članice Društva kmečkih žena Krško – aktiv Raka so pripravile 
odlične jedi iz buč, med njimi bučno juho, bučne zavitke, pecivo 
ter kruh z dodatkom buč in bučnih semen, ki so bile degustacij-
sko na voljo vsem obiskovalcem. Posebna atrakcija je bila zelo 
dobro obiskana gobarska razstava, ki jo je pripravilo Društvo go-
barjev Kozjansko iz Kozjega. Poskrbeli so za determinacijo gob 
in strokovno razlago njihove uporabe in priprave. Mlajšim obi-
skovalcem je bila namenjena delavnica izdelave buč iz različnih 
semen, zbrane pa je zabaval harmonikar. 
Na dogodku so predstavili tudi jesenski del Posavskega festivala 
pohodništva, ki ga že vrsto let koordinira Center za podjetništvo 
in turizem Krško v sodelovanju z društvi in ostalimi nosilci, v le-
tošnji jeseni pa združuje kar 15 pohodov. Vsi pohodi so primerni 
za vse generacije, poleg dobrega počutja in druženja pa bodo or-
ganizatorji poskrbeli tudi za pravo kulinarično razvajanje. 
V letošnjem letu sta na videmski tržnici v programu še Martinov 
sejem, ki bo potekal v soboto, 9. novembra, ter Miklavžev sejem, 
ki bo potekal 30. novembra.  P. P., foto: M. M.

Z Bučarijo v jesenske dogodke
na videmski tržnici

Društvo gobarjev Kozjansko je pripravilo razstavo gob.

BREŽICE – Posavski muzej Brežice je na prvo oktobrsko 
soboto ponovno gostil sejem rokodelskih znanj in graj-
sko tržnico starin, ki sta zadnja leta združena v oktobrski 
dogodek, katerega namen je prikaz tradicionalnih obrti, 
predstavitev in prodaja rokodelskih izdelkov ter predsta-
vitev, prodaja in izmenjava zbirateljskih predmetov – starin. 

Letošnja sejem in tržnica sta bila posvečena vsem učiteljem, pre-
našalcem znanja in veščin, saj prav 5. oktobra obeležujemo sve-
tovni dan učiteljev. V ta namen je potekalo tudi javno vodstvo s 
kustosinjo Oži Lorber po Spominski razstavi Alenke Gerlovič, 
ki je bila tudi izjemna in nagrajena pedagoginja. Kot je dejal Bo-
štjan Kolar, kustos pedagog v Posavskem muzeju Brežice, se je 
na stojnicah na grajskem dvorišču predstavilo 20 rokodelcev in 
trije zbiratelji starin. Članice KD Leskovec pri Krškem so prika-
zovale rokodelsko veščino – izdelavo rož iz krep papirja, muzej 
je pripravil dve delavnici oz. ustvarjalnici za otroke in družine, 
in sicer izdelavo tradicionalnih plovil na reki Savi in njenih prito-
kih (nastala v okviru projekta Oživimo savske zgodbe) ter okra-
ševanje piškotov v obliki krškopoljcev, zdaj že reden gost Vlado 
Nunčič pa je z igranjem na lajno in oprekelj privabljal mimo-
idoče na grajsko dvorišče. Kolar je dodal, da vsako leto na sejem 
pride tudi nekaj novih rokodelcev, zbiratelji pa so večinoma isti, 
ker jih je tudi težje dobiti. Jesensko sonce je na prizorišče sejma 
in tržnice privabilo kar lepo število obiskovalcev, ki so lahko ku-
pili različne stvari, od ročno izdelanega tekstila, nakita, čajev, si-
rupov, medu do izdelkov iz lesa itd.
 R. Retelj

Sejem rokodelcev in starinarjev

Članice KD Leskovec pri Krškem so prikazovale izdelavo rož 
iz krep papirja.
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Vabimo vas na konferenco 

Razvojni pogled Posavja do leta 2027,
ki bo 22.10.2019 v Klubu Kulturnega doma Krško.

Konferenca je namenjena predstavitvi razvojnih usmeritev Posavja v novi finančni perspektivi.

Program
8.45–9.00 PRIHOD IN PRIJAVA UDELEŽENCEV
9.00–9.10 POZDRAV IN UVODNI NAGOVOR

9.10–10.30

STRATEŠKI DEL REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA REGIJE POSAVJE 
2021-2027 (RRP)*

 9 uvod
 9 izzivi programiranja 2021-2027
 9 predstavitev osnutka gradiva RRP
 9 Delo po skupinah po razvojnih prioritetah RRP
 9 predstavitev zaključkov delovnih skupin

10.30–10.45 ODMOR ZA KAVO
10.45–11.20 S ŠTIPENDIJO DO PRAVIH KADROV – Regijska štipendijska shema Posavja
11.20–11.40 POTENCIALI GOSPODARSTVA PRI RAZVOJU REGIJE POSAVJE  (GZS in OZS)

11.40–12.00 Predstavitev zaključkov projekta Razvoj in promocija turistične 
ponudbe vodilne destinacije čatež in Posavje

12.00–12.10 ZAKLJUČEK
12.10 – POGOSTITEV IN DRUŽENJE

*Gradivo je dostopno na spletni strani RRA Posavje: www-rra-posavje.si

Prosimo vas, da se zaradi lažje organizacije na razvojno konferenco prijavite, in sicer do 
18. 10. 2019 na e-naslov: natasa.serbec@rra-posavje.si.

Vljudno vabljeni!
 Martin Bratanič, direktor 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

»Za nas se končuje še ena zma-
govita sezona v svetovni ligi ali 
ligi narodov, če lahko tako ime-
nujem svetovno organizacijo 
jedrskih operaterjev, sezona 
pa je za nas zaključek obrato-
valnega ciklusa 30, ki ga lahko 
ocenimo kot izjemno uspešne-
ga,« je v uvodu v tradicionalno 
novinarsko konferenco pred 
začetkom rednega remonta v 
NEK dejal predsednik upra-
ve elektrarne Stane Rožman. 
Kot je še dodal, jih dosežki ne 
uspavajo, ampak jih spodbuja-
jo, da ostajajo osredotočeni na 
vse podrobnosti in izzive, ki jih 
čakajo ne le v remontu, ampak 
tudi v naslednjem obratoval-
nem ciklusu. »Upam, da se teh 
dosežkov zavedajo tudi njihovi 
koristniki, to sta oba družbeni-
ka,« je še dodal Rožman. 

Kot je povedal vodja proizvo-
dnje Gorazd Pfeifer, je elek-
trarna v 30. gorivnem ciklusu 
(od 1. maja 2018) v omrež-
je oddala 8,4 milijarde kilo-
vatnih ur električne energije, 
kar je dober odstotek več, kot 
so načrtovali, letos pa so pro-
izvedli 4,5 milijarde kilovatnih 
ur. »Obratujemo zelo stabilno, 
brez večjih težav, gospodarno 
in stroškovno učinkovito,« je 
poudaril, kar se odraža v kon-
kurenčni ceni električne ener-

Po 'zmagoviti sezoni' v remont
KRŠKO – 1. oktobra se je začel redni remont v Nuklearni elektrarni Krško, ki bo trajal predvidoma slab me-
sec dni. Med remontom bodo poleg menjave goriva ter standardnega programa vzdrževanja in preverjanja 
opreme izvedli tudi deset večjih tehnoloških posodobitev.

gije v rangu 30 evrov/mega-
vatno uro. Na osnovi dobrega 
obratovanja in finančnih izka-
zov so letos prejeli Zlati certi-
fikat bonitetne odličnosti, ki 
ga podeljuje bonitetna hiša Bi-
snode.

V dosedanjem obratovanju 
elektrarne so izpeljali skoraj ti-
soč tehnoloških izboljšav, zad-
nja leta pa se posvečajo pred-
vsem Programu nadgradnje 
varnosti, s katerim zagotavljajo 
dodatne varnostne ukrepe za 
primere ekstremnih zunanjih 
dogodkov, za katere elektrar-
na originalno ni bila projekti-
rana. Z njim uvajajo pasivne re-
šitve, torej za njihovo delovanje 
niso potrebne delujoče napra-
ve in energija. »Računamo na 
to, da bo po končanem progra-
mu, predvidoma po letu 2021, 

NEK po varnostnih merilih pri-
merljiva z novimi elektrarna-
mi,« je poudaril Pfeifer. Za za-
gotovitev skladiščenja NSRAO 
so v NEK izvedli še zadnji inter-
ni ukrep, ki je v njihovi pristoj-
nosti, zato pozivajo pristojne 
organe obeh držav-lastnic, da 
se  začnejo ukvarjati z gradnjo 
končnega odlagališča NSRAO. 
Rožman računa, da bo zgrajeno 
do leta 2023, do leta 2025 pa 
bi vanj prestavili vse odpadke. 

Tehnični direktor NEK Mario 
Gluhak je povedal, da bodo 
med remontom poleg zame-
njave 56 gorivnih elementov s 
svežimi in pregleda starih go-
rivnih elementov, standardne-
ga programa vzdrževanja ter 
preverjanja strojne, električne 
in merilno-regulacijske opre-
me izpeljali tudi deset večjih 

tehnoloških posodobitev, ki jih 
lahko opravijo le med remon-
tom. Za remont je pripravljenih 
več kot 4000 delovnih nalogov, 
38 tisoč aktivnosti pa bo poleg 
zaposlenih v NEK izvajalo tudi 
več kot 1400 delavcev zunanjih 
izvajalcev. Kakovost remontnih 
del bo nadzorovala Uprava RS 
za jedrsko varnost, spremlja-
le pa jih bodo tudi pooblašče-
ne organizacije. Cena remon-
ta bo podobna kot v prejšnjih 
letih, torej okoli 100 milijonov 
evrov, čeprav bo obseg investi-
cijskih del večji. 

Rožman je ob koncu pouda-
ril še, da bo desetletna tehno-
loška nadgradnja elektrarne 
stala 260 milijonov evrov, kar 
je »najcenejši vložek v proi-
zvodnjo električne energije v 
naslednjih 20 letih na prosto-
ru Slovenije in Hrvaške«. Gle-
de obnovljivih virov energije je 
dejal, da lahko »uspešno jadra-
jo samo na proizvodnji jedrske 
energije, ki bazično zagotavlja 
električno energijo 365 dni na 
leto«, sicer pa nimajo nobe-
ne možnosti, da izpolnijo cilje, 
ki so pred nami in s katerimi 
želimo zavarovati naš planet 
pred katastrofalnimi posledi-
cami oz. »pred umiranjem na 
obroke«.
 Peter Pavlovič

Gorazd Pfeifer, Stane Rožman in Mario Gluhak

POSAVJE – Regionalna razvojna agencija Posavje, ki je vodilni 
partner LAS Posavje, je s strani Agencije RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo (ESPR), prejela obvestilo o potrditvi sofinanciranja še 
treh projektov. Najprej je bilo potrjeno sofinanciranje za pro-
jekt »Center Sonček – center aktivnosti invalidnih oseb« (ak-
ronim: »CIAO«), katerega prijavitelj je Marjan Dornik s.p. s par-
tnerji. V okviru 233.593,78 evra vrednega projekta, ki bo v višini 
199.710,96 evra sofinanciran iz sredstev ESPR, bodo uredili 
prilagojen Center Sonček, v katerem bodo omogočili aktivaci-
jo samopomoči za ranljive skupine in jo povezali z lokalno ribo. 
Zaključek projekta je predviden do junija 2021. Nato je bilo po-
trjeno še sofinanciranje za projekta »Ribe na naravovarstvenem 
območju« (akronim: »Ribe in narava«)« in »Vzpostavitev posa-
vskega turističnega produkta med reko, vinogradi in gradovi« 
(akronim: »Od ribiča do graščaka«). V prvem, katerega prijavi-
telj je Občina Sevnica s partnerji, bodo ustanovili novo podjetje 
oz. zavod, ki bo kot info točka oz. platforma, na kateri bodo zbra-
ni postopki in vse potrebne informacije, kako registrirati ribo-
gojsko dejavnost, izvajala se bodo tudi izobraževanja na temo 
ribogojstva. Vrednost projekta je 314.585,93 evra, od tega bo iz 
sredstev ESPR sofinanciran v višini do 200.000 evrov, trajal pa 
bo od začetka leta 2020 do jeseni 2021. Prijavitelj drugega pro-
jekta je Kmečka zadruga Krško z.o.o. s partnerji, v njem pa bodo 
z razvojem inovativnega turističnega produkta zagotovili doda-
ten vir prihodkov v ribogojstvu, vzpostavili dva centra za obisko-
valce, enega v Sevnici in enega v Krškem. Dvoletni projekt, ki se 
bo zaključil spomladi 2022, je vreden 269.169,60 evra, od tega 
bo 175.614,79 evra prispeval ESPR.  P. P./vir: RRA Posavje

Ribiški sklad bo sofinanciral 
tri posavske projekte

PROIZVODNJA – SEPTEMBER 2019

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 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 4 ZP 0 - 69 300 1 100 1,7 mg/m3 -

PB 5 ZP 0 - 77 300 3 100 1,8 mg/m3 -

PB 6 ZP 0 35 41 50 5 100 0,9 mg/m3 5 mg/m3

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB4, PB5 in PB6 3.669.553 64 21

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(Ekstra	lahko	kurilno	olje	ali	D-2)

POSAVJE, LJUBLJANA – RRA 
Posavje kot vodilni partner 
LAS Posavje skupaj z lokalni-
ma akcijskima skupinama LAS 
Dolina Soče in LAS Gorenjska 
košarica iz-
vaja projekt 
sodelovanja 
Ocenjevanje 
ribjih izdel-
kov, ki je so-
f i n a n c i r a n 
iz Evropske-
ga sklada za 
p o m o r s t v o 
in ribištvo. V 
sklopu pro-
jekta so 26. 
s e p t e m b r a 
na Biotehni-
ški fakulteti 
v Ljubljani iz-
vedli senzorično ocenjevanje 
ribjih izdelkov. Svoje izdel-
ke so na analizo oddali tudi 
trije posavski ribogojci: Ri-
bogojnica Akval d.o.o., Ribo-
gojstvo Goričar d.o.o. in Ri-

bogojnica Ribon, Martin Starc 
s.p. Rezultate prvega sloven-
skega senzoričnega ocenje-
vanja ribjih izdelkov so obja-
vili na dogodku Podeželje v 

mestu, ki je potekal 5. okto-
bra na Pogačarjevem trgu v 
Ljubljani. Ribogojnica Akval 
d.o.o. je prejela zlato prizna-
nje za dimljeno postrv, Ribo-
gojstvo Goričar d.o.o. zlato pri-

Priznanja za posavske ribje izdelke

znanje za celo dimljeno postrv 
ter srebrna priznanja za hla-
dno dimljen file rdeče postr-
vi, dimljen file soma, dimljen 
file postrvi šarenke in namaz 
iz dimljene postrvi, Ribogojni-
ca Ribon, Martin Starc s.p. pa 
bronasto priznanje za dimlje-
no postrv šarenko in kose di-
mljenih postrvi v marinadi. 
RRA Posavje je v sodelovanju 
z Gostilno Pečnik iz Brestani-
ce v sklopu dogodka tudi pro-
moviral posavske ribe.

 P. P./vir: RRA Posavje

Rezultate ocenjevanja so objavili na dogodku 
Podeželje v mestu.
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Mi bomo gradili, 'hrvaški odpadki' ostanejo v NEK?
KRŠKO – Na zadnji septembrski dan se je na Bledu sestala meddržavna komisija za NE Krško, ki je poleg obratovalnih rezultatov obravnavala revizijo programa 
razgradnje elektrarne in programa odlaganja radioaktivnih odpadkov. V zvezi s slednjimi je bilo dogovorjeno, da bo Slovenija sama gradila odlagališče v Vrbini.

Po sestanku je ministrica za 
infrastrukturo Alenka Bra-
tušek pohvalila obratovalne 
in poslovne rezultate NE Kr-
ško in obvestila javnost, da je 
obema stranema uspelo prip-
raviti novo revizijo progra-
mov, iz katerih bi med drugim 

moralo biti razvidno, kolikšna 
sredstva bodo potrebna za 
vse aktivnosti po prenehanju 
obratovanja NEK. Ker mora-
ta dokumente potrditi še slo-
venska vlada in hrvaški par-
lament, je vprašanje, ali bomo 
januarja, ko naj bi komisija 
ponovno zasedala, res že iz-

vedeli te podatke. Bratuškova 
je povedala tudi, da bo Slove-
nija sama gradila odlagališče 
v Vrbini, hrvaški minister za 
okolje in energetiko Tomislav 
Čorić pa je hrvaško in pred-
vsem bosansko javnost vzne-
miril z informacijo, da bodo 
gradili odlagališče na Trgovski 
Gori ob meji z BiH. 

V komisiji interese lokal-
ne skupnosti zastopa župan 
občine Krško mag. Miran 
Stanko, ki je posebej za Po-
savski obzornik povedal, da je 
bila seja pomembna zato, ker 
je bilo jasno rečeno in zapi-
sano, da skupna pot pri grad-
nji odlagališča ni mogoča. »S 
tem je sproščena samostojna 
pot slovenske strani, torej lah-
ko nadaljujemo gradnjo odla-
gališča. Hrvaška trenutno raz-
mišlja o samostojni gradnji 
na meji z BiH, vendar se je že 
po seji videlo, s protesti civil-
nih iniciativ iz Bosne, da to ne 

bo šlo enostavno. Jasno je, da 
mora Hrvaška poskrbeti tudi 
za svoje industrijske odpadke, 
pri nas pa smo s sklepom ob-
činskega sveta in ne nazadnje 
tudi z državnim prostorskim 
načrtom določili, da hrvaških 
institucionalnih jedrskih od-
padkov pri nas ne bo,« je dejal.

Na vprašanje, ali je revizija 
ugotovila, da bo treba pove-
čati prispevek v Sklad za raz-
gradnjo NEK, je Stanko de-
jal, da hrvaški sklad zbira 
zadostna sredstva, v njem je 
okoli 310 mio evrov, in ne bo 
ničesar spremenil, medtem 
ko bo moral slovenski sklad, v 

katerem je trenutno okoli 200 
mio evrov, kar precej popravi-
ti zbiranje sredstev. Razlog je 
tudi v tem, da naš sklad daje 
prispevek lokalni skupnosti in 
ima določene stroške v zvezi 
z gradnjo odlagališča NSRAO, 
tako da je približno 90 mio 
evrov iz njega že bilo izvzetih.

Krškega župana smo vprašali 
tudi, ali se bo pritisk na zniža-
nje sredstev za lokalno skup-
nost zaradi tega še okrepil? »Ta 

pritisk je realnost,« odgovarja 
Stanko. »Kot občina se zave-
damo, da prispevek ni nekaj, 
kar bo trajalo večno, ampak 
je tudi rokovno opredeljen, a 
glede tega se moramo z MOP 
še pogajati. So določene pre-
lomnice v delovanju objekta, 
ko bo prišlo do nekoliko večje-
ga zmanjšanja prispevka, vse-
kakor pa po letu 2058 ali 2078 
prispevka lokalni skupnosti iz 

naslova jedrskega objekta ne 
bo več.«

Če kaj, je ministrici Alenki 
Bratušek treba priznati, da je 
v času njenega vodenja resor-
ja za infrastrukturo, v katerega 
od leta 2012 spada tudi ener-
getika, prišlo do intenzivnej-
šega sodelovanja med sloven-
skimi in hrvaškimi organi, ki 
so zadolženi za reševanje pro-
blematike v zvezi z NE Krško. 
Koliko je za te premike zaslu-

žna sama ministrica in koliko 
nakopičeni nerešeni proble-
mi, ki jih je treba reševati pet 
pred dvanajsto, je seveda dru-
go vprašanje. Kljub zadnjim 
premikom se je namreč bati, 
da se bo 'zavlačevanje' še na-
daljevalo, za kar daje osnovo 
tudi ministričina izjava na Ble-
du, da je »leto 2025 prelomni-
ca, od katere ne nameravamo 
odstopiti«. Glede na to, da je še 

pred letom dni v Sloveniji ve-
ljalo leto 2022 kot rok za redno 
obratovanje odlagališča, naj bi 
bil slovenski del takrat že var-
no pospravljen. Medtem pa je, 
glede na slovenske izkušnje in 
problematičnost hrvaške loka-
cije, iluzorno pričakovati, da bi 
bila leta 2025 na varnem tudi 
druga (hrvaška) polovica od-
padkov.

Dodaten razlog za skepso daje-
ta prav izjavi ministra in mini-
strice, da trenutno sicer gredo 
vsak po svoji poti, vendar bo že 
naslednje leto nova priložnost 
(za zavlačevanje). Politikom 
se, tudi ko gre za tako resna 
vprašanja, kot je uporaba je-
drske energije, očitno (še ved-
no) ne mudi, zato bi bilo dobro, 
da bi končno slišali zadnjo be-
sedo iz ust strokovnjakov. Zlas-
ti v zvezi s skrajnim rokom za 
zgraditev odlagališča NSRAO 
in o odstotku zasedenosti za-
časnih kapacitet zanje. V NEK 
smo namreč slišali že vsaj du-
cat letnic (npr. že leta 2012 je 
bila uradna zasedenost skla-
dišča 95-odstotna). V naspro-
tnem lahko nezaupanje, ki ga 
imamo državljani do politikov, 
kaj hitro pade tudi na njihova 
pleča. To pa ne bi bilo dobro za 
nikogar.

 P. Pavlovič, S. Mavsar

Mag. Miran Stanko, župan 
občine Krško: Vsi pogoji, 
potrebni, da se tak objekt 
zgradi, so dani – zagotovlje-
na so sredstva, zagotovljen 
je državni prostorski načrt 
in kakšnih posebnih ovir ni 
več. Poslanec Tomaž Lisec (SDS): Očitno med Slovenijo in Hrva-

ško ne bo mogoče doseči kompromisa glede skupnega odla-
gališča NSRAO. Po mojem mnenju je to dobra rešitev. Doseda-
nja dogovarjanja niso prinesla napredka, zato upam, da bo ta 
dogovor držal. Slovenija je do sedaj resno pristopala k grad-
nji odlagališča. In verjamem, da bo sedaj lažje in hitreje zgra-
diti odlagališče – v skladu z roki in predvsem, da potem lahko 
še bolj resno pristopimo k uresničevanju projekta NEK2. Oči-
tno je s Hrvaško na marsikaterem področju težko doseči re-
sen kompromis in dogovor.

Poslanec Dušan Šiško (SNS): Dobro je, da bodo upoštevali 
naše stališče, da hrvaških odpadkov, ki niso iz NEK, ne bomo 
sprejeli v Krško, saj je to tudi nerealno pričakovati. Ostro kri-
tiko pa si zaslužita obe državi, ker se tega nista prej dogovori-
li. Na to ves čas opozarjam. Dobro je, da je reprogram končno 
narejen, vprašanje pa je, kakšne so ocene potrebnih sredstev 
za razgradnjo in odlaganje odpadkov in na kakšen način se 
bodo zbirala sredstva. Krško ne sme pristati, da bi mu vzeli 
rento, sicer naj odlagališče naredijo v Ljubljani, saj če ga bodo 
Hrvati začeli šele sedaj delati, bo tudi za naše na drugi loka-
ciji še dovolj časa. 

Posavski fesval pohodništva 2019

Zaželjena je predhodna prijava na pohod! Pridružujemo si pravico do sprememb. Več informacij: www.visitkrsko.com

Koordinator:

Pred nami je jesenski del Posavskega fesvala pohodništva 2019, ki ga že tradicionalno koordinira Center za podjetništvi in 
turizem Krško. Posavski fesval pohodništva, je del nacionalne zgodbe SLOVENIJA HODI in združuje organizirane pohode na 
desnaciji Posavje. Pohodi so primerni za vse rekreavne pohodnike in vodijo po čudovi pokrajini, med vinogradi in 
gostoljubnimi domačini. 
V tabeli so navedeni termini in lokacije pohodov ter kontaktne osebe za rezervacije in informacije o pohodih.
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Brezplačno svetovanje 
o izbiri in vzdrževanju 

malih komunalnih čistilnih naprav

Več na www.varujvodo.si
Pokličite svetovalca: 07 48 17 233 

Projekt VARUJVODO sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

VARUJVODO

Delovanje svetovalne pisarne sofinancirajo vse posavske občine

V Centru za krepitev zdravja 
Brežice so na voljo tri psiho-
edukativne vsebine, in sicer:
• Podpora pri spoprijemanju 

z depresijo,
• Podpora pri spoprijemanju 

s tesnobo,
• Spoprijemanje s stresom.

Vsaka od teh vključuje šti-
ri srečanja, katerih namen je 
pridobiti čim več koristnih in-
formacij o konkretni temi oz. 
motnji. Za vključitev v prvi 
dve delavnici je potrebna na-
potitev iz referenčne ambu-
lante oz. osebnega izbranega 
zdravnika. Izvaja se tudi krajša 
delavnica »Tehnike sprošča-
nja«, katere namen je osvoji-
tev praktičnih in enostavnih 
tehnik za doseganje spro-
stitve.

Psiholog je kot soizvaja-
lec vključen tudi v delavni-

ce Zdravo hujšanje, Priprava 
na porod in starševstvo (prej 
Šola za starše) ter Družinska 
obravnava otrok in mlado-
stnikov; v slednjo so vključeni 
otroci 3. in 6. razredov, ogro-
ženi za razvoj kroničnih bolez-
ni zaradi neustreznih gibalnih 
in prehranjevalnih navad. Pri 
želji po spremembi življenj-
skega sloga je večkrat ključna 
prav psihološka podpora s pri-
pravo konkretnih in ustreznih 

ciljev ter motiviranjem posa-
meznika.

V obsegu 14 ur mesečno psi-
holog izvaja tudi individual-
na svetovanja oz. pogovor-
ne ure, za katere ni potrebna 
napotitev. Namen teh sveto-
vanj je predvsem posredova-
nje splošnih informacij, nude-
nje pomoči pri spreminjanju 
vedenj, predstavitev progra-
mov in delavnic za duševno 

zdravje ter spodbuda k iska-
nju dodatne pomoči (psihia-
trična, kliničnopsihološka), če 
je potrebna. Čeprav preventiv-
ni razgovor ni namenjen psi-
hoterapiji ali kliničnemu sve-
tovanju, predstavlja hitrejši in 
dostopnejši prvi stik s psiholo-
ško pomočjo. Psiholog je tako 
aktivno vključen tudi v pre-
ventivno raven zdravstva, ka-
tere namen je informiranje in 
ozaveščanje javnosti o ohra-
njanju duševnega zdravja ter 
preprečevanju poslabšanj oz. 
razvoja tveganj. 

Vabila za vse psihološke aktiv-
nosti redno objavljamo na po-
sebni oglasni deski v pritličju 
Zdravstvenega doma Breži-
ce in na spletni strani (zavihek 
»Center za krepitev zdravja«).

 Pripravil: Matic Cizel, 
 mag. psihologije

Aktivnosti psihologa 
v Centru za krepitev zdravja Brežice

Preventivna enota v Zdravstvenem domu Brežice, Center za krepitev zdravja Brežice, je od lani okre-
pljena tudi s profilom psihologa. Slednji samostojno izvaja psihoedukativne vsebine, individualne raz-
govore in je kot soizvajalec vključen v druge preventivne programe. 

KRŠKO – Družba Kostak je 24. septembra v sodelovanju z Geo-
loškim zavodom Slovenije učencem in dijakom v okviru dogod-
ka »Skrivnosti podzemne vode Krškega polja« predstavila geo-
loški stolpec Krškega z okolico in model vodonosnika Krškega 
polja. Oba učna pripomočka sta nastala v sklopu projekta VA-
RUJVODO in bosta pripomogla k lažjemu razumevanju geološke 
zgradbe našega območja in k pomembnosti podzemnih voda ter 
s tem pomena varovanja pitne vode.
Vse, kar je pod zemljo, je našim očem skrito in pogosto si ne zna-
mo predstavljati, kako je sestavljena naša Zemlja ter od kje dobi-
mo pitno vodo. V Sloveniji jo večinoma pridobimo iz podzemne 
vode, kar velja tudi za občino Krško. Strokovnjaki iz Geološkega 
zavoda so z zanimivo razlago učencem in dijakom približali svet 
kamnin in razširili njihovo znanje o vplivu geologije na družbo 
ter poudarili pomen varovanja naravnih virov za prihodnost, še 
posebej pitne vode. Predstavitve se je udeležilo sto učencev iz 
petih osnovnih šol in dijaki gimnazijskih oddelkov ŠC Krško-Bre-
žice. Vir: Kostak

Učencem in dijakom predstavili 
geološki stolpec Krškega

Psiholog Centra za krepitev zdravja Brežice med predavanjem

Poseben poudarek krške-
ga programa je bilo strokov-
no predavanje o podnebnih 
spremembah klimatologinje 
mag. Mojce Dolinar z Agen-
cije Republike Slovenija za 
okolje (ARSO), ki je predstavi-
la stanje podnebja v Sloveniji, 
kako že danes opažamo neka-
tere posledice klimatskih spre-
memb in kakšne so napovedi 
za prihodnost. V nadaljevanju 
je doc. dr. Tomaž Žagar preda-
val o nizkoogljičnih virih ener-
gije ter s konkretnimi primeri 
in aktualnimi podatki prikazal, 
zakaj sta nizkoogljična meša-

Noč raziskovalcev: poudarek 
na podnebnih spremembah
VRBINA – V GEN energiji so se s centrom Svet energije 27. septembra tudi letos pridružili tradicional-
ni Evropski noči raziskovalcev in slovenskemu projektu »Noč ima svojo moč«. V Krškem in Ljubljani so za 
mlajše in starejše raziskovalce pripravili pester program s poudarkom na podnebnih spremembah, nizko-
ogljičnih virih energije in tematskih delavnicah. 

nica jedrske energije in obno-
vljivih virov energije ključna 
za naš prehod na nizkoogljič-
no prihodnost. Predavanja 
so popestrili dijaki Gimnazije 
Brežice in Šolskega centra Kr-
ško-Sevnica, ki so predstavili 
svoje poglede in izbrane pro-
jekte na temo podnebnih spre-
memb. Za mlajše raziskovalce 
so gostili dogodivščino »Bar-
vologija«, ki so jo izvedli znan-
stveni prijatelji iz Hiše eksperi-
mentov. Med drugim so skupaj 
z otroki odkrivali, kako nasta-
ne mavrica in kako iz osnovnih 
barv sestaviti belo barvo. Ekipa Sveta energija se je 

predstavila tudi v središču Lju-
bljane. Na Prešernovem trgu 
so pod interaktivnim GEN šo-
torom več kot tisoč vedoželj-
nim obiskovalcem predstavili 
simulacijo delovanja Nuklear-
ne elektrarne Krško, s simula-
cijo Energetska mešanica pa so 
se lahko preizkusili tudi v vlo-
gi operaterja vseh elektrarn v 
Sloveniji. Ker je bil ta dan tudi 
v Ljubljani podnebno zazna-
movan, so obiskovalci lahko 
raziskovali tudi po tuji spletni 
aplikaciji »Electricity map« in 
v živo primerjali izpuste, ki jih 

evropske države beležijo iz 
proizvodnje električne ener-
gije. 

Projekt »Noč ima svojo moč« 
v okviru Evropske noči razi-
skovalcev združuje več kot 35 
raziskovalnih institucij z na-
menom osveščanja o razisko-
vanju in inovacijah, povezanih 
družbenih in gospodarskih ko-
ristih ter kariernih možnostih. 
V dejavnostih po vsej Sloveni-
ji je sodelovalo več kot 40.000 
obiskovalcev iz različnih cilj-
nih skupin.
 P. P./vir: GEN energija

Številni mladi raziskovalci na delavnici Barvologija

Ekipa GEN v središču Ljubljane

VELIKI PODLOG, KRŠKO – Upravna enota Krško je za komasa-
cijsko območje Veliki Podlog v času med 9. in 23. septembrom v 
prostorih vaške sobe na Jelšah in na sedežu Upravne enote Krško 
javno razgrnila predloge elaborata obstoječega stanja zemljišč 
na komasacijskem območju, elaborata vrednotenja zemljišč ter 
elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja. Na 
elaborate so lahko komasacijski udeleženci v tem času podali 
pisne pripombe in predloge. »Ob tem opozarjamo lastnike zem-
ljišč s tega komasacijskega območja – komasacijske udeležen-
ce na določbe 60. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, da je z 
uvedbo komasacijskega postopka na komasacijskem območju 
prepovedan promet z zemljišči, parceliranje zemljišč, graditev 
in sajenje oziroma odstranjevanje nasadov ter gozdnega drevja, 
če ni z idejno zasnovo ureditve komasacijskega območja dolo-
čeno drugače. Ter dodatno, da je promet z zemljišči dovoljen do 
konca razgrnitve elaborata obstoječega stanja zemljišč komasa-
cijskega sklada, razen v izjemah, določenih v zakonu,« so sporo-
čili z UE Krško. To pomeni, da od 23. septembra ni več dovoljen 
promet z zemljišči, ki so del tega komasacijskega območja, po-
godba, sklenjena v nasprotju s tem, pa je nična. Lastnik tudi nima 
pravice do odškodnine za sredstva, vložena v gradnjo, sajenje ali 
odstranjevanje nasadov in spremembo kulture, ki je v nasprotju 
z navedeno določbo zakona. »Ne glede na fazo komasacije pa je 
dovoljen prenos lastništva, če gre za prenos lastništva na Repu-
bliko Slovenijo ali lokalno skupnost, za prenos lastništva zaradi 
izvedbe prostorskega izvedbenega akta ali za prenos zemljišč na 
komasacijskem območju, ki so v lasti enega ali več lastnikov, na 
enega dediča,« še dodajajo na upravni enoti. 

 P. P./vir: UE Krško

Med komasacijo ni trgovanja
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V javnem zavodu, ki ga je Ob-
čina Krško ustanovila 1. mar-
ca 1980, je danes zaposlenih 
60 ljudi, od tega – vključno z 
vodilnimi – 56 operativnih ga-
silcev, le štirje so zaposleni v 

podpornih službah. »Glede 
na to, da smo zelo veliko pri-
sotni na trgu, teh storitev de-
jansko ne bi mogli izvajati na 
trgu, če ne bi imeli toliko ope-
rativnih gasilcev,« pojasnjuje 
direktor – poveljnik Aleš Sto-
par, »saj gasilcem kot javnim 
uslužbencem pripadajo pravi-

ce iz delovno-pravne zakono-
daje, kar nas pri tem omeju-
je.« Letos so tako zaposlili tri 
nove gasilce, sicer bi trenutno, 
v času remonta v NEK, imeli te-
žave pri zagotavljanju kadra za 

izvajanje vseh pogodb (o tem 
več v nadaljevanju). 

Dve leti traja, da je gasilec 
lahko samostojen

Tudi sicer so se v zadnjih le-
tih kar pomladili. »Začetna ge-
neracija, ki se je zaposlila ob 

ustanovitvi enote, se je veči-
noma upokojila, tako da ima-
mo trenutno idealno starostno 
strukturo – v izmeni 12 ali 13 
gasilcev je približno tretjina 
mladih, tretjina srednjih let in 
tretjina starejših. Izkušnje, sre-
dinska uigranost in mladostna 
zagnanost nam dajeta popol-
no celoto pri intervenciji,« oce-
njuje prvi mož krških gasilcev, 
a dodaja, da se bo v letu 2022 
začelo desetletno obdobje več-
jega upokojevanja, ko bo treba 
vsako leto nadomestiti po dva 
ali tri gasilce. Interesa za pok-
lic gasilca je zaenkrat še dovolj. 
»Na razpise se prijavljajo pred-
vsem tisti, ki si res želijo pos-
tati gasilci, ne le tisti, ki išče-
jo le službo, saj se zavedajo, da 
so vstopni pogoji precej težki,« 
pravi Stopar. Ker usposablja-
nje mladega gasilca traja kar 
dolgo, ga morajo zaposliti de-
jansko skoraj dve leti prej, pre-
den se nekdo upokoji: »Prvo 
leto ga skoraj niti ne vidimo: 
šest mesecev traja šolanje, za-
tem se začne usposabljanje v 
podjetjih, s katerimi imamo 
pogodbe, kar traja še šest me-

secev. V drugem letu ga damo 
v izmeno, kjer spoznava naše 
specifike in opremo. Tako šele 
po dveh letih dobimo izobliko-
vanega gasilca, ki pa še nima 
veliko izkušenj.« Poleg tega se 
jim je doslej precejkrat doga-
jalo, da so tako izšolani gasil-
ci kmalu odšli v podjetja, ki so 
zaposlovala poklicne gasilce in 
so jim lahko tudi ponudila bolj-
šo plačo.

Značilnost PGE Krško je, da 
ima večino gasilskih znanj in 
veščin vseh 56 gasilcev, kot 

nosilce specifičnih znanj, ki 
jih veliko uporabljajo na trgu, 
opredeljujejo le 14 potaplja-
čev (med njimi je 12 uspo-
sobljenih za reševanje v div-
jih vodah) in 15 specialistov 
za vrvno tehniko. Z omenje-
nim kadrom PGE izvaja varo-
vanje raznih prireditev, izved-
bo del … »Pred kratkim smo 
za eno podjetje z vrvno teh-
niko izvajali usposabljanje za-
poslenih za delo na višini,« ilu-
strira Stopar. Poleg tega so v 
zadnjem desetletju in pol us-
peli slediti tehničnemu razvo-
ju, tako da imajo posodobljen 
vozni park z le enim vozilom 
starejše generacije in vso osta-
lo potrebno tehnično opremo. 
Čeprav je trenutno vsa pozor-
nost usmerjena v gradnjo no-
vega objekta, poskušajo varče-
vati tudi že za novo vozilo. »To 
je redni proces, ampak naša 
trenutna opremljenost je na 
najvišjem možnem nivoju, več 
ne potrebujemo, poskušamo jo 
le vzdrževati.«

Tretja največja enota v državi

Na sedežu enote je nenehno 
prisotnih šest gasilcev, če je 
potrebno posredovanje vseh 
šestih, vpokličejo štiri, ki so 
v stalni pripravljenosti, po-
leg njih so v pripravljenosti 

še specialist za vrvno tehni-
ko in dva potapljača. Kot t. i. 
GEŠP (gasilska enota širšega 
pomena, kakršnih je v državi 
42) morajo namreč za državo 
na območju občin Krško, Bre-
žice in Kostanjevica na Krki za-
gotavljati reševanje v nesrečah 
prometu, z nevarnimi snovmi 
in na vodi, za požarno varnost 
pa skrbijo le na območju krške 
občine, v prej omenjenih obči-
nah pa le, če tamkajšnje eno-
te zahtevajo pomoč. PGE Krško 
je, kot je zapisano že uvodoma, 
eden izmed 13 poklicnih gasil-

skih zavodov, po številu gasil-
cev pa so tretja največja poklic-
na gasilska enota v Sloveniji, 
večji sta le ljubljanska in mari-
borska. Velikost enote pogoju-
jejo predvsem številne pogod-
bene obveznosti: z Nuklearno 

elektrarno Krško, kjer sta stal-
no prisotna dva gasilca, Ter-
moelektrarno Brestanico, kjer 
imajo enega, Vipapom, Krko, 
Hidroelektrarnami na spodnji 
Savi, Kostakom … V času re-
monta v NEK imajo tam v dne-
vi izmeni pet gasilcev, v nočni 
pa štiri, tako da v tem mesecu 
ne morejo koristiti dopustov.

Specifika našega okolja, pa 
tudi eden od razlogov za tako 
močno poklicno gasilsko eno-
to, je torej precej potencialno 
varnostno ogroženih objek-
tov. »Moram reči, da kar pre-
poznavajo, kaj jim nudimo in 
za kakšen denar. Kot eni red-
kih podjetij, ki z nami nimata 
dogovorjenega požarnega va-
rovanja na takšnem nivoju, bi 
izpostavil krški Resistec, pa 
gre za z našega vidika zelo de-
likatno dejavnost, ter bresta-

niški DS Smith, kjer sicer izva-
jamo požarne straže, čeprav 
tudi s tema podjetjema so-
delujemo,« pravi Stopar. Vsa-
ko leto izvedejo tudi požarno 
vajo v večjem javnem objektu, 
letos so jo imeli v stavbi Obči-
ne Krško, sicer pa redno obi-
skujejo šole in (požarno ogro-
žena) podjetja. Tako po eni 
strani spoznavajo objekte, kar 
jim olajša morebitno posre-
dovanje v njem, po drugi stra-
ni pa lastnike opozarjajo na 
ne najboljše ureditve z vidika 
požarne varnosti in preventi-
ve. Čeprav zaznavajo kar pozi-
tiven odziv na takšen pristop, 
se v nekaterih primerih, pred-
vsem zaradi finančnega vidi-
ka, lastniki ne odločijo za po-
godbeno sodelovanje z gasilci. 
Zakonodajo namreč zadovo-
ljuje že nadzor s strani varno-
stnih služb, kar pa ni primer-
ljivo z direktnim javljanjem na 
gasilsko enoto, tako da lahko 
pride do zakasnitve interven-
cije, s tem pa posledično do 
večje škode. »Lastnikom po-
skušamo dopovedati, da prej 
kot bomo prišli, manj bo ško-
de. To bi morali upoštevati tudi 
pri letnih zavarovalnih premi-
jah – kdor ima pogodbo s po-
klicno enoto, dobi še dodaten 
popust, ker bo škoda v prime-
ru požara manjša,« meni so-
govornik. »Največja šola je bil 
požar v krškem zdravstvenem 
domu, kjer varnostna služba ni 

ugotovila vzroka požara, ker je 
gorelo znotraj kinete in nima-
jo opreme, da bi to zaznali. Mi 
imamo ustrezno opremo in bi 
ga lahko pogasili že tam notri 
in ne bi bilo večmilijonske ško-
de.«

Narašča število tehničnih 
pomoči 

Krški poklicni gasilci letno op-
ravijo med 280 in 320 inter-
vencij, od tega jih je 100 v pro-
metu, 80 pri požarih, ostalo 
so nesreče z nevarnimi snov-
mi, reševanja živali ipd., enor-
mno pa narašča število tehnič-
nih pomoči občanom. »Pri tem 
zaznavamo, da starejši ljud-
je ostajajo sami doma in si pri 
nekaterih stvareh težje poma-
gajo. Velikokrat nas kličejo tudi 
z urgence za pomoč pri preno-

Tematske strani  Posavskega obzornika,  10.  oktober 2019

Oktober velja za mesec, ko nekoliko več pozornosti kot običajno nameni-
mo varnosti, od požarne in prometne do osebne in finančne. V ta namen v 
Posavskem obzorniku že vrsto let pripravljamo tematske strani »Varnost na 
prvem mestu«. Potem ko smo lani v njihovo ospredje postavili prostovolj-
no gasilstvo v Posavju, smo letos izpostavili osrednjo gasilsko enoto v re-
giji – Poklicno gasilsko enoto Krško, ki bo v naslednjem letu praznovala že 
40-letnico ustanovitve. Kot lahko preberete, so krški poklicni gasilci viso-
ko in raznovrstno usposobljeni za posredovanje ob različnih vrstah nesreč, 
v zadnjem času pa jim dela težave zlasti slabša organizacija nekaterih dru-
gih služb, s katerimi sodelujejo pri svojem delu. Posvetili smo se še temati-
ki pravilne izbire pnevmatik, zlasti zimskih, saj se približuje čas, ko bomo 
morali preobuti naše 'jeklene konjičke'. Prijetno branje!

Mesec požarne varnosti

»Prej kot bomo prišli, manj bo škode«
KRŠKO – Čeprav nima statusa regijske enote, je Poklicna gasilska enota Krško, eden 13 poklicnih gasilskih zavodov v državi, osrednja gasilska sila v Posavju. Njen 
nastanek, razvoj in visoko stopnjo usposobljenosti v veliki meri pogojuje tudi vrsta potencialno varnostno ogroženih industrijskih objektov v našem okolju. Od 1. 
maja lani enoto kot direktor – poveljnik vodi Aleš Stopar. 

Aleš Stopar

V zadnjih dveh mesecih so bili zagotovo 
petnajstkrat v Kerinovem Grmu, vedno zaradi 
istega vzroka – kurjenja odpadkov ali vozil.

Krški občinski svet je na zad-
nji seji sprejel sklep o potrdi-
tvi investicijske dokumentacije 
za izgradnjo prizidka in obno-
vo gasilskega doma Poklicne 
gasilske enote Krško. Vred-
nost naložbe po tekočih cenah 
znaša 3,2 milijona evrov, grad-
nja oz. obnova naj bi se začela 
še v tem mesecu in po načrtih 
potekala do leta 2021. Pri za-
gotavljanju sredstev bo poleg 
sredstev iz občinskega prora-
čuna z 200.000 evri sodelova-
la tudi PGE Krško.

Zaradi nujnosti nemotenega 
delovanja PGE Krško je grad-
nja razdeljena v tri faze. V prvi 
fazi bodo izvedli novogradnjo 
severovzhodne prizidave, v 
drugi fazi obnovo obstoječega 
objekta z vzdrževalnimi deli na 
gasilskem domu PGE Krško, v 
zadnji, tretji fazi pa bodo poru-
šili in odstranili starejši del ob-
stoječega gasilskega doma PGE 
Krško in izvedli novogradnjo 
jugozahodne prizidave. Z inve-
sticijo bo vzpostavljen center 
za izobraževanje in usposablja-

Širitev in obnova objekta PGE 
Krško v treh fazah

nje enot zaščite in reševanja v 
širši okolici, v prvi vrsti pa za 
PGD Videm ob Savi, Gasilsko 
zvezo Krško z vsemi prosto-
voljnimi gasilskimi društvi, Ci-
vilno zaščito ter druge.

Izgradnjo poligona z 12-me-
trskim vadbenim stolpom na 
prostoru nekdanje belilnice in 
bazena bo financirala Gasilska 
zveza Slovenije, občina pa pri 
tej naložbi sodeluje z zagotovi-
tvijo komunalno opremljenega 

zemljišča. »Vsi smo prepoznali 
smisel, da je to poleg poklicne 
enote, saj je treba takšen objekt 
na nek način tudi vzdrževati in 
varovati, poleg tega imamo tu-
kaj vso potrebno opremo,« pra-
vi Aleš Stopar. Občina Krško se 
bo s projektom prijavila na raz-
pis za pridobivanje sredstev iz 
državnega proračuna na podla-
gi revitalizacije degradiranega 
območja tovarne Vipap Videm 
Krško, kjer bo uveljavljala do-
sedanja vlaganja.

Gasilski poligon v Ormožu – tudi v Krškem naj bi bil takšen, 
saj gre za standardno zasnovo poligonov po celotni Sloveniji.

Objekt PGE Krško bodo razširili proti severovzhodu (na 
fotografiji levo), zadaj pa zgradili regijski vadbeni poligon.

 nadaljevanje na str. 14
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07 488 23 70 
07 488 23 71 

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

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

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

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

Vse za vašo varnost!

su obolelih oseb, zlasti z viš-
jih nadstropij. Govorimo tudi 
o zapiranju ventilov, odklepa-
nju vrat ipd.,« pojasnjuje Sto-
par. Meni, da bi v nekaterih 
primerih tovrstno pomoč op-
ravile tudi druge službe, a po-
skušajo biti razumevajoči in 
pomagati, če je le možno. Dru-
ga specifika, na katero opozar-
jajo gasilci, pa je izredno veliko 
intervencij v romskem nase-
lju Kerinov Grm: »Mislim, da 
smo bili v zadnjih dveh mese-
cih tam zagotovo petnajstkrat, 
vedno zaradi istega vzroka – 
kurjenja odpadkov ali vozil.« V 
omenjeno naselje gredo – če se 
le da – hkrati s policisti, saj so 
bili že večkrat napadeni, njiho-
va vozila pa poškodovana, saj 
tamkajšnji domačini s takšnim 
kurjenjem 'izločajo' neuporab-
ne odpadke, kovinske ostanke 

pa prodajo, tako da jim gasil-
ci z gašenjem naredijo 'škodo'. 

Pri svojem delu morajo po-
klicni gasilci sodelovati tudi s 
svojimi prostovoljnimi kolegi, 
policisti, reševalci, pripadni-
ki Civilne zaščite in drugimi. 

Stopar to sodelovanje ozna-
čuje za odlično, a opozarja, da 
je težava organiziranost neka-
terih od teh služb. Izpostavlja 
predvsem posledice prestavi-
tve policijske uprave iz Krške-
ga v Novo mesto: »To se pozna 
tako, da je v Krškem bistveno 
manj policistov. Če ponazo-

rim: ko pridemo na kraj pro-
metne nesreče, sta lahko tam 
le dva policista in jima mora-
mo včasih tudi mi pomagati 
pri njunem delu, saj dva pač 
ne zmoreta vsega, kar bi mo-
rala narediti.« Dodaja še, da 
so gasilci na takšnih dogodkih 

največkrat ali prvi ali hkrati z 
urgenco, kar se prej ni dogaja-
lo, zato morajo najprej zavaro-
vati kraj nesreče, šele nato se 
lahko posvetijo svojemu delu. 
Podobno je s krško urgenco, 
kjer je v popoldanskem in ve-
černem času le en zdravnik in 
če mora nujno na teren, ga ni 

na kraju prometne nesreče oz. 
prideta le dva medicinska teh-
nika, ki imata tudi svoje ome-
jitve glede pristojnosti. Tako 
se nemalokrat zgodi, da mora-
jo prvo pomoč pogosto nuditi 
kar gasilci sami. »Zato imamo 
20 specialistov prve pomoči in 
zaposlena dva 'medicinca', saj 
smo videli, da je po tem čeda-
lje večja potreba. Kot kaže, ve-
liko bolje ne bo,« meni Stopar 
in opozarja pred dodatno sla-
bitvijo krške urgence. Če bodo 
morali namreč iz Brežic posre-
dovati tudi v bolj odročnih kra-
jih krške in kostanjeviške ob-
čine, se bo intervencijski čas 
znatno podaljšal, gasilci pa 
bodo še pogosteje sami s po-
nesrečenci ter se ukvarjali s 
triažo in prvo pomočjo, za kar 
pa niso dovolj usposobljeni.

 Peter Pavlovič

Zaradi prestavitve policijske uprave iz 
Krškega v Novo mesto je v Krškem bistveno 
manj policistov. Ko pridemo na kraj prometne 
nesreče, jim moramo včasih tudi mi pomagati 
pri njihovem delu.

»Prej kot bomo prišli, manj bo škode«
nadaljevanje s str. 13

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Evropskem tednu mobilnosti so na 
Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki potekale števil-
ne dejavnosti. 15. septembra se je veliko učencev udeležilo Kosta-
njeviškega teka, učenci 8. razreda so naslednjega dne v okviru 
tehniškega dneva obiskali ŠC Krško-Sevnica ter na predavanjih 
in delavnicah spoznavali pomen odgovorne vloge vsakega posa-
meznika v prometu. Učenci so se lahko vsak dan na kolesarskem 
poligonu preizkušali v spretnostni vožnji s skiroji, poganjalčki ali 
kolesi. Najmlajši so svoj pogled na prometno varnost udejanjali 
z risanjem s kredami na asfaltnih površinah šole, poleg pohodov 
v okviru načrtovanih športnih dni so prvič izvedli tudi 'peš bus'. 
Prostovoljci, planinci PD Po-
lom Kostanjevica na Krki, star-
ši, upokojenci in učitelji so 73 
učencev iz vseh smeri šolskega 
okoliša zgodaj zjutraj pospre-
mili peš v šolo. Čakali so jih na 
vnaprej določenih mestih, ki so 
bila označena s tablo 'peš bus' 
ter uro odhoda. Nekateri učen-
ci so oddaljeni tudi več kot šest 
kilometrov, a so kljub temu v 
šolo prišli zadovoljni. 20. sep-
tembra so smer pohoda obrni-
li – tokrat so vsi učenci odšli iz 
šole peš proti domu, spremlja-
li pa so jih učitelji. Na vse akci-
je v okviru tedna mobilnosti so 
se dobro odzvali tudi starši. Za-
posleni so akcijo podprli tako, 
da je 19. septembra naš parkir-
ni prostor sameval. 

 Vir: OŠ Jožeta Gorjupa 
 Kostanjevica na Krki

V tednu mobilnosti peš v šolo

Otroci so prišli v šolo s 'peš busom' tudi iz oddaljenih krajev.

VELIKA DOLINA – Na OŠ Velika Dolina so imeli 25. septembra 
tehniški dan, na 
katerem so učen-
ci od 1. do 9. ra-
zreda spoznava-
li, kaj pomeni biti 
varen in kako gra-
diti svojo varnost. 
Najmlajši so se 
srečali s policis-
tom Vladom Si-
mičem, ki jih je 
opomnil na pro-
metna pravila, tretješolci in četrtošolci so odšli na prometno-
-učni sprehod po Veliki Dolini, petošolci so prisluhnili zobozdrav-
nici Dušici Zandomeni in sestri Nini Bončina, šestošolci so se 
z učiteljico Ireno Rimc Voglar pogovarjali o varnosti na inter-
netu. Specialna pedagoginja Doroteja Bajc je sedmošolce po-
peljala v svet komunikacije, sproščanja in medosebnih odnosov, 
učitelj Danijel Bukovinski pa osmošolce v svet varnega giba-
nja. Devetošolci so prisluhnili svetovalni delavki Biserki Čančer 
in spoznavali poklice, povezane z varnostjo. Drugo šolsko uro je 
potekala vaja evakuacije. Obiskali so jih tudi gasilci PGD Obrež-
je in Velika Dolina, predstavnik Jamarskega kluba Brežice, osmo-
šolci in devetošolci so se udeležili delavnice Varno na internetu.
 Vir: OŠ Velika Dolina

Kako graditi svojo varnost

Obiskali so jih tudi gasilci.

PREOBUJTE VAŠ AVTO!
SAMO V OKTOBRU

NA MENJAVO
PNEVMATIK!
07 4902 113

 -15% POPUST
Ker rad vozim

www.avtoline.si

PRI POSAVC-u JE 
VARNOST NA PRVEM MESTU

Nemalokrat se nam v življenju zgodi, da poskrbimo za 
vse druge stvari, naši varnosti pa posvečamo vse pre-
malo pozornosti. To je seveda velika napaka, saj se dosti-
krat zgodi, da bi lahko z ustreznimi preventivnimi ukrepi 
preprečili nezgodo pri delu, da bi požar lahko pogasi-
li, če bi imeli pri roki ustrezen gasilni aparat, oziroma, 
da bi se lahko preprečila prometna nesreča, če bi bilo 
poskrbljeno za ustrezno prometno varnost. Prav tako je 
vse več nezgod na delovnih mestih, saj se zanemarja po-
membnost ustrezne delovne opreme, varnega delovnega 
okolja in izobraževanja iz varnosti pri delu.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Za-
vod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) sta 
intenzivno pristopila k uveljavljanju in izterjavi regresnih 
zahtevkov za stroške zdravljenja zaradi nezgod pri delu. 

Sodna praksa v zadnjih letih do delodajalcev postaja vse 
strožja, kar pomeni, da od delodajalcev zahteva vse skrb-
nejše ravnanje pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu, zato je za delodajalce, tudi z vidika regresnih zah-
tevkov ZPIZ in ZZZS, ključno, da redno izvajajo ukrepe, 
potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev pri 
delu, da delavce redno usposabljajo za varno in zdravo 
delo, jih redno napotujejo na zdravstvene preglede, da v 
primeru nezgode pri delu upoštevajo vse postopke za pri-
javo take nezgode, saj jih v nasprotnem primeru, v pri-
meru nesreče pri delu ali poklicne bolezni, lahko doleti-
jo zelo hude posledice.

V podjetju Posavc d.o.o. se že 20 let uspešno ukvarjajo 
z vsemi zgoraj naštetimi področji: varnostjo pri delu, 
požarno varnostjo in varnostjo v prometu. Njihovi 
uspešnosti botrujejo dolgoletne izkušnje in nenehna izpo-
polnjevanja ter izobraževanja, kar potrjuje veliko število 
zadovoljnih strank, tako fizičnih oseb kot malih in velikih 
podjetij, ki redno koristijo njihove storitve.  

Izvajanje nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva 
pred požarom je predpogoj za uspešno in razvojno na-
ravnano podjetje, pri čemer leži obveznost tako na pod-
jetju in delavcih, zaposlenimi v tem podjetju. 

Podjetje Posavc za vas hitro in učinkovito izdela izjave o 
varnosti z oceno tveganja in usposablja vaše zaposlene za 
varno delo, ki je prilagojeno posebnostim delovnega mes-
ta.  Ob tem pa zagotavljajo tudi redne preglede strojev in 
naprav, preiskave delovnega okolja ter meritve električ-
nih inštalacij in strelovodnih naprav, kar prispeva tudi k 
večji požarni varnost, saj so neredki primeri, da je vzrok 
požara ravno stara in dotrajana električna inštalacija, v 
primeru neviht s strelami, ki so v zadnjem času vse pre-
več pogoste, pa neustreznost strelovodnih naprav. Za na-
mene požarne varnosti za vas izdelajo požarne in evakua-
cijske načrte, ki so še posebej v veliko pomoč, če v vašem 
podjetju zagori. Da to preprečimo, je potrebno izdelati 
oceno požarne ogroženosti in požarni red, skrbeti za re-
den nadzor stanja varstva pred požarom, reden servis ga-
silnih aparatov in hidrantnega omrežja, redno vzdrževa-
nje in pregled sistemov aktivne požarne zaščite in seveda 
ustrezno usposobljenost zaposlenih iz varstva pred poža-
rom. Poleg servisiranja vam v podjetju nudijo tudi nakup 
novih gasilnih aparatov in gasilne opreme.

Velika pozornost se v podjetju Posavc posveča tudi pro-
metni varnosti, za katero mora v prvi vrsti poskrbeti vsak 
voznik sam, česar pa ne more, če ni ustrezno usposobljen. 
V šoli vožnje Posavc vas strokovno usposobljeni predava-
telji in učitelji vožnje pripravijo na vse situacije, ki jih lah-
ko predvidimo na cesti. Z vpisom v šolo vožnje pridobite 
prvovrstna znanja in izkušnje, nudijo vam pa tudi tečaje 
varne vožnje za različne stopnje ter ostala izobraževanja 
za voznike, ki pripomorejo k usposobljenosti voznikov in 
splošni varnosti v prometu. 

Pri podjetju Posavc d.o.o. nudijo tudi paket Posavc 
komplet, v katerem je možno za izbrane storitve dejav-
nosti podjetja koristiti 30 % popust na osnovne cene 
storitev.

Pri podjetju Posavc d.o.o. 
poskrbijo za vašo varnost!

Posavc d.o.o., Levstikova ulica 2a, Brežice
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Zima je še posebej velik izziv 
prav zaradi nizkih temperatur, 
snega in poledice, zato je tre-
ba posebno pozornost posve-
titi pnevmatikam, saj so edina 
povezava med cesto in avto-
mobilom. Andrej Zupančič, 
vodja servisa v podjetju Av-
toline, pravi: »Dobre pnevma-
tike so temelj za varnost vseh 
potnikov v avtomobilu. Omo-
gočajo ustrezen oprijem ces-
tišča, pravo lego in stabilnost 
avtomobila.« Tomaž Slapšak, 
direktor trženja pri TPV avtu, 
še posebej nazorno ponazori: 
»Dobra pnevmatika je kot do-
ber partner, nanj se lahko za-
neseš.« To še kako prav pri-
de, ko gre kaj narobe. Zimske 
pnevmatike s prilagojenimi 
materiali in obliko omogočajo 
boljšo zavorno zmogljivost, ki 
je v primerjavi z letnimi pnev-
matikami (ob zimskih vre-
menskih razmerah) lahko za 
kar polovico krajša.

Značilnosti dobrih pnevmatik 

• skladnost z vozilom

Zupančič iz Avtolinea pou-
darja, da ima vsako vozilo na-
tančno določen tip pnevmati-
ke, ki mu ustreza. Določen je 
s strani proizvajalca vozila in 
je zapisan v potrdilu o skla-

Dobre pnevmatike – manj prometnih nesreč 
Kot lahko preberete v pogovoru z direktorjem PGE Krško Alešem Stoparjem, krški poklicni gasilci letno posredujejo v povprečno 100 prometnih nesrečah, še ve-
liko več pa je takšnih, ki za seboj pustijo zgolj manjšo materialno škodo. Razlogov, da pride do prometne nesreče, je veliko, ena izmed pomembnejših pa je nepri-
merna opremljenost naših vozil glede na razmere na cesti. 

dnosti (homologaciji). Pred 
nakupom novih pnevmatik je 
torej treba v potrdilu o skla-
dnosti preveriti dimenzijo, in-
deks nosilnosti in hitrostni ra-
zred pnevmatike. Šele potem 
se lahko odločamo med raz-
ličnimi proizvajalci in cenov-
nimi razredi.

• struktura (debelina pro-
fila in mehkejši material)

Zimske pnevmatike imajo 
globlji profil kot letne, to je 
od osem do deset milimetrov. 
»Skrivnost zimskih pnevma-
tik so lamele, vrezane v posa-
mezne bloke dezena, ki med 
vožnjo oblikujejo neke vrste 
oprijemne robove in se tako 
dobesedno zagrizejo v sne-
žno podlago. Oprijem cestišča 
je veliko boljši, še posebej pri 
zaviranju, kar močno poveču-
je varnost v prometu,« razloži 
Slapšak iz TPV-ja, »prav tako 
s svojimi širokimi kanali učin-
koviteje odvajajo vodo izpod 
pnevmatike, kar preprečuje 
splavanje ali akvaplaning.«

Narejene so iz mehkejših ma-
terialov, da se na cestišču ob-
našajo bolje, ostanejo prožne, 
ko zunanja temperatura pade 
pod 7 stopinj Celzija.  Res je, 
da so glasnejše in se hitreje 
obrabijo, vendar zagotavlja-
jo stabilno in varno vožnjo v 
neugodnih razmerah na ces-
ti, na spolzkem cestišču, sne-
gu in ledu. 

• tlak v pnevmatiki 

Poleg ustreznega profila mora 
biti pnevmatika tudi ustrezno 
napolnjena. Tlak je prav tako 
določen s strani proizvajal-
ca avtomobila in ga je treba 
redno kontrolirati in vzdrže-
vati, Zupančič priporoča vsaj 
enkrat mesečno.

• starost pnevmatike 

Za varno vožnjo pnevmatike 
ne smejo biti prestare. Mate-
riali z leti spreminjajo svoje  
lastnosti, izgubijo prožnost, 
podaljša se zavorna pot, po-
veča se možnost deformacij 

in poškodb. Na kvaliteto pnev-
matike vplivajo tudi klimatske 
razmere, nihanje temperatu-
re, stiki z agresivnimi tekoči-
nami in podobnim. Seveda pri 
vsem tem ne smemo pozabi-
ti na samo obrabo oz. število 
prevoženih kilometrov.

• skladiščenje izven sezone

Na kvaliteto pnevmatike vpli-
va tudi skladiščenje izven se-

zone. Le pravilno skladiščene 
pnevmatike dlje časa obdr-
žijo svoje prvotne lastnosti. 
Pred shranjevanjem jih je tre-
ba napolniti z zrakom bolj kot 
običajno, tako da je zračnega 
tlaka za 0,5 bara več od pri-
poročenega. Naložimo jih eno 
vrh druge v ležečem položaju, 
hranimo jih v temnem in su-
hem prostoru s temperaturo 
do 25 stopinj Celzija.

• rezervna pnevmatika 

Pomembno je skrbeti tudi za 
kvaliteto rezervne pnevmati-
ke, ki mora prav tako ustreza-
ti vsem zgoraj naštetim zna-
čilnostim dobrih pnevmatik. 
Glede na to, da ni obrablje-

na, je lahko na prvi pogled vi-
deti kot nova, v resnici pa je v 
prostoru za rezervno kolo iz-
postavljena temperaturnim 
nihanjem, ki močno vpliva-
jo na material in s tem na sta-
ranje.

Upoštevajmo vozne navade 
in ceste

Pri nakupu in tudi menjavi 
pnevmatik moramo upošteva-

ti tudi lastne vozne navade. Pri 
nakupu novih pnevmatik Zu-
pančič opozarja, da za tiste, ki 
v kratkem času prevozijo več-
je število kilometrov (20.000 
km letno), razlika enega leta v 
starosti pri nakupu nove pnev-
matike dejansko ne igra več-
je vloge, saj bodo gume verje-
tno menjali prej zaradi obrabe 
kot zaradi starosti. Za voznike, 
ki letno naredijo manj kilome-
trov in obraba ni ključni de-
javnik odločanja za menjavo, 
pa je lahko pomembno vsako 
leto, ki ga pnevmatika odleži 
v skladišču, saj si z nakupom 
starejše pnevmatike skrajša-
jo njeno kvaliteto in varnost 
uporabe. 

Prav tako je pri izbiri pnevma-
tike pomembno, po kakšnih 
cestah se pretežno vozimo. 
Če je to avtocesta, je priporo-
čljivo izbrati pnevmatike, ki 
so tišje, z manjšo obrabo, kar 
vpliva tudi na manjšo pora-
bo goriva. Tudi Slapšak opo-
zori: »Število kilometrov dik-
tira predvsem obrabo samih 
pnevmatik, medtem ko se gle-
de same zgradbe pnevmatike 
ločijo tudi po hitrostih, za ka-
tere so namenjene. Na bočnici 
preverite, kakšen je hitrostni 
indeks pnevmatike. Zapisan je 
s črkovnim simbolom (H), ki 
prikazuje največjo hitrost, za 
katero je pnevmatika name-
njena.« Pri zimskih pnevma-
tikah je hitrostni indeks ve-
činoma nižji, vsekakor pa je 
pomembno izbrati pravilno 
pnevmatiko, glede na vsakda-
nje poti. 

Na spletu so dostopni testi 
posameznih lastnosti veči-
ne proizvajalcev, ki nam lah-
ko pomagajo pri pravi odloči-
tvi za nakup, lahko pa se tudi 
osebno oglasite pri naših tok-
ratnih sogovornikih, kjer vam 
bodo pomagali s strokovnim 
nasvetom.

 Katarina Jazbec

»Ko rabljena pnevmatika doseže le še štiri milimetre glo-
bine, se zavorna pot na snegu podaljša za približno 10 
odstotkov. Takrat je priporočljiva menjava pnevmatik, 
čeprav je zakonska meja v Sloveniji sicer tri milimetre,« 
poudarja Tomaž Slapšak iz TPV-ja.

»Priporočena življenjska doba pnevmatik je do šest let,« 
svetuje Andrej Zupančič iz podjetja Avtoline Krško.
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Začetek arheoloških raziskav 
na območju krške knjižnice
Aktivnosti za izgradnjo novega objekta in rekonstrukcijo obstoječega samostana za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krš-
ko se nadaljujejo. Potem ko je potekal postopek sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območ-
je ter izdelava projektne dokumentacije, so se konec septembra na območju, kjer bo stal nov prizidek knjižnice, začela 
arheološka izkopavanja, ki bodo potekala do sredine novembra. 

Istočasno z arheološkimi izko-
pavanji bo pripravljen teren za 
gradnjo temeljne plošče za pri-
zidek, v oktobru bo stekel jav-
ni razpis za izvedbo gradbenih 
del. Občina Krško je novembra 
2016 sprejela in potrdila Doku-
ment identifikacije investicijske-
ga projekta za gradnjo prizidka 
in obnovo Valvasorjeve knjižnice 
Krško. Zaradi zahtev uporabnika 
in nosilcev urejanja prostora je 
prišlo do sprememb vsebinskih, 
finančnih in terminskih predpo-
stavk izvedbe projekta, zato je 
občinski svet na seji julija letos 
obravnaval in sprejel sklep o po-
trditvi Investicijske dokumenta-
cije (predinvesticijska zasnova in 
investicijski program). Naložba 

bo zajemala dva sklopa, in sicer 
dvoetažen objekt (klet in prit-

ličje) z zeleno streho in vso po-
trebno opremo, ki bo zgrajen na 

trenutno zelenih površinah ob 
knjižnici, drugi sklop pa zajema 
prenovo samostanskega dela in 
povezavo obeh objektov. Del 
sredstev je za naložbo zagotov-
ljen iz sredstev Javnega poziva za 
nepovratne finančne spodbude 
za nove naložbe v gradnjo skoraj 
nič energijske stavbe za sofinan-
ciranje, ki ga je v letu 2019 ob-
javil EKO sklad, in sicer 381.480 
evrov nepovratnih sredstev. Ob-
čina načrtuje, da bodo naložbo v 
skupni vrednosti nekaj manj kot 
sedem milijonov evrov izvedli v 
letih od 2019 do 2021. Od tega 
bo za prizidek skupaj z opremo 
namenjenih 5,3 milijona evrov, 
ostalo pa za obnovo obstoječe-
ga objekta.

Arheološka izkopavanja bodo predvidoma potekala do sredine 
novembra.

Pobude, vprašanja in predlogi članic in članov 
Občinskega sveta Občine Krško 

s 7. redne seje, 26. 9. 2019
Damjan Mežič (SLS) je predlagal, da občinska uprava zagotovi or-
ganiziran prevoz otrok iz naselja Brezovska Gora s kombijem in 
prične z urejanjem kritičnih cestnih odsekov za ureditev varne 
pešpoti. 

Milena Bogovič Perko (SDS) je ponovno vzpostavila problematiko 
uporabe gnojevke in podala pobudo za izvajanje aktivnosti v sme-
ri zbliževanja, izobraževanja in pojasnjevanja stališč obeh zainte-
resiranih javnosti. Predlagala je še, da se pričnejo aktivnosti za iz-
gradnjo parkirnih prostorov med stavbami na Titova cesti 103 do 
105 in stavbo na Trgu rudarjev 2 na Senovem.

Aleš Suša (Levica) je podal pobudo, da se dejavnosti občine na 
vseh področjih prilagodijo cilju zmanjšanja ogljičnega odtisa ter 
predlagal, da občina pristopi k pogovorom z DARS-om in Sloven-
skimi železnicami ter zahteva boljše pogoje za trajnostno mobil-
nost ter da se začne v javne kuhinje uvajati več rastlinske in manj 
mesne ter mlečne prehrane. Predlagal je, da občina DARS-u pos-
reduje vprašanje glede ureditve parkirišč za osebna vozila upo-
rabnikov avtoceste ter kakšne ukrepe predvidevajo za trajnostno 
mobilnost, ali načrtujejo izgradnjo avtobusnih postajališč za hitre 
avtobuse in višje cestnine za tovornjake, ki najbolj uničujejo ces-
tišče, ter zmanjšanje dovoljene hitrosti 130 km/h, ker je pri nižjih 
hitrostih precej manjša raba energije. Podal je še pobudo, da ob-
čina na spletni strani objavi simulacijo umestitve in izgleda načr-
tovanega mostu za pešce in kolesarje v Krškem.

Janez Barbič (SLS) je opozoril na problematiko prevozov otrok z OŠ 
Podbočje po zaprtju mostu na Brodu v avgustu ter poudaril, da bi 
bil urejen dodatni avtobusni prevoz iz smeri Veliko Mraševo, da ot-
roci s Planine ne bi tako zgodaj prihajali v šolo. Predlagal je, da Ob-
čina Krško poizkuša problem v najkrajšem možnem času razrešiti.

Matjaž Gomilšek (SDS) je izpostavil problem polivanja z gnojev-
ko in predlagal, da se pripravi odlok za rešitev tega problema za 
celotno občino.

Nataša Šerbec (SD) je predlagala, da občina skupaj z Direkcijo RS za 
infrastrukturo aktivno pristopi k problematiki hrupa ob krški obvo-
znici in postavi protihrupno zaščito, da bo bivanje občanov ob ob-
voznici znosnejše. Predlagala je še, da se pri pripravi proračunov 
za leti 2020 in 2021 nameni vsaj 1 % proračuna za sanacijo plazov.

Anton Petrovič (SD) je predlagal, da se na turističnih tablah ob av-
tocesti poleg tega, da se zamenja fotografija gradu Rajhenburg, 
označi tudi Slovenski Lurd – bazilika v Brestanici.

Jože Olovec (SDS) je predlagal, da se odvoz in obdelava komunal-
nih odpadkov obračunava po dejanski oddaji posameznega go-
spodinjstva ter da se ukinejo eko otoki, odpadki pa naj se loču-
jejo na izvoru, torej v gospodinjstvih. Vprašal je, ali so pristojni 
seznanjeni s težavami in grožnjami, ki so jih deležni zaposleni v tr-
govskih centrih. Predlagal je, da občina, v okviru svojih pristojno-
sti, obdavči nepozidana stavbna zemljišča in tako prispeva k rav-
novesju med ponudbo in povpraševanjem na trgu, ob možnosti, 
da se lastniki teh parcel statusu tudi odpovedo. Predlagal je še, 
da občina stopi v stik z lastnikom železniške postaje na Vidmu in 
vpliva nanj, da objekt modernizira. Predlagal je tudi, da izvede-
ne košnje zelenih površin v krajevnih skupnostih, ki sicer spadajo 
pod pristojnost občine, z letom 2020 potrjujejo predsedniki kra-
jevnih skupnosti.

Dušan Dornik (SMC) je podal pobudo, da se opravi razprava o pok-
rajini Posavje in da občinski svet sprejme sklep na to temo. Vpra-
šal je, kakšno je stališče župana v zvezi s pokrajinami. Zanimalo ga 
je še, kdaj in kakšni sklepi so bili sprejeti v zvezi z drugim blokom 
NEK. Podal je pobudo, da občinski svet sprejme sklep, ali se opra-
vi posvetovalni referendum o tem. 

V avli Kulturnega doma Krško so študenti 2. do 5. letnika Fakultete 
za arhitekture Univerze v Ljubljani 24. septembra na ogled postavili 
razstavo s predlogi razvojnih projektov v občini Krško, s katerimi so 
za področja naselij Krško z Leskovcem, Brestanica in Senovo obliko-
vali nove prostorske strategije za umeščanje in gradnjo stanovanj-
skih območij, industrije, trgovskih centrov, poslovnih in izobraže-
valnih con. Kot je uvodoma poudaril dekan Fakultete za arhitekturo 
izr. prof. dr. Matej Blenkuš, na splošno velja, »da so območja izključ-
no stanovanjske rabe načeta z drobno in srednje veliko obrtjo, kme-
tijske površine ob naseljih vseh velikosti smo nadomestili z blagov-
nimi centri in hektarji asfaltiranih površin, storitvene in centralne 
dejavnosti bežijo iz mestnih središč«. Kot je dodal, jasna razmerja 
izginjajo, naselja se stapljajo, individualna gradnja stihijsko posega 
v nezazidljiva območja korak za korakom. Študentje so se s proble-
mom soočili na primeru občine Krško. »Omenjene procese smo ime-
novali suburbanizacije, saj z njimi ne nastajajo mesta, ampak le-ta 
izginjajo,« je poudaril dekan. Zbrane je nagovorila tudi podžupanja 
občine Krško Ana Somrak, ki je pozdravila delo in ideje študentov 
arhitekture ter njihov prispevek k razmisleku o razvoju krške občine.

Člani Občinskega sveta Občine Krško, predstavniki občinske uprave 
in sosednje krajevne skupnosti so si v okviru strokovne ekskurzije, 
ki jo je organizirala Nuklearna elektrarna Krško, septembra ogleda-
li suho skladišče izrabljenega goriva v jedrski elektrarni Sizewell B v 
Veliki Britaniji. Moč elektrarne je 1200 MW, obratuje od leta 1988 
in je kot NEK opremljena z Westinghousovim lahkovodnim tlačnim 
reaktorjem. Za suho skladiščenje uporabljajo enako tehnologijo, 
kot je načrtovana v NEK, in tudi njihov dobavitelj je podjetje Holtec. 
Gostitelji so predstavili tehnologijo začasnega suhega skladiščen-
ja izrabljenega goriva, ki zagotavlja pasivno hlajenje brez delujočih 
hladilnih sistemov – z naravnim kroženjem zraka med vsebnikom in 
zabojnikom. Zabojniki, v katere so vloženi nepropustno zaprti vseb-
niki z gorivnimi elementi v helijevi atmosferi, potrebujejo le mini-
malno vzdrževanje. Robustna tehnična zasnova zabojnika z debelim 
betonskim plaščem ščiti pred sevanjem ter ekstremnimi vremenski-
mi in potresnimi nevarnostmi kot tudi pred morebitnim padcem ko-
mercialnega letala. Omogoča možnost transporta gorivnih elemen-
tov iz elektrarne, ko bo v prihodnosti sprejeta odločitev o njihovem 
končnem odlaganju ali predelavi. 
Kot je poudaril Janko Cerjak, vodja projektnih sprememb iz NEK, 
je nekaj razlik v zasnovi zgradb, v katerih so oz. bodo začasno skla-
diščeni zabojniki. Zgradba, ki se načrtuje v tehnološkem delu krške 
elektrarne, vključuje bistveno višje zahteve protipotresne gradnje. 
Njen sedem metrov visok železobetonski zid bo zagotavljal dodat-
no sevalno, potresno in protipoplavno varnost. Udeleženci ekskur-
zije so si ogledali tudi notranjost zgradbe, v kateri od leta 2017 že 
stoji sedem polnih zabojnikov s 154 izrabljenimi gorivnimi elemen-
ti. Osebni dozimetri, ki so jih udeleženci dobili ob vstopu v zgradbo, 
tudi po ogledu napolnjenih zabojnikov z neposredne bližine niso za-
znali nobenega radiološkega vpliva, kar potrjuje, da suho skladiščen-
je zagotavlja visoko varnost za delavce in okolje.  Vir: NEK

Odprli razstavo na temo razvojnih projektov 
v občini Krško

Predstavniki Občine Krško z dekanom Fakultete za arhitekturo dr. 
Matejem Blenkušem

Ogled suhega skladišča izrabljenega goriva 
v britanski jedrski elektrarni

NOVA KOLESARNICA PRI OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO – Podžu-
pan občine Krško Vlado Grahovac, ravnateljica OŠ Jurija Dalmatina 
Krško Valentina Gerjevič, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu (SPV) občine Krško Vlado Bezjak in predstav-
nik učencev Jan Kuselj so 24. septembra slovesno namenu preda-
li novo kolesarnico pri OŠ Jurija Dalmatina Krško. 

Vabljeni na okroglo mizo

Pogled Posavja 
v predlogu nove pokrajinske zakonodaje

v petek, 11. oktobra 2019, ob 10. uri 
v dvorani Hotela Kunst, 

Ul. Mladinskih delovnih brigad 1, 8273 Leskovec pri Krškem.

Prosimo, da se zaradi lažje organizacije prijavite do 
10. 10. 2019 na e-naslov: natasa.serbec@rra-posavje.si.www.krsko.si
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

Muca SABA (19327B) 
je umirjena in cartljiva črna le-
potica. Stara je cca. dve leti in 
čaka odgovornega človeka, ki ji 
bo nudil skrben in prijazen dom.

Maček LOTO (19311B)
je približno štiri mesece star pri-
jazen samček črno bele barve. 
Išče ljudi, ki mu bodo nudili to-
pel in odgovoren dom. 

Muca ROMA (19328B) 
je stara osem mesecev, zelo pri-
jazna in prikupna. Išče varen 
dom in odgovorno osebo ali 
družino, ki bo skrbela zanjo. 

Občina Brežice v sodelovanju z Osnovno šolo Brežice, Posavskim muzejem Brežice, GZS Posavsko gospodarsko zbornico ter Strate-
škim odborom Forumov odličnosti in mojstrstva organizira 

v ponedeljek, 14. oktobra 2019, v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice 
(Grad Brežice, Cesta prvih borcev 1, Brežice) s pričetkom ob 9.30

28. Forum odličnosti in mojstrstva na temo 

Spodbujanje nadpovprečnosti kot ključnega gradnika odličnosti in mojstrstva.
Udeležba na dogodku je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava do 11. 10. 2019 na e-naslov: andreja.matijevc@pmb.si. 

PROGRAM
9.00–9.30: Registracija udeležencev

9.30: Uvod 
9.40: Uvodni pozdrav in dobrodošlica Ivana Molana, župana 
občine Brežice
9.55: Slavnostni nagovor prof. dr. Rajka Kneza, predsednika 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije
10.10: Slovesna podelitev »velike nagrade odličnosti in 
mojstrstva« za leto 2019 

10.35: Odmor ob kavi

11.00: Uvodno predavanje: Jože Colarič, predsednik uprave in 
generalni direktor Krke, d. d. 

11.30: PANEL I: Spodbujanje ustreznega izobraževanja in 
vzgoje za tehnološko in humano odličnost in mojstrstvo
Vodja panela: mag. Marija Lubšina Novak, ravnateljica Osnovne 
šole Brežice
Sogovorniki: izr. prof. dr. Boštjan Brumen, dekan Fakultete za 
turizem v Brežicah; dr. Stanka Preskar, pomočnica direktorja 
Zavoda za šolstvo Republike Slovenije; Dragutin Križanič, častni 
občan občine Brežice, prejemnik srebrnega znaka RS za zasluge 
in prof. dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru.

12.25: Premor in kosilo 

13.25: PANEL II: Spodbujanje povezovanj na področju kulture 
in iskanje sinergije z gospodarstvom
Vodja panela: Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega 
muzeja Brežice
Sogovorniki: Bernard Šrajner, pooblaščeni minister, ekonomski 
svetovalec na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu; 
mag. Matej Filipčič, arhitekt, režiser, organizator promocijskih 
dogodkov; Alenka Mokrovič Pogačar, pomočnica direktorja 
prodaje in marketinga Term Čatež d.d. in Ivan Urbanč, kulturnik.

14.10: Panel III: Izzivi za pot k nadpovprečnosti – Brežice 
kot vsestransko navdušujoč šopek različnosti, možnosti in 
priložnosti.
Vodja panela: Anton Petrič, direktor sektorja za sisteme vodenja 
v TPV Novo mesto ter predsednik razsodnikov za priznanje RS 
za poslovno odličnost in licencirani ocenjevalec za evropsko 
nagrado za poslovno odličnost
Sogovorniki: Darko Gorišek, direktor OZ Posavja GZS; Vladimir 
Gregor Bahč, predsednik nadzornega odbora družbe TPV; Alen 
Šinko, direktor KOVIS d.o.o. in Franc Bogovič, evropski poslanec.

14.45: Zaključek 

Občina Brežice poziva vse zainteresirane, da posredujejo predloge 
svojih predstavnikov v Strokovne svete Občine Brežice za sledeča 
področja:
• kultura,
• turizem,
• zdravstvo in socialno varstvo,
• mladina.

Občina Brežice javne razpise za zgoraj omenjena področja 
objavlja na podlagi letnih programov. Letne programe pripravijo 
strokovni sveti, ki so sestavljeni iz petih članov. Naloga strokovnih 
svetov bo priprava letnih programov za leta 2020, 2021 in 2022. 

Mandat imenovanih članov bo trajal do konca leta 2022. 

Predlog o kandidatu za imenovanje v Strokovni svet mora vse-
bovati:
• podatke o predlagatelju člana(ov) v Strokovni svet;
• predlog(e) člana(ov) (največ tri osebe) z navedbo poštnega 

naslova, elektronskega naslova, telefonske številke;
• kratko utemeljitev za posameznega člana (največ 500 

znakov).

Programski odbor:
Alenka Černelič Krošelj
mag. Marija Lubšina Novak
dr. Janez Gabrijelčič
Ivan Molan

Na 28. Forumu odličnosti in mojstrstva sodelujejo: Občina Brežice • Osnovna šola Brežice • Posavski muzej Brežice • 
GZS Posavska gospodarska zbornica • Strateški odbor Forumov odličnosti in mojstrstva • Krka, d. d. • Fakulteta za turizem Univerze v 

Mariboru • Univerza v Mariboru • Zavod za šolstvo Republike Slovenije • Terme Čatež d. d. • TPV Group d.o.o. • KOVIS d.o.o.

Organizacijski odbor:
Alenka Černelič Krošelj
mag. Marija Lubšina Novak
mag. Gordana Radanovič

Strateški odbor: 
Jože Colarič
dr. Janez Gabrijelčič
dr. Marinka Miklavčič

Jožica Miklič
Janez Zafred
Zvezdana Bajc

V okviru Brežiškega oktobra 2019 bomo obeležili dan invalidov 
in bolnikov občine Brežice. 

Občane in občanke ter vse, ki vas zdravje zanima 
vabimo

v Mladinski center Brežice, 
v torek, 22. oktobra 2019, ob 16. uri.

Program:
Ob 16.00 predavanje dr. Božidarja Voljča »To je inkontinenca«
Dr. Božidar Voljč, dr. med., nekdanji minister za zdravje, sedaj 
predsednik komisije za medicinsko etiko, je odličen poznavalec 
nadloge, o kateri neradi govorimo, greni pa telesno in psihič-
no počutje nemajhnemu številu žensk in moških, zlasti v sta-
rejših letih. Predavanje bo izvedeno v okviru projekta SuhDan,  
katerega namen je prav ozaveščanje na področju preventive in 
zdravljenja inkontinence.

Od 17.00 do 18.30 meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja 
in gleženjskega indeksa
Z meritvijo gleženjskega indeksa se odkrivajo zožitve ali zapore 
arterij na nogah. Že začetno zmanjšanje nakazuje aterosklero-
tično bolezen arterij, kar povečuje možnost za nastanek mož-
ganske kapi ali srčnega infarkta, gangrene, razjede ali celo am-
putacije nog. Vse omenjene meritve bodo izvajale diplomirane 
medicinske sestre iz ambulante družinske medicine in Centra 
za krepitev zdravja ZD Brežice.
Sočasno bodo v  avli MC društva seznanjala obiskovalce s svo-
jo dejavnostjo.

Dobrodošli!

Organizatorji: društva invalidov in bolnikov občine Brežice v so-
delovanju s Centrom za krepitev zdravja Zdravstvenega doma 
Brežice in Občino Brežice

Rok za oddajo predloga: torek, 15. 10. 2019. 

Način oddaje: po elektronski pošti na naslov obcina.brezice@
brezice.si ali po navadni pošti na naslov Občina Brežice, CPB 18, 
8250 Brežice.

Na navedenih področjih so predlagatelji:
• nevladne organizacije; 
• posamezniki ali skupine kot zainteresirana javnost; 
• javni zavodi na območju občine Brežice, ki delujejo na 

predmetnem področju. 

Poziv k podaji predlogov kandidatov 
za imenovanje v Strokovne svete
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Rastimo skupaj: regijski dogodek, 
namenjen mladim, gostila sevniška občina
Urad Republike Slovenije za mladino in Mladinski svet Slovenije sta v sodelovanju z Občino Sevnica, Javnim zavodom 
KŠTM Sevnica, Mladinskim svetom Občine Sevnica ter mladimi, ki v občini živijo, organizirala regijski dogodek projek-
ta Rastimo skupaj 2019, ki je potekal 27. septembra. 

Projekt Rastimo skupaj je na-
menjen razvoju platforme za 
spodbujanje aktivnega razvoja 
lokalnih mladinskih politik in ak-
tivnega mladinskega udejstvo-
vanja na lokalni ravni in se izva-
ja že 5 let. 

Letošnja tema serije dogodkov, 
ki jih Urad RS za mladino in Mla-
dinski svet Slovenije organizirata 
na regionalni ravni, je informira-
nost mladih, s tem povezano ko-

municiranje z mladimi in njihovo 
vključevanje v procese odločanja 
v lokalnih vprašanjih. 

Zbrane sta uvodoma pozdravila 
predsednica Mladinskega sve-
ta Slovenije Anja Fortuna in di-
rektor Urada RS za mladino Tin 
Kampl, ki sta pohvalila vključe-
nost Občine Sevnica v komunici-
ranje z mladimi in sprejemanje 
njihovega v zadnjem letu bolj ak-
tivnega udejstvovanja. Predstav-
nika obeh mladinskih organizacij, 
ki delujeta na nacionalni ravni, 
sta izpostavila pomembnost so-
delovanja in komuniciranja mla-
dih z lokalno skupnostjo in njiho-
vo vključevanje v sooblikovanje 
vsebin za mlade ter v odločanje 
o pomembnih mladinskih vpra-
šanjih. 

Župan Srečko Ocvirk je mla-

de nagovoril s pozivom k vzpo-
stavitvi uspešnega in trajne-
ga dialoga, saj je edino dialog 
uspešen način komunikacije. 
Medgeneracijski dialog je po 
oceni župana ustrezen korak 
naprej. Pomembno je, da so v 
lokalni skupnosti vzpostavljene 
mladinske organizacije, ki s svo-
jimi pobudami in idejami aktiv-
no sodelujejo in komunicirajo s 
formalnimi organizacijami v lo-
kalni skupnosti. Izpostavil je, da 

je zelo pomembno, da je parti-
cipacija mladih pri soodločanju 
izvedena ne zgolj kot prenos fi-
nančnih sredstev, ampak kot or-
ganizirano sporočanje izvedlji-
vih predlogov za spremembe. 
Vsaka mlada generacija se soo-
ča z drugačnimi izzivi. Vselej pa 
je potrebna proaktivnost, stre-
mljenje v prihodnost, izkorišča-
nje energije, ki jo imajo mladi, 
smotrno razporejanje te energije 
tako v osebni kot tudi v družbe-
ni razvoj, stalno vodenje dialoga 
in prenašanje dialoga iz genera-
cije, ki odrašča, na generacijo, ki 
bo sporočanje pobud mladinskih 
organizacij šele prevzela, je še iz-
postavil sevniški župan.  

Direktorica Javnega zavoda 
KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek 
je izpostavila, da je ključno pre-
poznati izzive, s katerimi se so-

očajo mladi in jim pri reševanju 
teh izzivov ustrezno pomagati. 
Javni zavod KŠTM Sevnica že da-
nes aktivno sodeluje z mladinski-
mi organizacijami, ki delujejo na 
območju občine Sevnica, seve-
da pa skupaj z Občino Sevnica v 
veliki meri razumejo potrebo po 
vključevanju mladih v procese 
odločanja. Eno izmed delovnih 
področji zavoda je delo z mladi-
mi. KŠTM že ima vzpostavljeno 
info točko – Mladi v Sevnici, na-
menjeno vsem mladim, za reše-
vanje najrazličnejših z mladimi 
povezanih vprašanj. 

Sanja Slemenšek, predsednica 
Mladinskega sveta Občine Sev-
nica (MSOS), je pozdravila orga-
nizacijo regijskega dogodka prav 
v Sevnici. Po njeni oceni je tudi 
to dokaz, da so se po vzpostavitvi 
bolj aktivnega mladinskega sve-
ta v občini Sevnica zgodili po-
membni premiki v vzpostavitvi 
aktivnejše komunikacije med od-
ločevalci in predstavniki mladih. 
Izpostavila je nekatere izzive, s 
katerimi se MSOS srečuje, to je 
predvsem privabljanje mladih k 
sodelovanju v mladinskih orga-
nizacijah ter tudi privabljanje na 
različne dogodke, ki obravnava-
jo mladinske tematike. 

Sledila je predstavitev prime-
rov dobrih praks informiranja in 
vključevanja mladih, predstavi-
la jih je Nina Bavčar Čargo z In-
štituta za mladinsko politiko, ki 
aktivno sodeluje z občinami, saj 
med drugim podeljuje tudi cer-
tifikat Mladim prijazna občina.
 
Predstavniki uredništva porta-
la mlad.si so predstavili delo-
vanje portala, ki je oblikovan in 
prilagojen temam, ki zanimajo 
mlade. 

Teoretični del posveta je skleni-
la Ana Pisar Čivčić s strokovnim 
predavanjem z naslovom Se sli-
šimo? Komuniciranje občine z 
mladimi in mladih z občino, v 
okviru katerega je predstavila 
svoje poglede na način komu-
niciranja, izbiro jezika in izbiro 
komunikacijskih kanalov, s kate-
rimi lahko občine uspešnejše in 
bolj učinkovito dosežejo mlade. 
Sledila je delavnica z okroglo 
mizo, na kateri sta sodelovala 
sevniški župan Srečko Ocvirk in 
krški podžupan Silvo Krošelj kot 
neposredna sogovornika mla-
dih, mlade pa je s svojim nago-
vorom pozdravila tudi brežiška 
podžupanja Katja Čanžar. 

Tin Kampl, direktor Urada RS ta mladino (foto: Občina Sevnica)

Na okrogli mizi se je razvila razprava o več mladinskih tematikah 
(foto: Občina Sevnica).

Knjižnica Sevnica v letošnjem letu praznuje 60. obletnico delova-
nja. V sklopu praznovanja se je v preteklih tednih zvrstilo več do-
godkov. Prvi petek v oktobru sta direktorica sevniške knjižnice Anita 
Šiško in župan Srečko Ocvirk otvorila prvo knjigobežnico v Sevnici.
Za izdelavo knjigobežnice, majhne lesene hiške, so poskrbeli dija-
ki Srednje šole Sevnica, smer mizar, postavljena pa je pri vhodu v 
stavbo Občine Sevnica.

Knjigobežnica je vseslovenski projekt, ki se je razvil iz ideje brezplač-
ne izmenjave knjig na javnih mestih. Tako po vsej Sloveniji stoji že 
več kot 160 majhnih hišk. Ideja deluje po načelu »prinesi in odne-
si«. Tako vsak, ki vzame knjigo iz hiške, v zameno zanjo podari svo-
jo. Izmenjava poteka brez obveznosti, saj ni plačila članarine ali za-
mudnine in temelji na zaupanju ter prostovoljstvu. 

Kot je povedala Anita Šiško, je knjigobežnica namenjena prav vsem 
in izrazila željo, da bi vsi občani, ki hodijo po opravkih na Občino 
Sevnica ali na sevniško upravno enoto, izkoristili knjigobežnico za 
izmenjavo knjig, prijetno branje v parku pred občinsko stavbo ali za 
branje doma, pri tem pa še poudarila, da bo za vedno polno vsebi-
no knjigobežnice skrbela tudi Knjižnica Sevnica. Župan Srečko Oc-
virk je v svojem nagovoru zbranim izpostavil pomen komunikacije 
in izmenjave predmetov in idej brez pričakovanja plačila. V konte-
kstu modernega sveta se s takimi projekti vračamo nazaj k nego-
vanju odnosov, ki nastanejo na podlagi predmetne izmenjave, ki 
ni pogojena s plačilom. 
Zbrane je pozdravil tudi dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče projekta 
Rastoča knjiga in izrazil veselje ob nastajanju takšnih projektov, ki 
spodbujajo branje. Članici literarne skupine SEV Sevnica sta zbra-
nim polepšali dan z branjem pesmi. Ob praznovanju 60-letnice sev-
niške knjižnice je bila v občinskem parku zasajena tudi lipa, ki, kot 
je povedala Anita Šiško, za knjižnico ne pomeni zgolj simbola slo-
venstva in rasti, temveč je tudi simbol znanja in razvoja. 
V sodobnem svetu informacije, ideje in zgodbe potujejo predvsem 
z izmenjavo na svetovnem spletu in družabnih omrežjih. Projekti, 
kot je knjigobežnica, tako pomembno prispevajo k ohranjanju ti-
skane besede in k promociji branja leposlovja in drugih publikacij. 

V septembru so potekali te-
renski ogledi defibrilatorjev, ki 
so postavljeni na različnih loka-
cijah v sevniški občini. Delova-
nje defibrilatorjev so preverili 
strokovni sodelavci Zdravstve-
nega doma Sevnica in sodelav-
ci Občine Sevnica, zadolženi za 
področje zdravstva in zadolženi 
za zaščito in reševanje. 

Defibrilator je elektronska na-
prava, ki rešuje življenja ob ne-
nadnem zastoju srca. S pomoč-
jo električnega sunka lahko srce 
ponovno požene in s tem poma-
ga rešiti življenje. V kritičnih situ-
acijah je ključno, da je delovanje 
defibrilatorja tehnično brezhib-
no, zato so redni pregledi delova-
nja teh naprav zelo pomembni.
Na območju sevniške občine je 
bilo v preteklosti v sodelovanju 

različnih institucij in na veliko po-
bud občanov nabavljeno večje 
število defibrilatorjev, ki so jav-
no dostopni. Z namenom celovi-
tega, sistematičnega in rednega 

vzdrževanje sta 
Občina Sevnica 
in Zdravstveni 
dom Sevnica v 
letu 2018 pristo-
pila k organizira-
nju javne mreže 
defibrilatorjev, 
zagotovljena so 
sredstva za re-
dno vzdrževa-
nje, hitra pre-
glednost pa je 
preko zemljevi-
da urejena tudi 
na spletni strani 
Občine Sevnica.

Defibrilatorji so postavljeni na 
dvajsetih različnih lokacijah v 
občini Sevnica, v kratkem pa je 
načrtovana tudi razširitev mre-
že.

Knjigobežnica za promocijo 
branja v Sevnici

Direktorica Knjižnice Sevnica Anita Šiško in župan Srečko Ocvirk sta 
otvorila prvo knjigobežnico v sevniški občini (foto: Občina Sevnica)

Prijetno branje omogočajo tudi prostori sevniške knjižnice (foto: 
Knjižnica Sevnica). 

Trije razpisi za štipendije 
do 15. oktobra 

Občina Sevnica namenja 
sredstva za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetij-
stva in podeželja s štipendira-
njem bodočih prevzemnikov 
kmetij in za srednješolsko iz-
obraževanje za pridobitev izo-
brazbe za deficitarne poklice. 
Rok za prijavo na oba razpisa 
je 15. oktober. Na ta dan se iz-
teče tudi rok za prijavo na raz-
pis Regionalne razvojne agen-
cije Posavje (RRA Posavje), ki 
v sodelovanju s posavskimi 
občinami namenja sredstva 
za sofinanciranje študija za 
nadarjene dijake in študente 
s področja kulture, ki se izo-
bražujejo v tujini. Občina Sev-
nica letno dodeli sredstva za 2 
do 4 štipendije. Razpisna do-
kumentacija in dodatne infor-
macije so objavljeni na spletni 
strani Občine Sevnica. 

Defibrilatorji v sevniški občini brezhibni

www.obcina-sevnica.s i

Defibrilator Občine Sevnica, pri vhodu za JSKD
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BRESTANICA, KRŠKO – Zakonska para Resnik, ki sta zakon-
sko zvezo sklenila 6. septembra 1969 na Krajevnem uradu 
Brestanica, sta v soboto, 7. septembra, 50-letno skupaj pre-
hojeno pot potrdila v cerkvi v Brestanici. Zanimivost zakon-
skih parov je sorodstvena vez, saj sta Albin in Maks Resnik 
enojajčna dvojčka. 

Zlatoporočenci Albin in Cvetka ter Maks in Vida Resnik sodijo 
med tiste zakonske pare, ki se s ponosom ozrejo na skupaj preho-
jenih 50 let življenja. Toliko bolj, ker pot ni bila lahka, pa vendar-
le srečna. Albin in Maks sta svoje otroštvo preživljala v Lokvah. 
Rodila sta se v času vojne in kot brata dvojčka skupaj uspešno 
premagovala številne ovire na poti skozi otroštvo, šolske klopi 
in prišla do svojih zaposlitev v podjetjih SOP Krško in Vipap Vi-
dem Krško. Svojo življenjsko sopotnico je Albin poiskal na Sre-
miču, Maks pa v domačih Lokvah. Ustvarili so si vsak svoj dom, 
na Sremiču in v Brestanici, kjer živijo še danes in kjer jim dela-
jo družbo njihovi otroci z družinami, ki so jim v ponos in vese-
lje, še posebej pa so paroma lepi dnevi, ki jih lahko preživljajo s 
svojimi vnuki. Kljub temu da življenje včasih postreže s težkimi 
preizkušnjami, so skupaj premagali marsikatero težavo, oviro in 
siv dan. S svojo ljubeznijo, medsebojnim spoštovanjem, vztraj-
nostjo in včasih tudi trmo pa vsem dokazujejo, da je možno pre-
živeti skupaj dolgih 50 let. 
 B. M./vir in foto: M. Resnik

Dvojna zlata poroka Resnikovih

Zlatoporočenci (z leve) Albin in Cvetka ter Vida in Maks Resnik

Gvida Grabarja, staroselca, 
starosto Krškega in Vidma, 
smo podrobneje predstavili v 
našem časopisu pred dvema 
letoma, ko nas je skozi pogo-
vor popeljal skozi svoje življe-
nje ter po mestu Krško in nje-
govem razvoju vse od sredine 
20. let prejšnjega stoletja da-
lje. Tedaj nam je med drugim 
tudi dejal, da nam ne more 
zaupati recepta za dolgo živ-
ljenje, a da se je krepil sko-
zi pomanjkanje, vselej pa sta 
ga reševala vzdržljivost in te-
lesna pripravljenost: »V zad-
njem letu (tedaj v 98. letu, op. 
p.) imam nekaj težav s križem, 
težko se prepogibam, a misli 
še imam. Pa si rečem, ja, fant, 
kaj bi pa rad?! Za silo še ho-
diš, kuhaš, pereš in likaš, kar 
lepo bodi tiho, lahko bi bilo 
veliko slabše!« In dve prete-
čeni leti Grabarja nista spre-
menili. Resda je na sprejem 
v društvu zamujal nekaj mi-
nut, a le na račun tega, ker si 
je večkrat vezal kravato, da je 
ta objemala ovratnik tako, kot 
pritiče 'dunajski šoli', zatem 
pa zapolnil društveni prostor 
s pozitivno energijo, dobro vo-
ljo in zvrhano mero duhovito-
sti. Ko mu je predsednica DU 
Krško Snežana Resman iz-
ročila listino častnega člana 
društva – ne le na račun let, 

KRŠKO – 24. septembra so v prostorih Društva upokojencev Krško pripravili pogostitev in sprejem za 
najstarejšega člana društva Gvida Grabarja, ki je tri dni pred tem dopolnil 100 let. Ob tej priložnosti so mu 
izročili tudi listino za častnega člana društva.

temveč tudi za to, ker je vse 
od upokojitve v poznih 70. le-
tih do sedaj izpustil le redko 
katero srečanje starejših ob-
čanov –, ji je s prešernim nas-
mehom dejal: »Najlepša hvala! 
Ampak saj nimam sto let. Da-
nes imam že tri dni več!«

Zato ni bilo na srečanju ni-
kogar, ki si ne bi želel stole-
tniku nameniti iskrene dob-
re želje in mu močno stisniti 
dlan, poleg krških upokojenk 

še predstavnici KO RK Krško 
– levi breg Marija Kos in Ivi-
ca Rostohar, Grabar je bil na-
mreč pred desetletji tudi vod-
ja občinskega združenja RK, v 
imenu KS mesta Krško mu je 
čestital Ivan Učanjšek, v ime-
nu občine pa župan mag. Mi-
ran Stanko, ki slavljenca poz-
na osebno že od svojih rosnih 
let, saj je odraščal v isti sose-
ski na Vidmu, kjer si je Grabar 
ustvaril družino. Ne nazad-
nje je Grabar tudi upokojeni 

delavec Ob-
čine Krško, 
saj je na njej, 
pred tem pa 
na okraju 
Krško, delal 
kot uslužbe-
nec ali vodja 
različnih od-
delkov. Seve-
da sprejema 
ni izpusti-
la niti hčer-
ka Vlasta 
Tomazin, ki 
mu po smrti 
žene Olge 
pred leti ne 
predstavlja 
le najtesnej-
še in najbolj 
d r a g o c e n e 
vezi v življe-
nju, temveč 

ima v njej in njeni družini 
tudi iskrenega prijatelja, vsa-
kodnevnega sogovornika in 
podporo pri raznih opravilih 
pri urejanju okolice hiše. 

Gvidu Grabarju, nedvomno 
enemu naših najzvestejših 
bralcev, saj Posavski obzornik, 
kot je povedal, še vedno pre-
bere od prve do zadnje stra-
ni, namenjamo najboljše že-
lje tudi v uredništvu časopisa.
 Bojana Mavsar

Slavljenec Gvido s hčerko Vlasto in njenim možem, Snežano Resman, Marijo 
Kos, mag. Miranom Stankom in Ivanom Učanjškom

Stoletni Krčan z veliko začetnico

www.PosavskiObzornik.si
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PRAGA, KRŠKO – Član KTB Krško Janez Peršolja je zmagal na 
turnirju Wako K-1 World Grand Prix, ki je konec septembra po-
tekal v češki Pragi. Za uvrstitev v polfinale je premagal predstav-
nika Ukrajine, za preboj v finale s predčasno prekinitvijo Čeha, 
za zaključek pa je bil v finalu boljši še od Belorusa. Po seriji zmag 
na evropskih in svetovnih pokalih ter posledično skupni zmagi v 
seštevku točk svetovne lige Wako World Series je Peršolja tako 
postal tudi Wako K-1 World Grand Prix zmagovalec.
 Vir: KTB Krško

Peršolja zmagal v Pragi

SEVNICA – 7. septembra se je na igrišču pri Športnem domu Sev-
nica tretje leto zapored odvijal nogometni turnir v spomin na 
mnogo prezgodaj umrlega prijatelja Marka Gučka, ki je branil 
vrata ekipe Zgorn’ London iz Sevnice. Na 3. Gučotovem mem-
orialu se je zbralo osem ekip, in sicer Zgorn’ London starejši in 
Zgorn’ London mlajši, Pet do pol sedmih, Slabiči, Jablanica, Raka, 
Krmelj in Blanca. Po odigranih tekmah je slavila ekipa Slabičev, 
ki so v finalu premagali Jablanico, tretje mesto so osvojili Zgorn’ 
London mlajši. Najboljše tri ekipe so prejele pokal v trajno last, 
prva pa še lesen prehodni pokal, ki ga je izdelal Markov oče. Naj-
boljši igralec turnirja je bil Matej Kurnik iz ekipe Slabiči.
  S. R., foto: A. Ivačič

Nogometni turnir v Markov spomin 

V spomin na prijatelja in nogometnega vratarja Marka je 
njegova nogometna ekipa tretje leto zapored organizirala 
nogometni turnir.

»V zadnjem štiriletnem man-
datu smo bili zelo uspešni. Ve-
lika zahvala članom društva, 
staršem, trenerjem, sponzor-
jem in članom uprave MRD 
Dobova,« je na volilni konfe-
renci povedal Mišo Kostevc, 
direktor kluba. V nadaljevanju 
je predstavil poročilo manda-
tnega obdobja, ki ga je soglas-
no z upravo gradil na delu z 
mladimi, iskanju dodatnih vi-
rov financiranja, vzpostavitvi 
odličnega trenerskega kadra 
na vseh ravneh, razvoju mla-
dinske selekcije in utrditvi sta-
bilne prvoligaške članske eki-
pe: »V naši mali šoli rokometa 
fantom in dekletom, starim od 
6 do 12 let, nudimo možnost 
seznanitve ter ukvarjanja s to 
atraktivno in nacionalno us-
pešno športno panogo. Glav-
ni namen male šole rokometa 
je popularizirati rokomet med 
mladimi, jim ponuditi kvali-
tetno vadbo ter vključene va-
deče usmerjati v zdrav način 
življenja, športen način obna-
šanja in varen način preživlja-
nja prostega časa. Malo šolo 
rokometa izvajamo na sedmih 
OŠ, najobetavnejšim nudimo 
brezplačen prevoz na trenin-

Temelj še naprej delo z mladimi
DOBOVA – 6. septembra je v prostorih lovskega doma Gabrje potekala volilna skupščina Moškega roko-
metnega društva (MRD) Dobova, dan kasneje pa prva tekma 1. NLB rokometne lige v tekmovalni sezoni 
2019/2020, na kateri so domačini ugnali RK Koper.

ge v Dobovo, kjer imajo mladi 
rokometaši priložnost trenira-
ti na zahtevnejši ravni. Vadeči 
imajo možnost trenirati z naj-
sodobnejšo in kvalitetno opre-
mo. Vsako šolsko leto imamo 
približno 100 vadečih otrok.« 

V Dobovi postopoma uspeš-
no sledijo dolgoročnemu cilju 
posavskega jedra rokometa, 
saj je kadetska selekcija minu-
lo tekmovalno sezono v kadet-
ski ligi zaključila na odličnem 
8. mestu in zmagala na dveh 
mednarodnih turnirjih. Fan-
tom je bil dodeljen status ka-
tegoriziranega športnika pri 

OKS, in sicer za mladinski ra-
zred. Članska ekipa je sezo-
no končala na 8. mestu lestvi-
ce državnega prvenstva, je še 
navedel Kostevc. Po izglasova-
ni zaupnici za novo mandatno 
obdobje je stari novi direktor 
MRD Dobova predstavil pro-
gram dela v obdobju 2019–
2023. Društvo bo še naprej 
temeljilo na delu z mladimi 
in ohranitvi standardov male 
šole rokometa. Načrtujejo fi-
nančno stabilnost ter si želijo 
boljših pogojev za treninge in 
tekme, kar pa jim bo, po bese-
dah prisotnega župana Ivana 
Molana, omogočeno v sklopu 

celovite energetske prenove 
ŠD Dobova. »Dolgoročni cilj pa 
je razviti t. i. domače/posavsko 
igralsko jedro, kar bomo do-
segli z močno podporo mladin-
ski ekipi in nadaljnjimi vložki v 
prvoligaško člansko ekipo,« je 
zaključil Kostevc.
 
Rezultatsko se je nova sezo-
na za Dobovčane začela zelo 
dobro. Na prvi tekmi so na 
domačem parketu z borbe-
no igro, nepopustljivostjo in 
zbranostjo skozi celotno sre-
čanje premagali zahtevne-
ga nasprotnika RK Koper s 
30:27. V 2. krogu so na gosto-
vanju pri aktualnih državnih 
prvakih Celju Pivovarni Laško 
pričakovano izgubili z 21:35. 
Na tretji tekmi so doma gosti-
li Jeruzalem Ormož in zmagali 
z 31:24. V 4. krogu so še tretjič 
zmagali, saj so v gosteh ugnali 
Slovenj Gradec s 40:35. Minuli 
vikend pa so doživeli drugi po-
raz, potem ko jih je na doma-
čem parketu premagal RK Tri-
mo Trebnje (32:35). S šestimi 
točkami trenutno zasedajo vi-
soko 4. mesto na lestvici.

 R. Retelj, vir: MRD Dobova

Volilna skupščina MRD Dobova (foto: MRD Dobova)

CIRKOVCE, POSAVJE – V Cirkovcah v občini Kidričevo je 28. sep-
tembra potekalo državno prvenstvo ZDUS-a v pikadu za ženske 
in moške ekipe. Sodelovalo je po 15 ženskih in moških ekip, ki 
so postale prvaki posameznih pokrajin po Sloveniji, in lansko-
letni prvak. PZDU Posavje je zastopala ženska ekipa DU Dobova 
– Kapele. Tekmovale so Danica Petelinc, Anica Žibert, Rezika 
Lubšina, Mimica Večerič in Monika Golobič. Med posamezni-
cami je najstarejša tekmovalka, Rezika Lubšina, osvojila bronas-
to medaljo.  S. G.

Lubšinovi bronasta medalja

Dobovsko-kapelska ekipa

DOHA – Na nedavnem svetov-
nem prvenstvu v atletiki v ka-
tarski Dohi je med slovenski-
mi predstavniki nastopila tudi 
metalka kladiva Barbara Špi-
ler iz Cundrovca. V prvi kva-
lifikacijski skupini je orodje 
vrgla 65,76 metra in zased-
la 13. mesto, kar je že v tis-
tem trenutku pomenilo, da je 
ostala brez finala. Prehitela je 
tri tekmovalke in zasedla 27. 
mesto. Nekdanja mladinska 
svetovna prvakinja (2010) in 
mladinska evropska prvakinja 
(2012), ki je letos najdlje vrgla 
kladivo 67,59 metra, se je na 
velika mednarodna tekmova-
nja vrnila po materinstvu. Kot 
je izjavila po tekmi, si želi iz-
boljšati osebni rekord in do-
seči normo za olimpijske igre 
2020 v Tokiu.  R. R.

V Dohi tudi 
Barbara Špiler

DEČIN, KRŠKO – V Dečinu na 
Češkem je od 20. do 22. sep-
tembra potekalo svetovno pr-
venstvo v street show plesih. 
Barve Slovenije je zastopa-
lo tudi šest plesalk iz Plesne-
ga kluba Lukec iz Krškega, ki 
so tekmovale med članskimi 
malimi skupinami. Pod tak-
tirko koreografa in trenerja 
Mihe Pozniča so s koreogra-
fijo Pisateljice nastopile Eva 
Krošelj, Maja Koretič Ur-
banč, Nina Škoberne, Ana 
Škoberne, Gabriela Sirovi-
ca in Kaja Popelar. S prepri-
čljivim polfinalnim nastopom 

Hip hop plesalke četrte na svetu
so si priplesale 
večerni finale, 
kjer so osvoji-
le četrto mesto. 
Gre za najboljši 
dosežek v zgo-
dovini kluba na 
svetovnih pr-
venstvih v član-
ski kategoriji v 

street plesnih disciplinah, so 
sporočili iz kluba, ob tem pa 
bo ostal malo grenak priokus, 
saj so plesalke za las zgrešile 
medaljo in po ocenah njiho-
vega trenerja bi si z nastopom 
zaslužile vsaj drugo mesto. 
Kljub temu gre za izjemen us-
peh krških plesalk, na kar so v 
Plesnem klubu Lukec zelo po-
nosni. 

 P. P./
 vir: PK Lukec Krško

Mala članska 
skupina PK 
Lukec

www.PosavskiObzornik.si



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 21, četrtek, 10. 10. 2019 21OBVESTILA

IZKOPANINE: STOPPED COUNTING

Večeri namenjeni druženju in poslušanju zanimivih 
izkopanin soul, funk in blues glasbe različnih 
izvajalcev. Čas je za novo playlisto na tvojem telefonu. 
Organizator: MC Krško.
MC Krško, četrtek, 17. 10., ob 19.00.

KONCERT: SICKBREED + DEBEAT

Zasedba SickBreed z albumom The Joy in Deception 
prinaša mešanico temnih doom riffov in poskočne punk 
energije. Predskupina: lokalni alternativni/indie rockerji 
DeBeat. 
Vstopnina: 3 eur.
MC Krško, petek, 18. 10., ob 21.00.

MC DIRENDAJ: USTVARJANJE S PAPIRNATIMI 
ROLICAMI

Brezplačna otroška ustvarjalna delavnica v MC Krško 
bo tokrat posvečena recikliranju in ustvarjanju s 
papirnatimi rolicami. 
Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si 
MC Krško, sobota, 19. 10., od 10.00 do 12.00.

IZMENJEVALNICA

Dogodek bo potekal po principu »prinesi - odnesi«. 
Prinesi svoje obleke, igrače, dodatke, ki jih ne 
potrebuješ več in si izberi nov kos.  
Info: barbara.masnik@mc-krsko.si 
MC Krško, petek, 25. 10., od 15.00 do 18.00.

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

ODPIRALNI ČAS
INFO TOČKE MC KRŠKO
PON – PET: od 14.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

ODPIRALNi ČAS:
BARA MC KRŠKO
PON – ČET : od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

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

Planet zdravja je namenjen 
ljudem, ki imajo zdravstvene 
težave, in tudi vsem, ki želi-
jo izboljšati svoje telesno sta-
nje. Uporabljajo terapijo, ki na 
osnovi termoregulacije poma-
ga z uravnavanjem delovanja 

organov in žlez na stoodstotno 
naraven način in brez stranskih 
učinkov. Planet zdravja deluje 
na več kot 20 lokacijah po Slo-
veniji, vodita ga ustanovitelja, 
oba profesorja, Irma in Igor 
Ogorevc, vodja krške poslo-
valnice pa je Tilen Abram s 
Senovega.

Z registrirano metodo termo-
regulacije terapevti Planeta 
zdravja s svojim strokovnim 
znanjem pomagajo ljudem, 
da hitro dosežejo vidne rezul-

tate brez stranskih učinkov. Je 
neinvazivna celovita terapija, 
ki je znanstveno trajnostna in 
temelji na popolnoma narav-
nih sestavinah.

KAJ JE TERMOREGULACIJA 
TELESA?

Termoregulacija telesa je po-
stopek uravnave telesne tem-
perature. Pravilna telesna tem-
peratura je pogoj za pravilno 
delovanje organov in žlez, 
obrambnega mehanizma in 
normalno psihofizično delo-
vanje telesa. Termoregulacija 
poteka prek kože celega tele-
sa. Termoregulacija je sposob-
nost organizma za ohranjanje 
telesne temperature v določe-
nih mejah, tudi ob znatno dru-
gačni temperaturi okolja. Je 
proces homeostaze, ki vzdržu-
je dinamično ravnovesje med 
količino nastale oziroma pre-
jete in oddane toplote. V pri-
meru, da organizem ni več 
zmožen ohranjati normalne 
telesne temperature in se le-ta 
poviša znatno nad normal-
no vrednost, se pojavi stanje 
pregretosti. Nasprotno stanje, 
stanje podhladitve, se pojavi 
v primeru, da se temperatura 
organizma zniža pod to vred-

nost. Ohranjanje stalne telesne 
temperature je izjemnega po-
mena zaradi normalnega pote-
ka biokemijskih reakcij ter opti-
malnega delovanja encimov in 
hormonov. Odstopanje teles-
ne temperature od normalne 
vrednosti nam daje natančne 
informacije, kakšni so kemič-
ni procesi v telesu – pravilni ali 
napačni.

ZAKAJ 
TERMOREGULACIJA?

Treba je razumeti, da telo kon-
stantno teži k ravnovesju. Pri 

vzpostavljanju ravnovesja 
igrajo ključno vlogo organi in 
žleze. Le-ti potrebujejo pravil-
no količino hranil in toplote za 
pravilno delovanje. Če je rav-
notežje telesa porušeno, lah-
ko zbolimo. Simptomi so zna-
ki bolezni, povzročene zaradi 
fizičnega neravnovesja v tele-
su. Ko je naravno ravnotežje 
v telesu porušeno, se telesna 
temperatura poviša ali zniža. 
Odstopanje telesne tempera-
ture prikaže vzroke za simpto-
me. Treba je poiskati vzrok 
in začeti z uravnavo. Ker pa 
je telo naravni organizem, pre-

pozna in sprejme le minerale 
in druge sestavine naravnega 
izvora. Sintetičnih sestavin telo 
ne prepozna oz. ne razume, 
zato vse sintetične sestavine 
dražijo obrambni mehanizem 
in tako ustvarjajo neželene 
učinke. Z merjenjem telesne 
temperature na strateških toč-
kah telesa je možno ugotoviti 
tudi, katerih hranil telesu pri-
manjkuje in katerih je preveč. 
To povzroča neravnovesje. S 
tem ko telesu ponudimo manj-
kajoča hranila oz. odstranimo 
njihov presežek, popravimo 
ravnovesje v telesu in poveča-
mo njegovo naravno odpor-
nost. S tem omogočimo tele-
su, da se pozdravi na naraven 
in trajen način.

VSE SE ZAČNE V ŽELODCU.

Vsak organ v telesu je, preko 
želodca kot središča vseh ener-
gij v telesu, povezan z delom 
kože, kjer se posamezni organ 
greje in hladi. Pravilno delova-
nje kože vpliva na delovanje 
notranjih organov in obratno. 
Vendar se vse prične v želodcu 
in zastoj v želodcu ustvarja sle-
herno bolezen. Zato moramo 
najprej pozdraviti želodec, šele 
nato lahko zdravimo celo telo.

KAKO POTEGA TERAPIJA  
V PLANETU ZDRAVJA?

Terapija v Planetu zdravja po-
teka v treh korakih:

1. KORAK: pregled in meri-
tev 131 parametrov
Vsaka terapija se začne z ne-
invazivno analizo krvi. To nam 
omogoča analizator krvne sli-
ke ANESA, ki v treh minutah 
opravi celovit pregled sta-
nja telesa. Pregled ne zahteva 
odvzema krvi in je neškodljiv 
za vse ljudi, tudi za nosečnice.

2. KORAK: ugotovitev stanja 
telesa in posvet
Delovanje analizatorja je osno-
vano na podlagi pretokov krvi 
v telesu in na podlagi vplivov, 
ki jih imajo na pretoke kemič-
ne reakcije dušika, kisika, vodi-
ka in ogljika. Namen pregleda 
je ugotoviti spremembe v se-
stavi krvnih elementov in sta-
nje na koncu kemičnih reakcij.

3. KORAK: terapija
Po ugotovljenem stanju orga-
nizma terapevt predlaga tera-
pijo za ponovno vzpostavitev 
ravnovesja telesa.

www.planetzdravja.com

Prof. Irma Ogorevc, soustano-
viteljica Planeta zdravja, in Ti-
len Abram, vodja krške poslo-
valnice

Planet zdravja tudi v Krškem
V Krško prihaja Planet zdravja, katerega osnovno poslanstvo je izboljšati zdravje in kvaliteto življenja ljudi. Svoje prostore bodo odprli v petek, 11. oktobra, 
v prvem nadstropju JOB centra v Krškem na Cesti krških žrtev 135 c.

Vsi, ki bi se želeli prijaviti na pregled, lahko pokličete na 01 518 76 10 – Ljubljana in 07 820 14 252 – Krško (aktivna od 17. oktobra dalje). Delovni čas:  četrtek od 14.00 do 20.00 in petek od 8.00 do 11.00 in 17.00 do 20.00. 

JOB center - lokacija Planeta zdravja

Vabljeni na otvoritev, 
ki bo v petek, 11. 10. 2019, ob 17. uri
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PIŠECE – V večnamenskem 
domu v Pišecah – slabo vre-
me je bilo vzrok za presta-
vitev prvotne lokacije pri 
Pleteršnikovi domačiji – je 
23. septembra potekal ce-
lodnevni simpozij Pleteršni-
kov dan, v okviru katerega 
se vsako drugo leto lotijo do-
ločene tematike, vezane na 
slovaropisje.

Pleteršnikove dneve orga-
nizira Društvo za varovanje 
maternega jezika, naravne in 
kulturne dediščine Maks Ple-
teršnik Pišece oz. Strokovni 
odbor za slovenski jezik Ma-
ksa Pleteršnika. Kot je za naš 
medij opisal vodja simpozi-
ja prof. dr. Marko Jesenšek, 
so tokrat obravnavali pripra-
vo Velikega madžarsko-slo-
venskega spletnega slovarja 
in izid Slovarja slovenskega 
knjižnega jezika 16. stoletja 
ter projekt Slovensko jeziko-
slovje, književnost in pouče-
vanje slovenščine, namenjen 
predvsem učiteljem in pro-
fesorjem na osnovnih in sre-
dnjih šolah. Po otvoritvi sim-
pozija s pozdravnimi nagovori 
in kulturnim programom Ple-
teršnikovih ljudskih pevcev, 
učencev pišeške šole ter dija-
kov Gimnazije Brežice in ETrŠ 
Brežice se je čez dan zvrstilo 
nekaj več kot 20 referentov z 
vseh slovenskih univerz, In-

V Pišecah spet zbrani slavisti

štituta za slovenski jezik Fra-
na Ramovša pa tudi univerze v 
Budimpešti. »Pišece so posta-
le slovaropisno središče Slove-
nije,« je poudaril. Predsednik 
Društva za varovanje mater-
nega jezika, naravne in kultur-
ne dediščine Maks Pleteršnik 
Pišece Martin Dušič nam je 
povedal, da so Pleteršnikovi 
dnevi vrhunec njihovega pos-
lanstva, saj imajo v Pišecah 
vsako leto zbrane številne sla-
viste in sloveniste. Pri izved-
bi simpozija jim na pomoč pri-
skočijo tudi Občina Brežice, KS 
Pišece in OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece. Sicer pa je za člani 
pišeškega društva zelo plo-
dno obdobje, je izpostavil, saj 
so lani izvedli tridnevni evrop-
ski projekt v okviru Evropske-
ga leta kulturne dediščine in 

ponesli ime Maksa Pleteršni-
ka v svet. Bili so vodilni par-
tner projekta z 200 udeležen-
ci, pri katerem je sodelovalo 
osem nevladnih organizacij iz 
petih evropskih držav in ga je 
v celoti financirala EU. Po Du-
šičevih besedah je odmeven 
tudi njihov projekt Moja hiša 
je tvoj dom, ki nudi družinam 
s slovenskimi koreninami, ki v 
Sloveniji nimajo več sorodni-
kov, možnost začasnega biva-
nja v zidanici ob Pleteršnikovi 
domačiji in stika s slovensko 
kulturo. Njihovi otroci se lah-
ko tudi vključijo v domači vr-
tec ali šolo ter Gimnazijo Bre-
žice. Pri izpeljavi projekta jim 
pomaga Urad Vlade RS za Slo-
vence v zamejstvu in po svetu.

 R. Retelj

Udeleženci popoldanskega dela Pleteršnikovega dneva

BREŽICE – Člani Društva likovnikov Brežice (DLB) so 3. ok-
tobra v avli Mladinskega centra pripravili odprtje skupinske 
razstave v počastitev 55-letnice delovanja DLB ter hkrati z 
odprtjem počastili brežiški občinski praznik, razstavi, ki bo 
na ogled do konca oktobra, pa nadeli naslov Jesenska paleta.

Kot je povedala predsednica društva Kristina Bevc, beleži DLB 
letos 55 let neprekinjenega delovanja na področju ljubiteljskega 
likovnega ustvarjanja. Najprej je bil to ustvarjalni Klub likovni-
kov Brežice, v katerem so se zbrali Mirko Bogovič, Vlado Ce-
dilnik, Bojan Horvatič, Nedeljko Ivković in Krešo Tomin. S 
časom so se jim pridružili novi, v vseh letih neprekinjenega de-
lovanja je v društvu delovalo že prek 100 članov, med njimi ne-
kateri tudi z likovno izobrazbo. 
Sčasoma, ko je društvo vztrajno raslo in so člani nadgrajevali 
svoje likovne danosti, so rasli tudi na področju keramično-ki-
parskega ustvarjanja, kjer prevladuje zanimanje za oblikovanje 
uporabnih ali okrasnih predmetov v glini. Člani redno razstav-
ljajo v lokalnem okolju in tudi širše ter s tem bogatijo lokalno in 
širše kulturno okolje. Znanje nadgrajujejo na delavnicah in teča-
jih, pri slikanju se najraje izražajo v akrilni tehniki in olju, zad-
nja tri leta so obudili tudi grafiko.
Ob ogledu tople jesenske razstave bodo s svojimi motivi v 
oranžno-rdeče-rjavih tonih, z nežnimi poudarki modre, zele-
ne, rumene ali rožnate, obiskovalce pozdravili avtorji tokratne 
praznične razstave:  Mija Baškovč, Kristina Bevc, Vlado Cedil-
nik, Branka Ereš, Helena Frešer, Sonja Kostanjšek, Marija 
Kukovica, Darko Oštrbenk, Olga Piltaver, Mihaela Prevejšek, 
Tatjana Potokar, Vladka Sumrek, Alenka Venišnik, Metka 
Vimpolšek, Zlatka Vučinić, Anton Zorko in Suzana Zupančič.
Pod prijeten glasbeni užitek sta se podpisala Adrijana Lorber 
in Robert Petan. N. J. S.

Jesenska paleta ob 55-letnici

Razstavljavci z glasbenima gostoma

V pogovoru z bibliotekarko Ta-
njo Mikolič je pesnik, pisatelj, 
dramatik in scenarist s prek-
murske ravnice Feri Lainšček 
odkril del lastne življenjske 
zgodbe in vzgibe umetniškega 
ustvarjanja. »Zdi se, da sem se 
rodil tam, kjer ni bilo praktič-
no ničesar, a sam vedno znova 
poudarim, da sem se rodil pod 
srečno zvezdo, kajti moji star-
ši so bili čudoviti, čeprav prep-
rosti. Oče in mati sta se imela 

zelo rada in zelo rada sta ime-
la tudi mene, tako da sem bil 
v otroštvu deležen neizmerne 
ljubezni in topline. Oba sta bila 
tudi zelo dobra pripovedovalca 
in to je vplivalo name,« je teklo 
opisovanje otroških dni, ki so 
vplivali na kasnejšo življenjsko 
pot osrednjega gosta. »Vsi smo 
lahko pisatelji, a pravi je tisti, ki 

Knjižnice so središče kulture
SEVNICA – 4. oktobra se je v sevniški kulturni dvorani odvijala osrednja slovesnost ob 60-letnici delovanja 
Knjižnice Sevnica. Prireditev, na kateri je bil osrednji gost literarni ustvarjalec Feri Lainšček, je s svojim 
kristalnim glasom obogatila koroška glasbenica Ditka ob spremljavi očeta Gorazda na klaviaturah.

vzbudi zanimanje pri bralcih,« 
je menil o besednem ustvarja-
nju in dodal, da pri ustvarjanju 
ne smeš izgubiti duha globine, 
»kajti s tem potujejo vrednote 
in zaradi tega vemo, kaj je lju-
bezen, svoboda, pravica«. Eden 
najbolj branih slovenskih pe-
snikov in pisateljev, je za svo-
ja dela prejel številne nagra-
de, v sevniški dvorani pa je bil 
za interpretacijo svojih pesmi 
nagrajen z močnim in dolgim 

aplavzom. Navdušil pa ni samo 
osrednji gost, pač pa tudi mla-
da koroška pevka, kitaristka 
in komponistka Ditka Čepin, 
ki bo na dveh prihajajočih raz-
prodanih oktobrskih koncer-
tih predstavila svoj novi CD z 
11 uglasbenimi pesmi, za  kate-
re sta besedila prispevala tudi 
Ditkin oče in Feri Lainšček. 

Prihodnje leto potujoča 
knjižnica

Delček spominov in načrtov 
za prihodnost je v zaključnem 
delu večera s številnimi v dvo-
rani delila direktorica sevniške 
knjižnice Anita Šiško. »60 let 
za knjižnico ni malo, je dolga 
doba, še posebej, če je pot do 
današnje knjižnice tako viju-
gasta in zavita, kot je bila sev-
niška. Mnogi med vami se za-
gotovo še spomnite, v kakšnih 
prostorih je delovala in kako 
malo gradiva je imela knjižnica 
včasih. Danes se lahko pohva-
limo z lepimi, svetlimi, funkci-
onalnimi prostori, s preko 87 
tisoč enotami gradiva, 110 ti-
soč izposojenimi enotami, 55 
tisoč obiskovalci in preko 70 
dogodki letno, kot kažejo šte-
vilke iz leta 2018,« je nizala 
podatke govornica in nadalje-
vala, da ni razvoja brez novih 
idej, izzivov. »Mnogi verjetno 
že veste, da prihaja naslednje 
leto jeseni v Posavje prva po-
tujoča knjižnica. Na vozilu, ki 
bo predelan kamion, bo prib-
ližno šest tisoč enot gradiva – 
knjig, revij, zgoščenk – kar ni 
majhna številka. Do oddalje-
nih naselij bo potujoča knji-
žnica pripeljala aktualno knji-
žnično gradivo ter izboljšala 
kakovost preživljanja proste-
ga časa in informiranosti pre-
bivalcev Posavja. To je skupen 

projekt vseh treh posavskih 
knjižnic ter Knjižnice Laško, ki 
ima svojo enoto v občini Rade-
če,« je izpostavila bodočo no-
vost v Posavju.

Prijeten večer je z izbrani-
mi mislimi dopolnil še župan 
Srečko Ocvirk: »Knjižnica ni 
samo skladišče knjig, knjižni-
čarke niste samo skladiščni-
ki in takšni večeri, kot je no-
cojšnji, dajejo spodbudo, da 
gledamo na knjige drugače – 
kot na izvir različnosti idej in 
prinašalke kulture.« 
 Smilja Radi

Osrednji gostje Feri Lainšček, Ditka in Gorazd Čepin z 
moderatorko Tanjo Mikolič

Prireditvi je sledil razrez tor-
te, ki ga je opravila direkto-
rica sevniške knjižnice Ani-
ta Šiško. 

KRŠKO – Direktorica Kultur-
nega doma Krško Darja Pla-
ninc je 2. oktobra v družbi 
strokovnega delavca in skrb-
nika gledališkega programa 
Žige Kumpa ter vodje mu-
zejskih enot dr. Helene Rož-
man predstavila polletne re-
zultate, načrtovan program 
in večje prireditve do konca 
tega leta. 

Direktorica Darja Planinc 
je poudarila, da so z rezultati 
prvega polletja zadovoljni, saj 
se je v zavodu v tem obdobju 
zvrstilo 454 dogodkov, ki se jih 
je udeležilo okoli 36.000 obi-
skovalcev, od tega je osrednji 
hram kulture obiskalo 25.100 
obiskovalcev. Sicer se vključu-
jejo v širše zastavljene akcije 
z drugimi ustanovami na po-
dročju kulture in turizma, sko-
zi združenje in vključevanje v 
projekte Gradovi Posavja pa si 
prizadevajo tudi za razvoj kul-
turnega turizma in širšo tu-
ristično prepoznavnost de-
stinacije Čatež – Posavje. Kot 
je povedal Žiga Kump, so še 
pred zaključkom vpisa v novo 
abonmajsko sezono, ki bo po-
tekala pod sloganom »Ne do-
volimo si prezreti«, presegli 
lanskoletni vpis, pri čemer je 
izrazil prepričanje, da bodo 
obiskovalci z videnimi in doži-
vetimi predstavami zadovolj-
ni, saj si prizadevajo s slede-
njem umetniških kriterijev na 
krški oder pripeljati najkako-

»Ne dovolite si prezreti ...«

vostnejšo slovensko produkci-
jo, žanrsko raznolike uprizori-
tve, s katerimi želijo predstaviti 
tako gledališko kot umetniško 
zvrst, »ki človeku povrne zbra-
nost, umirjenost in neke vrste 
ubranost za poglobljen premi-
slek o ključnih izzivih sodobne-
ga časa«. 

Dr. Helena Rožman je iz-
postavila, da so zadovolj-
ni tudi z obiskom muzejskih 
enot in Galerije Krško, pri če-
mer so v letošnjem letu prev-
zeli v upravljanje tudi Hočevar-
jev mavzolej v Krškem. Sicer je 
bilo v muzejskih enotah odpr-
tih sedem občasnih razstav, iz-
vedenih 14 obrazstavnih in 96 
izobraževalnih dogodkov. Mu-
zejske enote je v šestih mese-
cih obiskalo 11.694 obiskoval-
cev, od tega se jih je okoli 9.200 
udeležilo ogleda muzeja, pe-
dagoških delavnic ali otvori-
tev razstav ter obrazstavnih 

dogodkov. Samo mestni muzej 
je obiskalo 5.000 obiskovalcev, 
kar je tudi v primerjavi z osta-
limi tovrstnimi muzeji izredno 
dober rezultat. Rožmanova je 
opozorila še na nekaj drugih 
večjih prireditev in razstav, ki 
se bodo zvrstile do konca tega 
leta, med drugim 8. oktobra na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani 
že odprto enomesečno razsta-
vo o življenjski in poklicni poti 
dr. Mihajla Rostoharja, za 19. 
oktober načrtovano odprtje 
likovne razstave »Sodobni tr-
žaški umetniki« na brestani-
škem gradu, v zadnjih mesecih 
leta bo dopolnitev v razstav-
nem prostoru Mencingerjeve 
hiše deležna  občasna razstava 
80. leta so bila ... v Krškem, v 
Galeriji Krško pa bo 5. novem-
bra odprta prav za ta razstav-
ni prostor pripravljena razsta-
va Nataše Skušek »Postelja«.

 Bojana Mavsar 

Helena Rožman, Darja Planinc in Žiga Kump pred predstavi-
tvijo polletnih rezultatov in aktivnosti do konca leta
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KRŠKO – Do 13. oktobra je v Galeriji Krško na ogled likov-
na razstava »Dve v vrsto«, na kateri so na ogled novejša dela 
slovenskih grafičark Vesne Drnovšek iz Ljubljane ter Nata-
še Mirtič iz Novega mesta. 

Vesna Drnovšek in 
Nataša Mirtič sta leta 
1997 diplomirali na 
Akademiji za likovno 
umetnost in oblikova-
nje v Ljubljani, pet let 
kasneje pa obe zaklju-
čili magistrski študij. 
Kot je 13. septembra 
ob otvoritvi razsta-
ve dejala kustosinja 
Nina Sotelšek, želita 
avtorici z razstavo po-
kazati, kako je njuno delo drugačno, pa vendar se na več ravneh 
prepleta in dopolnjuje, pri čemer se pri ustvarjanju poslužujeta 
dolgotrajnega procesa, ki ju preko alkimističnih postopkov pelje 
od matrice do odtisa. V procesu ustvarjanja svojih matric ne uni-
čujeta, ampak jih preoblikujeta, tudi izmenjujeta oziroma ju na 
nek način reciklirata. »Njuni likovni govorici in raziskovanje gra-
fičnega medija se stikata tudi v razmišljanju, kaj vse lahko pos-
tane likovni znak. V najnovejših delih sta združili svoja raznoli-
ka, na prvi pogled nezdružljiva procesa likovnega ustvarjanja. 
Vesnin sproščen pristop v eksperimentiranju in Natašino foku-
sirano in dovršeno formalno izvedbo sta privedli v dialoško iz-
menjavo idej, misli, matric. Te se z odtisi na papirju prepletajo v 
igrivo postavitev in na razgibanih stenah galerije tvorijo homo-
geno celoto,« je povedala Sotelškova.
Razstavo je odprla Tamara Vonta, predsednica sveta Kulturne-
ga doma Krško, ki je ob tem dejala, da naslov razstave pove ve-
liko več od vsote golih treh besed, s katerimi je razstava naslov-
ljena: »Gre za preplet ustvarjalnih svetov dveh likovnih umetnic, 
gre za dialog med matrico in končnim odtisom, ki poteka v obe 
smeri in v katerem matrica zaživi samostojno življenje in ni le 
hladni posrednik končnega izraza, gre za svežo vez med klasič-
no grafično tehniko in sodobno stvarnostjo in pomenskostjo in 
ne nazadnje je lahko odgovor igri 'tri v vrsto', kjer se s trojico 
vrsta konča in izniči, z dvema pač ne … in prostor ostane odprt. 
Kar je na nek način bistvo umetnosti: odprtost brez sodb, kaj je 
prav in kaj narobe, splet misli in idej, ki jih materializira roka.«
 B. Mavsar 

»Dve v vrsto« – homogena celota

Vesna Drnovšek in Nataša Mirtič

RADEČE – V okviru občinskega praznika je Društvo lju-
biteljev likovne umetnosti Radeče tudi v letošnjem sep-
tembru organiziralo enodnevno likovno kolonijo, na kate-
ri so ustvarjali pod delovnim naslovom Žebnik z okolico. 
Razstavo nastalih del si je mogoče ogledati v Knjižnici Ra-
deče, v kateri je 7. septembra potekalo slovesno odprtje.

S slikarskimi deli 
se predstavlja-
jo Nevenka in 
Kostja Virant iz 
Ljubljane, Amina 
Kolarič iz Celja, 
Cvetka Berginc, 
Jožica Cajhen, 
Jožica Šeško ter 
Klavdija Simler 
iz Laškega, Pavla 
Černigoj, Tanja 
Košar in Marko 
Okorn iz Sevni-
ce, Mojca Musar 
iz Šentjanža, Ma-
rija Oven in Ludvik Kos iz Radeč. Zbrane je na odprtju razstave 
nagovoril Matej Jazbinšek, direktor Knjižnice Laško, pod okri-
lje katere sodi Knjižnica Radeče. Poudaril je, da kot organizacija 
podpirajo kulturo in ustvarjanje, tako ljubiteljsko kot profesio-
nalno, še posebej z domoznanskega vidika, saj slikarji s slikanjem 
krajevnih motivov puščajo sled zanamcem. Župan občine Rade-
če Tomaž Režun je nadaljeval Jazbinškovo misel ter navzoče na 
primeru lanskoletnih rušitvenih del v sklopu projekta »Varna 
pot v šolo« spomnil, da se bodo po zaslugi ljubiteljskih slikar-
jev določeni objekti in krajinska podoba lokalnega območja oh-
ranili v spominu na slikarskih platnih. S tem je pohvalil delova-
nje DLLU Radeče. Le-to trenutno šteje enajst članov, od katerih je 
šest slikarjev, ostali so podporniki. Prva leta je društvo, ki v leto-
šnjem letu obeležuje 15-letnico delovanja, vodila ustanoviteljica 
Julija Belinc, nato Metka Rozman in zadnja tri leta Ludvik Kos. 
Odprtje razstave je popestril nastop učenk in učencev GŠ 
Laško-Radeče v sestavi Tije Bervar, Dominika Senice in Ma-
tevža Orešnika na kitari (njihova učiteljica je Maja Dobrotin-
šek) ter mlade flavtistke Daše Naje Klanšek pod mentorstvom 
Špele Obšteter. 
 S. R./D. Jazbec

Razstava »Žebnik z okolico«

Moderatorka odprtja slikarske razstave 
Irena Koteska, ravnateljica GŠ Laško-
Radeče Rosana Jakšič in vodja DLLU Radeče 
Ludvik Kos.

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki je od 4. oktobra do 15. marca naslednje leto na 
ogled retrospektivna razstava slovenskega slikarja Nande-
ta Vidmarja (1899–1981). Na ogled je več kot 200 najizra-
zitejših likovnih del iz Vidmarjevega opusa.

Kot je na odprtju razstave povedal direktor kostanjeviške galeri-
je Goran Milovanović, so ob odmevni lanski razstavi Obrazi ek-
spresionizma – odtisi duha zaznali velik opus Nandeta Vidmarja. 
Evidentirali so več kot 1800 njegovih risb in grafik ter okoli 200 
slik tega slikarja, risarja in grafika. Polega likovnih del in doku-
mentarne predstavitve utrinkov iz umetnikovega življenja so raz-
stavljeni tudi predmeti in spominki, ki jih je oblikoval v zgodnjem 
obdobju ter med drugo svetovno vojno, ko je bil v taborišču. Glav-
nino razstavljenih del je posodil umetnikov sin Mišo Vidmar, os-
tala pa prihajajo iz ljubljanske Moderne galerije, Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije, Mestnega muzeja Ljubljana ter od zasebnih 
lastnikov. »Ta retrospektiva pomeni pomembno postajo, upam, 
da ne zadnjo, kajti Nande Vidmar je toliko pomemben avtor, kot 
so tisti, ki so razstavljeni na drugi strani naše galerije (v stalnih 
zbirkah, op. a.), da bi sodil tudi mednje,« je še dodal Milovanović.
Kot je povedal kustos razstave dr. Robert Simonišek, se je Nande 
Vidmar uveljavil predvsem kot ekspresionist, tradicionalni kra-
jinar, novostvarnostni portretist, slikar žanrskih in partizanskih 
prizorov, zelo malo pa se ve o njegovih barvitih in enigmatičnih 
delih iz 50. in 60. let prejšnjega stoletja. »Pred nami je najcelovi-
tejša interpretacija ustvarjalne poti Nandeta Vidmarja,« je pou-
daril. Razstavo je svečano odprla Maja Bahar Didović, general-
na direktorica Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu 
za kulturo. P. Pavlovič

Retrospektiva Nandeta Vidmarja

Majo Bahar Didović je v razstavne prostore popeljal direktor 
galerije Goran Milovanović (desno).

Lepota Tajvana spet v Brežicah
BREŽICE – 30. septembra so v Malem avditoriju Posavske-
ga muzeja Brežice odprli mednarodno gostujočo razstavo 
»Lepota Tajvana 2019/The Beauty of Taiwan 2019«, ki bo 
na ogled do 25. oktobra. Glasbeni program so prispevale 
Pevke izpod Bočja pod vodstvom zborovodkinje  Andreje 
Barič Kerin.

Gostujoča razstava Lepota Tajvana 2019 je del projekta predstavi-
tve umetnikov iz Tajvana, njihovega dela in kulture svetu. Razsta-
vo je predstavil kustos razstave Huan H. Su, ki po lanskem gosto-
vanju v Brežice prihaja z novo postavitvijo 28 likovnih del (21 olj 
na platnu, pet akrilov in dve mešani tehniki) štirinajstih umetni-
kov. Z razstavo želi vzpostavljati most med kulturami in kultur-
no izmenjavo s Slovenijo ter preostalim svetom.
Tokrat sta s kustosom Huan H. Sujem prišla tajvanska umetni-
ka Wang Yu-Mei in Hsu Mon-Chai ter tajvanska ljubitelja lepih 
umetnosti Ma Shu Pen in Hsu Yao Ya-Hui, ki pa se ne predsta-
vljata s svojimi deli. Umetniki so v Posavju preživeli dva dni. Prvi 
dan so si ogledali Podbočje, kjer jih je Ivanka Černelič Jurečič pe-
ljala na ogled znamenitosti vasi. V Galeriji Božidar Jakac v Kosta-
njevici na Krki so si ogledali njihove stalne in občasne razstave, 
dan pa so zaključili z obiskom vinorodne gorice Gazice. Drugi 
dan je po postavitvi razstave sledil ogled zbirk v Posavskem mu-
zeju Brežice in sprehod po mestu. Po kosilu so nadaljevali pot do 
Bizeljskega do repnice Najger, kjer jih je Aljoška Najger Runtas 
seznanila z zgodovino repnic, za zaključek so se ustavili še v Ka-
pelah, kjer jim je Ivan Urek predstavil naravni park Jovsi. Zvečer 
so se družili na odprtju razstave, naslednje jutro pa so umetniki 
nadaljevali svojo pot po Evropi. Vir: Posavski muzej Brežice

Tajvanski gostje in direktorica brežiškega muzeja Alenka 
Černelič Krošelj

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

NANDE 
VIDMAR
Retrospektivna 
razstava

OKTOBER V GALERIJI

NAPOVEDUJEMO

petek, 18. oktober, ob 18. uri
Matjaž Geder: Na krilih 
otvoritev razstave v Lamutovem likovnem salonu

AKTUALNE OBČASNE RAZSTAVE

Neven Bilić: Ad Infinitum
nekdanja samostanska cerkev

Svetlana Jakimovska Rodić: 
Made in Forest / Narejeno v gozdu
lapidarij

KRŠKO – 26. septembra je 
Društvo ljubiteljev fotogra-
fije Krško v Dvorani v parku 
pripravilo otvoritev samostoj-
ne fotografske razstave Joži-
ce Mikek Veber z naslovom 
»Odprimo duri skupaj«. Kot je 

povedala akademska slikarka 
Anka Hribar Košmerl, je av-
torica »skozi fotografski objek-
tiv odprla vrata« in nam po-
kazala, »kako lahko skozi nje 
vstopamo v intimni svet ljudi«. 
Mikek Vebrova je razkrila, da je 
razstava kar nekaj časa zore-
la v njeni glavi: »Nekaj podob-
nega sem postavila na ogled že 
pred dvema desetletjema, ko 
sem prav tako fotografirala na 
to tematiko. Vidim predmete, 
gledam in občudujem, kaj so 
ljudje včasih znali. Danes vrata 
niso več to, kar so bila včasih, 
ko so jih cenili. Detajli me pri-
tegnejo, to hočem ovekoveči-
ti, tudi v želji, da bi še drugi vi-
deli.« Motivi so bili posneti na 
celjskem in brežiškem obmo-
čju. Z glasbo sta dogodek po-
pestrili violinistka Jerneja Va-
kselj in pianistka Nika Meglič, 
razstavo pa je odprl krški po-
džupan Silvo Krošelj.  M. H. 

Odprimo duri

Jožica Mikek Veber
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Niti noč niti dan. Nekaj vmes, čemur pravimo mrak, ko se je 
pogled zapletal med barvito jesensko listje, napojeno z dob-
ro mero mokrote. Pogled, zatopljen v občudovanje jesenskega 
razkošja, možgani na prijazni paši in … zdrs, preplah, krilje-
nje in trdo odrešujoče objemanje prvega drevesa. V sebi mir-
no prepričana v varnost odmaknjenega sveta se me je nena-
doma polastil strah, ja, strah, z vprašanji, smo varni in kje ta 
varnost sploh je, če je?

Za lastno varnost mora človek najbrž najprej poskrbeti sam. 
Kolikor se da v največji meri. In kolikor je ta skrb res odvisna 
od njega samega. Kajti v življenju je neskončno veliko pasti in 
čeri, ko posamezniku, ali več njim, ne preostane veliko smeri 
za izhod iz labirinta, ki ga niti niso sami postavili. Globalno vi-
harni svet je množicam spodbil varno hojo po varni poti. So, ki 
so si varnost udejanjili globoko skrito očem, in so, ki jim je var-
nost na ledenem prepihu.

Varni doma, če je družina prava, če se znamo pametno vzpe-
njati in spuščati po lestvah, če z mokrimi rokami ne dreza-
mo po električnih napravah, če znamo dvigati noge in hoditi 
po preprogah, če in če … Varni v soseščini med sosedi, ki zna-
jo razumeti in so prvi za pomoč, ko se kaj zaplete … Varni v 
šoli in šolskem okolju, ko naj bi življenje potekalo po pravi-
lih, ki jih mladi prinesejo s sabo iz svojih družinskih in prija-
teljskih okolij … Varni v svojem delovnem okolju med sodelav-
ci, ko predpostavljeni ve, da razumevanje pomeni razvoj, uspeh 
in zadovoljstvo in manj zdrsov … Varni na igriščih, pločnikih, 
na cestiščih, če vsak izmed nas ve, kaj se sme in česa ne, kaj je 
red … Varni med prijatelji, ki hočejo in znajo opozarjati … To 
je ta varnost v naših malih, povprečnih okoljih, ko ima človek 
še vrednost in veljavo, ko ne prevladuje vseenost, ko zaznavaš 
gibanje sočloveka, mu ponudiš ramo, dlan in srce, ko in kadar 
je treba. To so te naše male oaze, ki jih največkrat ne vidimo.

Bi lahko živeli brez gasilcev, policistov, vojakov, medicincev 
(govorim o tistih, ki svoje poslanstvo opravljajo, kot je treba 
in s srcem), ki rešujejo večkrat težko rešljivo. Mi pa jih običaj-
no prepoznamo, kadar so povodnji, kadar se dvigajo ognjeni 
zublji, kadar naš dan presekajo na vse strani zavijajoče sirene, 
kadar so zmečkane pločevine in krvava telesa, kadar je treba 
reševati z gora in jam, muce, kužke in sploh živali pred kruti-
mi ljudmi … Pa saj se starostnikov, bolnih in kakor koli priza-
detih nisem niti dotaknila!

Naša varnost, predvsem in še enkrat predvsem, varnost na-
ših mladih in komaj rojenih, je talka kapitalizma, požrešnos-
ti, sovraštva, tekmovalnosti. Ne bi smeli tiščati glave v pesek, 
ko izginjajo ledeniki, ko gorijo gozdovi, ko s tem gorijo naša 
pljuča, ko se izgubljajo živalske vrste. Eden naših pismonoš je 
prepričan, da mora priti do revolucije, da revolucija bo. Kaj-
ti ko ljudje res stopijo skupaj (za prave in pravične stvari), se 
zgodijo velike stvari. Vsi bi morali biti Greta.

V (ne)varnosti smo vsi eno. Ker je (ne)varnost vseobsežna. Glo-
balna. Z njo ne bi smeli ravnati zaničevalno. Zgoraj je le nekaj 
izhodišč za razmišljanje, poglabljanje in – ukrepanje. Ki pov-
leče za sabo enega mojih sloves: pazite nase in na druge. Kar 
ima globok pomen.

Varni?

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Četrtek, 10. 10.

• ob 17.00 v enoti Valvasorjeve 
knjižnice Krško na Senovem: 
Pravljična urica pri Medvedu 
Sladkosnedu

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: brezplačna kino 
predstava ob tednu otroka

• ob 18.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: Jesenska druženja s 
Posavkami in Posavci ter gosti 
ob razstavi Štirje elementi: 3 – 
Zemlja – Izbor iz filmov festivala 
dnevi etnografskega filma: Still

• ob 18.00 v KD Krško: plesna 
predstava za otroke »Zvezdica 
Zaspanka«, za rumeni abonma 
in izven

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
potopisno predavanje Mihaele 
Janje Kolar o Japonski

• ob 18.00 v MC Sevnica: podjet-
niški večer

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: razstava del XV. Likov-
ne kolonije Krmelj 2019 s foto-
grafsko razstavo

• ob 19.00 v Mestni hiši Brežice: 
pogovorni večer z generalno se-
kretarko Rdečega križa Sloveni-
je Cvetko Tomin

• ob 19.00 v Domu krajanov v 
Podsredi: Praznik kozjanskega 
jabolka – 7. Aškerčev večer

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

• ob 19.00 v Joga hiški na Seno-
vem: začetni tečaj joge

Petek, 11. 10.

• ob 16.00 pred OŠ dr. Jožeta To-
porišiča Dobova: odkritje spo-
minskega obeležja dr. Jožetu 
Toporišiču s prireditvijo »Vsak 
jezik ima svoj dom …«

• ob 16.00 v poslovni stavbi Job 
centra v Krškem: otvoritev nove 
poslovalnice »Planet zdravja«

• ob 16.00 v MT Senovo: družab-
ne igre

• ob 17.00 na dvorišču cerkve sv. 
Helene v Loki pri Zidanem Mo-
stu: odkritje doprsnega kipa 
Dragotina Ferdinanda Ripšla

• ob 17.00 na trgu na Raki: prvi 

kam v posavju
plesno-gledališka predstava OŠ 
Brežice »Mati Gaia«

• ob 15.00 na stadionu Matije 
Gubca v Krškem: pokalno pr-
venstvo klubov v speedwayu

• ob 16.00 v MC Krško: DIY – 
Make your T-shirt, ustvarjalna 
delavnica: naredi sam, tisk na 
majice

• ob 17.30 in 20.00 v Viteški dvo-
rani Posavskega muzeja Brežice: 
letni koncert MePZ Viva Brežice 
»Baltski poljub«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Globoko: predstavitev pesni-
ške zbirke Franca Živiča »Pre-
pletanja«

• ob 18.00 v Domu kulture Dobo-
va: 70 let Društva upokojencev 
Dobova-Kapele 

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Loka pri Zidanem Mostu: od-
prtje slikarske razstave Gorda-
ne Dobriha

• ob 19.00 s parkirišča pred 
Vrtcem Krško: pohod ob polni 
luni na Grmado

Nedelja, 13. 10.

• ob 9.00 na Bizeljskem: pohod 
na bizeljski grad (zbor ob 8.30 
pred KS Bizeljsko)

• ob 9.00 z ribnika Resa na Vid-
mu: tradicionalni pohod in 
kostanjeva nedelja na Grmadi

• od 10.00 do 17.00 na trgu v 
Podsredi: Praznik kozjanskega 
jabolka – sejem regionalnih pro-
duktov, od 10.30 do 13.00: dru-
žabno kolesarjenje, ob 11.00: 
rekreativni tek na grad Podsreda

• ob 11.00 v Bušeči vasi: 24. tek 
po vinski cesti 

• ob 14.00 v vasi Škovec pri Tr-
žišču: prireditev Vse po starem 
v okviru tridnevnega dogajanja 
Jesen na vasi

• ob 16.00 v dvorani ob graj-
skem dvorišču Posavskega mu-
zeja Brežice: javno vodstvo po 
razstavi »Melanholija (gledali-
ški objekt)« z avtorjem Mate-
jem Filipčičem

Ponedeljek, 14. 10.

• ob 9.00 v prostorih Večgenera-
cijskega centra Posavje (CKŽ 44, 
Krško): predavanje Betke Sal-
mič »Milijonar na minimalcu«

• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sev-
nica: predavanje Protestanti-
zem v Posavju 

• ob 9.30 v sejni sobi MC Brežice: 
predavanje »Vsi želimo dolgo ži-
veti, a nihče se ne želi postarati«

• ob 10.00 na kegljišču pri stari 
osnovni šoli v Bušeči vasi: 1. tur-
nir v kegljanju s kroglo na vrvici 

• ob 18.00 v avli UE Brežice: od-
prtje pregledne klubske fotoraz-
stave članov Fotokluba Brežice 
»Naši pogledi« 

Torek, 15. 10.

• ob 15.00 v prostorih Večgene-
racijskega centra Posavje (CKŽ 
44, Krško): Kuhamo s Suzano: 
enolončnice in pite malo druga-
če (prijave)

• ob 15.30 na gradu Sevnica: dan 
tematske poti Gozd je kultura

• ob 17.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Brežice: 
okrogla miza »Znanja za trajno-
stni razvoj Posavja«

• ob 17.00 na mladinskem oddel-
ku Knjižnice Brežice: Torkovo 
druženje3, dejavnost za otroke 
od 3. do 6. razreda OŠ (prijave)

Sreda, 16. 10.

• od 9.00 do 15.00 v Domu upo-

kojencev Brežice: dnevi odpr-
tih vrat (tudi 17. in 18. 10.), ob 
10.00: osrednja prireditev ob 
40-letnici delovanja Doma upo-
kojencev Brežice

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
predstavitev knjige Maje Meg-
la »Stres, kuga sodobnega časa«

• ob 18.00 v KD Krško: brezplač-
no predavanje dr. Petra Praperja 
»Kulture, ki promovirajo odvi-
snosti«, v okviru cikla predavanj 
»Pot do sreče obstaja«

Četrtek, 17. 10.

• ob 16.00 pred vrtcem Najdihoj-
ca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča 
Dobova: prireditev ob 50-letni-
ci organiziranega predšolskega 
varstva v Dobovi

• ob 17.00 na mladinskem oddel-
ku Valvasorjeve knjižnice Krško: 
strokovno predavanje Petre Pa-
ver Urek »Kakšna je prava, lju-
beča vzgoja za otroka?«

• ob 17.00 v Vojašnici Jerneja 
Molana Cerklje ob Krki: odprtje 
razstave ob 100. obletnici voja-
škega letalstva

• ob 17.00 v prostorih Večgene-
racijskega centra Posavje (CKŽ 
44, Krško): potopisno predava-
nje Damjana Jevšnika o Novi Ze-
landiji

• ob 18.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: odprtje skupinske kiparske 
razstave Forma 19

• ob 18.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: Jesenska druženja 
s Posavkami in Posavci ter go-
sti ob razstavi Štirje elementi: 3 
– Zemlja – predavanje dr. Jože-
ta Bavcona in mag. Blanke Rav-
njak »Upodobitve rastlin v Vite-
ški dvorani«

• ob 19.00 v MC Krško: Izkopani-
ne – Stopped counting

• ob 19.00 v Mosconovi galeriji na 
gradu Sevnica: odprtje bienalne 
razstave ArtEko 2018-2019 

Petek, 18. 10.

• ob 18.00 v Lamutovem likov-
nem salonu Kostanjevica na 
Krki: otvoritev razstave Matja-
ža Gedra »Na krilih«

• ob 19.00 v Albert Felicijano-
vi dvorani na gradu Sevnica: 
predstavitev zbirke poezij Sare 
Vodopivec

• ob 19.30 v KD Krško: komič-
na opera »Ženitev«, za zeleni in 
modri abonma ter izven

• ob 21.00 v MC Krško: koncert 
zasedb DeBeat in SickBreed

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
jam session vol. 33

Sobota, 19. 10.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: sobotni živ žav – izdelo-
vanje strašnih buč

• ob 10.00 izpred Okrepčevalnice 
Kranjčič na Silovcu pri Sromljah: 
18. tradicionalna Sromeljska 
pešpot – Pot vina in sonca

• od 10.00 do 12.00 v MC Krško: 
MC direndaj – ustvarjanje s pa-
pirnatimi rolicami

• od 10.00 dalje v športni dvora-
ni Brežice: svetovno prvenstvo v 
bodybuildingu in fitnesu 

• ob 15.00 na Veliki Dolini: otvo-
ritev novih pridobitev v Krajev-
ni skupnosti Velika Dolina

• ob 17.00 v MC Sevnica: predsta-
vitev knjige Pot v svobodo Pe-
tre Strelec 

• ob 18.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: odprtje likovne 
razstave »Sodobni tržaški ume-
tniki«

• ob 19.00 v Prosvetnem domu 

festival raške č'bule – okrogla 
miza o č'buli, otvoritev festiva-
la ter zabava in druženje

• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: 
ustvarjanje s hama perlicami

• ob 18.30 in 20.00 na gradu 
Sevnica: gledališka predstava 
Ženske v izvedbi KD Drugi oder

• ob 19.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Brežice: 
Vsak jezik ima svoj dom … – po-
govor o jezikovni sorodnosti in 
zemljepisnih jezikovnih mejah

• ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: 
odprtje fotografske razstave De-
jana Mijovića »Vse jesen dobi«

• ob 19.00 v Kulturni dvorani Tr-
žišče: odprtje fotografske raz-
stave Jesen na vasi

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
koncert mladih bendov – Ti-
eBreik in Manifest

Sobota, 12. 10.

• ob 9.00 na trgu na Raki: prvi 
festival raške č'bule – razstava 
kmetijske mehanizacije, poka-
ži, kaj znaš z raško č'bulo, kuha-
nje jedi iz raške č'bule ter zaba-
va in druženje

• ob 9.00 v prostorih društva 
Hrast Tržišče: dekorativna de-
lavnica Jesen na vasi

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

• od 9.00 do 14.00 na trgu v Loki 
pri Zidanem Mostu: Ripšlov se-
jem z lokalnimi ponudniki; ob 
14.00 nastop Godbe SŽ iz Zida-
nega Mosta

• ob 10.00 na Trgu Matije Gub-
ca Krško: Srčni dan v Krškem z 
glasbenimi in pevskimi nastopi, 
stojnicami … ter Nuša Derenda

• od 10.00 do 18.00 na trgu v 
Podsredi: Praznik kozjanskega 
jabolka – sejem regionalnih pro-
duktov, ob 12.00: tekmovanje v 
peki »štrudla« za naziv »Štrudl-
mojstr-ca«, ob 16.00: tekmova-
nje v najdaljšem jabolčnem olu-
pu, od 18.00 dalje: program z 
ansamblom Donačka

• ob 10.30 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: delavnica za otro-
ke »Odtisi, odtisi ...«, vstop prost

• ob 11.00 v dvorani MC Brežice: 

Globoko: večer ljudskega petja 
in viž »Hladna jesen že prihaja«

Nedelja, 20. 10.

• ob 15.00 v domu krajanov v 
Podsredi: Praznik kozjanske-
ga jabolka – zasaditev drevore-
da jablan

• ob 15.00 na Turistični kme-
tiji Balon – Bela gorca na Bi-
zeljskem: slovesna razglasitev 
rezultatov s kulturnim progra-
mom in razstava Bizeljski ajdov 
kolač 2019 

• ob 16.00 v večnamenskem 
domu Pišece: koncert ob 5. 
obletnici Pleteršnikovih ljud-
skih pevcev z gosti 

• ob 18.00 v KD Krško: muzikal 
»Briljantina«

Torek, 22. 10.

• ob 15.00 v prostorih Večgene-
racijskega centra Posavje (CKŽ 

44, Krško): Kuhamo s Suzano: 
slovenske narodne jedi (prijave)

• ob 16.00 v avli in večnamenski 
dvorani MC Brežice: program 
v počastitev 26. oktobra, dne-
va invalidov in bolnikov obči-
ne Brežice

• ob 16.00 v sejni sobi MC Breži-
ce: predstava »Boj na zelenjav-
nem trgu«

• ob 17.00 v renesančni dvorani 
gradu Rajhenburg v Brestanici: 
simpozij Fabjančičev dan: Pis-
ma iz izgnanstva v izgnanstvo, 
vstop prost

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: predstavitev knjige 
Boj v Krakovskem gozdu Rudi-
ja Smodiča

Sreda, 23. 10.

• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: 
pravljična ura z ustvarjalno de-
lavnico

Bohuslav Martinů:
Ženitev

komična opera
za Zeleni in Modri abonma

ter izven
petek, 18. 10., ob 19.30 uri

Dovč & Gombač: 
Sozvočje Slovenije

koncert iz cikla ARSonica 2019
sobota, 26. 10., ob 20. uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Vidi Vlašič, Jankoviči 1A, 8341 Ad-
lešiči. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (4.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 2. (3.) Ans. PETRA FINKA - Prepozno je za vrtnice rdeče
 3. (1.) Ans. SAŠA AVSENIKA & LUCIJA SELAK - Skozi leta
 4. (2.) Ans. LUN'CA - Ona zna
 5. (6.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
 6. (5.) Ans. POLJANŠEK - Če boš mladost zamudila
 7. (8.) Ans. BRKINCI - Življenje teče
 8. (7.) Ans. PETOVIA KVINTET - Samo da vreme bo 
   zdržalo
 9. (10.) STRMINA EXPRESS - Poljanski mostovi
 10. (-.) Ans. VRLI MUZIKANTI - Moja punčka

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Andreja Bajuka - Želim si

Kupon št. 488
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, 12. 10. 2019, ob 20. uri

1.  nagrada: reklamni dežnik
2.  nagrada: reklamna polo majica
3.  nagrada: kocke za prižiganje ognja

Geslo križanke pošljite do četrtka, 17. oktobra, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

MEGAMIK D.O.O.
PIŠECE 99A, 8255 PIŠECE

Geslo 19/2019 številke:

PRODAJALNA ZAMRZNJENEGA 
JOGURTA V BREŽICAH

Nagrade, ki jih podarja Okrepečevalnica Yogurtlandia, 
prejmejo:

1. nagrada:  ameriške palačinke in »bubble tea«; 
 Rozika Kerin, Brestanica
2. nagrada:  »frozen yogurt« XL; Martina Nemec, Brezovica
3. nagrada:  »frozen yogurt« L; Janez Omerzu, Senovo

Veliko posavskega pridiha v šovu Znan obraz ima svoj 
glas, Miran Rudan zapel bolnemu Krisu. Tokrat pre-
berite: 

Zabavna oddaja Znan obraz ima svoj glas je v polnem zago-
nu, brez posavskega pridiha ni šlo. Nušo Derenda (foto: 
POP TV) je v prvi oddaji  gostovala kot četrta žirantka, 
med nastopom pa jo je čakalo presenečenje. Tekmoval-
ka Petra Zore se 
je namreč prele-
vila vanjo in zape-
la Energy, s katero 
je Nuša nastopila 
na Evroviziji leta 
2001. »Preseneče-
na sem bila, kako 
je vplivalo name. 
Redkokdaj se zgo-
di, da me kaj tako 
močno prizadene, danes pa sem res nenehno jokala in se 
smejala. To je bil spomin na tisti nastop, ki se ga veliko lju-
di še danes spomni. Bilo je dobro mesto in dober nastop. 
Super je bilo to podoživeti,« je povedala Nuša in doda-
la, da je nastop še bolj čustveno doživljala, ker mu je bila 
priča v živo, kot če bi ga recimo gledala na televiziji. Četr-
ti žirant tretje oddaje pa je bil komik in zobozdravnik ter 
prav tako naš posavski rojak Niko Zagode, ki se ga bos-
te spomnili po spletni nadaljevanki Dan ljubezni. Po vseh 
točkah je na koncu oddaje že drugič slavila Ana Dežman, 
ki je preoblečena v vesoljko postregla z opernim spektak-
lom iz filma Peti element.

Kljub kasnejšim zapletom z obdavčitvijo zneska smo v 
teh dneh Slovenci dokazali, da znamo stopili skupaj ter v 
nekaj dneh zbrali kar 3,8 milijona evrov, od katerih bos-

ta 2,3 milijona potrebna za 
operacijo v ZDA, ki bi lah-
ko rešila življenje 19-me-
sečnemu Krisu s spinalno 
mišično atrofijo. Svoj delež 
k temu so prispevale tudi 
številne znane osebnosti: 
košarkar Luka Dončić, no-
gometaš Josip Iličić, ne 
nazadnje tudi motoristični 
zvezdnik Valentino Rossi. 
Nekaj spodbudnih besed 
mu je prišel zapet tudi Mi-

ran Rudan (na fotografiji), pevec skupine Pop Design. 
»Potrebovali smo Krisa, da smo v sebi ponovno našli kan-
ček človečnosti. Povezali smo se. Bolje rečeno, Kris nas 
je povezal,« je ob obisku zapisal Rudan, kjer je simpatič-
nemu malčku zapel Na nebo je zvezdo Bog pripel in Kris ji 
ime nadel.
 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

Pišece 99A, 8255 PIŠECE
tel: 031 693-870

041 631-502
info@megamik.si
www.megamik.si

Dan odprtih vrat Pečarstva Megamik v soboto, 
12. 10. 2019, od 9. do 17. ure. 

Prikazali bomo delovanje različnih vrst peči in kaminov. 

BREŽICE - 14. septembra je sopranistka Anja Žabkar iz Le-
skovca pri Krškem v Viteški dvorani Posavskega muzeja Bre-
žice pripravila magistrski koncert. 

Anja Žabkar je po izo-
brazbi profesorica slo-
venščine in univ. dipl. li-
terarna komparativistka, 
ki jo je ljubezen do petja 
pripeljala na Akademi-
jo za glasbo v Zagrebu. 
Njen študij je štipendiral 
Rotary klub Čatež. Zak-
ljučni koncert je izvedla 
v prostorih brežiškega 
gradu in z njim uspešno 
dokončala študij operne-
ga petja. Na klavirju jo je 
spremljal prof. Ivan Per-
nicki. Nastop je ocenjevala komisija v sestavi red. prof. art. Cynt-
hia Hansell Bakić, izr. prof. art. Martina Gojčeta Silić in doc. 
art. Simon Peter Dešpalj. 
Za Žabkarjevo je več samostojnih koncertov in recitalov v okvi-
ru klasičnih prireditev, pa tudi priložnostnih pevskih nastopov. 
Za svoj tokratni nastop je izbrala pester in zahteven program, saj 
je vanj vpela Mozarta, cikel Petih črnskih pesmi, odpela je tudi 
četrto dejanje Verdijeve opere Otello ter zadnji cikel romantič-
nih pesmi Krog življenja Landona Ronalda. Navdušeni zbrani 
so za konec nastopa poslušali še zimzeleno glasbeno poslastico 
Lastovke.  M. Marinčič/M. Hrvatin

Magistrski koncert Anje Žabkar

Anja Žabkar med nastopom (foto: 
B. Benčin)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Jorgovanka Hudorovac, 

Senovo – dečka,
• Simona Trep, Brvi – 

deklico,
• Anita Košar, Žurkov Dol – 

deklico,
• Mateja Špiler, Senovo – 

deklico,
• Tina Pflege, Cerklje ob 

Krki – deklico,
• Natalija Škreblin, Zdole – 

deklico,
• Adrijana Jurkovič, Kerinov 

Grm – deklico,
• Dijana Hudorovac, Krško 

– dečka,
• Sadeta Kovačević, Dol. 

Leskovec – deklico,
• Tanja Oberč Tomažin, 

Kržišče – deklico,
• Sanja Podlesnik, Gorenji 

Leskovec – deklico,
• Kaja Volčanšek, Gornji 

Lenart – dečka,
• Aleksandra Dreo, Stari 

Grad – dečka,

rojstva

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

moja poroka

Antonio Dijakovič in Katja Hočevar, oba iz Prapretnega, 
31. avgust 2019, Grosuplje (foto: Foto Molan)

poroke

• Matej Libenšek z Libne in 
Tjaša Perc iz Glogovega 
Broda,

• Grega Medved iz 
Lončarjevega Dola in 
Lucija Vene iz Hrastulj,

• Sebastjan Marinčič in 
Anja Ogorevc, oba z 
Gorice,

• Miljan Milanović iz 
Dobrove in Zala Budački s 
Senovega.

ČESTITAMO!

posavje telovadi za zdravje

Mladost na stopnicah

SENOVO – Takole smo v enem 
izmed septembrskih juter po 
zaključenem razgibavanju na 
stopnicah pri objektu Društva 
upokojencev (DU) Senovo uje-
li v objektiv udeleženke tam-
kajšnje vadbene skupine 1000 
gibov po metodi dr. Nikolaja 
Grišina. Poleg pa tudi malega 
štirinožca, ki je postal že ma-
skota skupine, ali, kot so na-
smejano povedale ženske, ima-
jo vsaj enega zvestega člana, če 
po letu in pol redne vadbe še 
noben moški ni zbral volje ali 
poguma, da bi se jim ob jutrih 
pridružil. 

Skupina se je zbrala na pobu-
do Marije Krušič, ki je že pred 
tem kot prva izmed danes pe-

tih vaditeljic opravila tečaj za 
vaditeljico, najpogosteje pa 
sklepe in mišice razgibava-
jo pod vodstvom Sonje Gab-
rič. Z jutranjo vadbo so pričele 
3. aprila lani, dva meseca kas-
neje je skupina tudi formalno 
postala članica Društva Šola 
zdravja. Najraje za vadbo ko-
ristijo peščen medprostor med 
objektom DU in nekdanjimi ru-
dniškimi garažami, v primeru 
slabega vremena pa jo izvaja-
jo pod nadstreškom enega ali 
drugega objekta. V povprečju 
se ob jutrih razgibava deset od 
sicer trenutno skupno 17 čla-
nic, med katerimi je skoraj ved-
no na prizorišču prva Slavica 
Ševerkar (na sliki prva z des-
ne), ki bo prihodnji mesec do-
polnila 90 let. Slednja se že 
pred vadbo razgiba s slabim ki-

lometrom pešačenja od doma 
do prostora vadbe in ne glede 
na to, da je primorana za po-
moč pri hoji uporabljati berglo, 
po zaključeni vadbi ponov-
no pogumno vzame pot pod 
noge. Poleti so se jim večkrat 
pri vadbi pridružili tudi vnuki-
nje in vnučki, sicer pa je skupi-
no podprla tudi krajevna skup-
nost, ki jim je omogočila nakup 
oranžnih majic, medtem ko so 
si oranžne flise za hladnejše 
dni kupile same. Nadvse dra-
gocen je ženskam tudi skupen 
čas, ki ga preživijo ob kavici ali 
čaju po vadbi, nakar se čez dan 
pogosto iz njihovih domov raz-
širjajo podobne vonjave, saj so 
njihova vsakodnevna srečanja 
tudi priložnost za izmenjavo 
kuharskih receptov ali idej za 
kosilo. B. Mavsar

SARAJEVSKI 
OMNIBUS 
bosansko-
francoski avtor 
Velibor Čolić
prevedla
Ana Barič Moder
Goga 2018
186 strani

Pet zgodb se spleta okrog zgodovinskega 
osemindvajsetega junija leta 1914, dneva, 
ko sta bila v Sarajevu umorjena avstrijski 
prestolonaslednik Franc Ferdinand in 
njegova žena Sofija. Dogodek, ki je 
močno zaznamoval svetovno zgodovino, 
sprožil nešteto velikih dogodkov in 
spremenil podobo sveta, je sprožil tudi 
številne manj »pomembne« dogodke, ki 
so se tistega dne zgodili ob znamenitem 
Latinskem mostu in počasni reki 
Miljacki. Pisatelj s posebnim občutkom 
za malenkosti in ozračje literarizira o 
tem, kako so ti dogodki, pomembni in 
nepomembni, povezani med seboj in 
vplivajo eni na druge. 

BUT 
BEAUTIFUL
angleški avtor 
Geoff  Dyer
prevedla
Tina Mahkota
Cankarjeva 
založba 2018
287 strani

S pomočjo biografskih podatkov, 
dostopnih posnetkov in fotografij ter 
osebnih pričevanj je angleški pisatelj 
Geoff  Dyer ustvaril nežno in mestoma 
presunljivo literarno impresijo, ki 
vodi bralca v doživljajski svet jazza 
in njegovih legendarnih ustvarjalcev. 
Tem edinstvenim posameznikom, ki so 
trmasto in predano tlakovali jazzovske 
poti, v privatni sferi življenje ni sijalo 
bleščeče. Bolj kot to se potrjuje kliše, 
da se umetnost rojeva iz bolečine. 
Pisatelj nas v njihov čustveni svet vpelje 
z izredno pretanjenim občutkom za 
pisanje in pritegne pozornost, tudi če 
bralec ni jazzovski navdušenec.

KNJIŽNICE 
Brežice
Krško 
Sevnica
vabimo k branju

SEVNICA, PIRAN – V širšem 
slovenskem prostoru je od-
mevala novica o občinskem 
redarju Mihi Tomšetu, ki je 
z odgovornim in junaškim 
ravnanjem rešil življenje 
12-letniku v požaru v piran-
skem mestnem jedru. Za nas 
je zgodba zanimiva še toliko 
bolj, ker je njen glavni junak 
po rodu Sevničan.

Novica s srečnim koncem se 
je dotaknila tudi Mihovih pri-
jateljev v Sevnici, saj je danes 
35-letni mož in oče odraščal v 
kraju ob Savi in z nekaterimi 
vrstniki je ohranil stik, čeprav 
ga je pot po zaključeni srednji 
šoli vodila na Primorsko, kjer 
je začel s študijem na Fakulte-
ti za pomorstvo in promet v 
Portorožu. »Vsi me slišijo, da 
nisem Primorec, ampak zdaj 
mi še malo manjka. Še barko 
si kupim, pa bom pravi Primo-
rec,« po skoraj dvajsetih letih 
bivanja na Obali pravi Miha 
Tomše, ki si je ustvaril dru-
žinsko gnezdo v Luciji pri Por-
torožu. Dan, ko je pomagal v 
požaru, ki je zajel del Trubar-
jeve ulice v starem mestnem 
jedru Pirana, kjer je opravljal 
svojo redarsko službo, pa se 
mu je za vedno vtisnil v spo-
min. Zgodilo se je nepričako-
vano – ko so gasilci, policisti 
in redarji iz zadimljenih sta-
novanj že rešili vse stanoval-
ke in stanovalce, je k njemu 
pristopila ženska ter vpraša-
la, če je kje videl njenega sina. 

Pogumni redar po rodu Sevničan

Za trenutek je ostal tiho, nato 
je vprašal, kje točno je sta-
novanje in naročil zaskrblje-
ni materi, naj pokliče sina po 
telefonu ter mu naroči, da naj 
pride do vhodnih vrat. Miha je 
stekel z gasilcem in policistom 
do edinih vrat, ki so ostala ob 
evakuaciji zaprta. »Tolkel sem 
po vratih in naenkrat so se od-
prla. Pred nami je stal fant z 
majico v roki, v obraz je bil že 
siv, oči je imel krvave,« obu-
di spomin na dogodek, ki se 
je zgodil konec letošnjega av-
gusta. Fanta, ki je bil omotičen 
in ni mogel hoditi, je Miha na-
ložil na ramena in ga nesel po 
stopnicah, nato ga je po ulici 
podpiral do Tartinijevega trga, 
kjer ga je predal reševalcem. 
»Iskreno povedano, bal sem 
se, da ga bomo našli mrtve-
ga,« še pripomni in nadaljuje, 
da mu je žal za vse, ki jih je pri-
zadel požar. 

Ponosen na prijatelja

»Ponosen sem na svojega naj-
boljšega prijatelja, ki je že zelo 
zgodaj začel skrbeti sam zase. 
Ko smo mi razmišljali o štu-
dentskih žurih, se je on že 
sam preživljal in hkrati skušal 
še študirati. Študij je uspešno 
zaključil letos, ko je, ob delu 
in skrbi za družino, postal di-
plomirani menedžer v izobra-
ževanju. Vedno je imel močno 
željo, da konča študij,« pripo-
veduje Mihov najboljši prija-
telj iz Sevnice Janez Zemljak 
in doda, da par desetletij hit-
ro mine, a prava prijateljstva 
k sreči ostanejo. »Najino iskre-
no prijateljstvo traja od petega 
razreda osnovne šole, ki sva jo 
obiskovala v Sevnici, pa vse do 
danes in je neprecenljivo dari-
lo. V posebno veselje in čast mi 
je tudi, da sem Mihova poročna 
priča. Je človek, ki vedno nosi 
srce na dlani, in veseli me, da 
so ga v svojo sredo lepo spre-
jeli tudi njegovi novi sokrajani, 
čeprav ga kdaj srečajo tudi v 
vlogi občinskega redarja. Hva-
ležen sem, da je moj prijatelj, in 
se veselim prihodnjih desetle-
tij najinega prijateljstva,« teče 
pogovor z Janezom o prijate-
lju Mihi, ki ni pozabil na rod-
ni kraj, čeprav ima nov dom ob 
morju, kjer ga pogosto obiš-
čejo »njegovi Posavci«. O tem, 
kako so videti takšna srečanja, 
pa ob drugi priložnosti, ker je 
to še daljša zgodba. 
 Smilja Radi

Miha Tomše

• Anita Vesel, Gmajna – 
dečka,

• Jasna Jazbec, Dolnje 
Brezovo – deklico,

• Sandra Iljaš, Bizeljsko – 
deklico,

• Natalija Franko, Črneča 
vas – dečka.

• Viktorija Salmič, Gorenja 
vas pri Leskovcu – dečka.

ČESTITAMO!

KRŠKO – S predavanjem dr. Saše Krajnc z naslovom »Diagnoza: 
Pridna!« so 3. oktobra na Ljudski univerzi Krško pričeli novo izo-
braževalno sezono. Predstavili so tudi novo izobraževalno ponud-
bo za odrasle, ki se lahko izobražujejo v naslednjih programih: 
osnovna šola za odrasle, usposabljanje za življenjsko uspešnost 
(UŽU), nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), študijski krožki, 
programi za brezposelne in za zaposlene, zlasti na področju tujih 
jezikov in računalništva, univerza za tretje življenjsko obdobje in 
šola za starše. Ljudska univerza Krško je nosilka številnih projek-
tov, ki omogočajo odraslim brezplačno svetovanje in vrednotenje 
neformalno pridobljenega znanja, brezplačno učno pomoč, obisk 
Središča za samostojno učenje ter učenje s pomočjo mentorja. 

S predavanjem v novo sezono
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Kot je uvodoma povedala di-
rektorica sevniškega zdra-
vstvenega doma Vladimi-
ra Tomšič, je rožnati oktober 
mednarodni mesec osveščanja 
o raku dojk, ki je najpogostejša 
oblika raka pri ženskah. V Slo-
veniji vsako leto za tem rakom 
zboli skoraj 1300 žensk in do 
15 moških, skoraj 400 žensk 
in do deset moških pa umre. 
»Zato že vrsto let oktobra prip-
ravljamo številne aktivnosti, s 
katerimi želimo obeležiti ro-
žnati oktober, osveščati širšo 
javnost o raku dojk in opozori-
ti na pomen zdravega življenja 
in zgodnjega odkrivanja bolez-
ni,« je dejala. Za zmanjševanje 
umrljivosti za rakom dojk je 
namreč pomembno predvsem 

njegovo zgodnje odkrivanje, 
tudi s pomočjo samopregledo-
vanja, ter takojšnje in posame-
znici prilagojeno zdravljenje. 
Letos je v ospredje rožnatega 
oktobra postavljena skrb za 
lastno zdravje, saj lahko s svo-
jim življenjskim slogom danes 
prispevamo k svojemu zdrav-
ju v prihodnosti. »Številne raz-

iskave kažejo povezavo med 
zdravim načinom življenja in 
manjšim tveganjem za razvoj 
raka dojk. V skladu s temi razi-
skavami lahko prekomerni te-
lesni teži in pomanjkanju teles-
ne aktivnosti pripišemo od 25 
do 33 odstotkov vseh primerov 
raka dojk. Kar pomeni, da so 
zdrav način življenja z rednim 
gibanjem, zdravo in uravnote-
ženo prehrano ter ohranjanje 
normalne telesne teže tri prep-
roste, vendar ključne odločitve 
za zdravje,« je poudarila Tom-
šičeva.

Visok odziv v SB Brežice

Osrednji gost novinarske kon-
ference je bil mag. Maksimi-

ljan Kadivec, vodja programa 
DORA Slovenija, državnega 
presejalnega programa za raka 
dojk. Vanj so vključene vse 
ženske med 50. in 69. letom 
starosti v Sloveniji, ki jih vsa-
ki dve leti vabijo na presejal-
no mamografijo, ki je dokaza-
no trenutno najbolj zanesljiva 
in natančna metoda za ugota-

vljanje začetnih rakavih spre-
memb v dojkah in majhnih 
tumorjev, ko je zdravljenje 
lahko zelo uspešno. Potem ko 
so po večletni akciji zbiranja 
sredstev, ki jo je vodilo Dru-
štvo zdravje za Posavje, konec 
leta 2017 v brežiški bolnišnici 
opravili primopredajo digital-
nega mamografa, je 11. aprila 
lani tam končno pričel delova-
ti program DORA, namenjen 
ženskam iz občin Brežice, Kr-
ško, Kostanjevica na Krki in 
Sevnica. Kot je povedal Kadi-
vec, je bilo v prvih šestih me-
secih letošnjega leta  na prese-
jalno slikanje vabljenih 1.755 
žensk iz teh občin, med njimi 
1.371 žensk v prvi krog, 384 
pa v drugi krog. Udeležba je 
bila 76-odstotna (za prvi krog 
72 % in za drugi krog 89 %), 
kar je višje od lanskega držav-
nega povprečja, ki je znašalo 
74 %. 63 žensk so povabili na 
dodatne diagnostične preiska-
ve na onkološki inštitut, med 
njimi je bilo zaenkrat manj kot 
deset ugotovljenih primerov 

raka, je še povedal Kadivec. V 
program DORA, na letni ravni 
vreden deset milijonov evrov, 
naj bi v bodoče vključili tudi 
genetske teste ter ga razširi-
li na starostno skupino od 45 
do 74 let. 

Rožnati tek in likovni natečaj

Dobrodelnega dogodka, ki so 
ga poimenovali Rožnati tek za 
življenje, in se je minulo sobo-
to dopoldne odvijal pri SŠ Sev-
nica, se je udeležilo lepo števi-
lo občank in občanov. Nekateri 
so opravili test hoje na 2 km, 
nekateri so se udeležili teka 
na 3 km, nekateri so pretek-
li 5 km. Sredstva, pridobljena 
s štartnino, so v torek v sklo-
pu odprtja razstave Mens sana 
in corpore sano (Zdrav duh v 
zdravem telesu) v galeriji Es-
culap v sevniškem zdravstve-
nem domu namenili Šolskemu 
skladu OŠ Sava Kladnika Sev-
nica in društvu Europa Donna 
Slovenija. 
 Peter Pavlovič

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, vošči-
la ter druge naročene objave ali si ogledate in naro-
čite knjige založbe Neviodunum. 

po sledeh naše dediščine

Edini ohranjen uskoški stolp
ČRNEČA VAS – V tej gorjanski vasi se ponašajo z edinstve-
no stavbno dediščino – več kot 500 let starim uskoškim 
stolpom, edinim tovrstnim ohranjenim stolpom v Slove-
niji. Lani ga je kostanjeviška občina temeljito obnovila in 
ga obnovljenega predala tako domačinom kot obiskoval-
cem, ki se radi ustavljajo ob njem.

Nekdanji obmejni stražni stolp iz ča-
sov turških vpadov na majhni vzpe-
tini v Črneči vasi – domačini mu pra-
vijo Turn –  naj bi zgradili Uskoki ob 
koncu 15. stoletja. Ko je izgubil svo-
jo prvotno nalogo, so ga domačini 
ohranili in kasneje vanj vgradili še 
zvon, ki se je oglasil vsak dan in ob 
različnih priložnostih. Skozi stole-
tja je kljuboval času in postal pre-
poznaven znak vasi, hkrati pomem-
ben del dediščine Uskokov, ki so se 
v begu pred osmanskimi vojaškimi 
enotami zatekli na varnejša obmo-
čja, med drugim tudi na območje 
Gorjancev oz. čezmejnega Žumber-
ka. V lokalnem narečju vasi Črneča vas, Oštrc, Črešnjevec in dru-
gih so še vedno navzoči sledovi govorice izvornega območja be-
guncev, zlasti iz Dalmacije. Tloris stolpa je kvadrat, ki se proti 
vrhu postopoma oži, njegov točen nastanek pa je še vedno zavit 
v tančico skrivnosti. Okenske odprtine s kamnitimi okvirji pod 
streho spominjajo na gotske oblike, kar potrjuje najbolj razšir-
jeno domnevo o nastanku stolpa v času turških vpadov. Stolp je 
bil v preteklosti že večkrat delno obnovljen, Občina Kostanje-
vica na Krki pa je prepoznala njegov pomen in leta 2012 pri-
čela z aktivnostmi za njegovo prenovo. V letu 2015 so obnovili 
streho objekta in sanirali njegove temelje, leta 2017 je potekala 
celovita obnova notranjosti stolpa z elektrifikacijo, lani so pred 
otvoritvijo uredili še njegovo okolico, kjer so namestili klopi in 
uredili parkirišče, v spomin na obnovo pa zasadili lipo. Ravno 
minulo nedeljo, 6. oktobra, je v organizaciji društva Terra Vera 
potekal pohod po t. i. uskoški poti, ki povezuje Črnečo vas, Čreš-
njevec in Oštrc. Na njem so udeleženci spoznavali ostanke us-
koške kulture. P. Pavlovič

Obnovljen črneški Turn

BREŽICE, KRŠKO – 30. septembra so v počastitev t. i. rožna-
tega oktobra tudi v Brežicah in v Krškem v rožnate plete-
nine simbolno ovili drevesa, da bi mimoidoče opozarjala k 
ozaveščanju o raku na dojkah. Akcijo je koordinirala Met-
ka Semrajc Slapšak.

Združenje Europa Donna Slovenija že tradicionalno v oktobru po 
vsej državi pripravlja številne aktivnosti, s katerimi osvešča jav-
nost o tej zahrbtni bolezni, ki ne izbira let. Rak dojk ni le bolezen 
žensk, pred njo niso imuni niti moški. Tako v mnogih slovenskih 
krajih simbolično ovijejo drevesa z rožnatimi pleteninami, pro-
jekt pa se je začel pred tremi leti tudi v Posavju. Po besedah čla-
nice združenja Europe Donna Slovenija Metke Semrajc Slapšak 
so v rožnate odtenke ovita drevesa tudi v Brežicah in v Krškem. 
»V ponedeljek smo članice Skupine za samopomoč Krško, ki smo 
v veliki večini tudi članice Europa Donne, skupaj ovile drevesa 
pred lekarno na Vidmu. Nato smo se nekatere podale še do Zdra-
vstvenega doma Krško, kjer smo pred njim ozaljšale drevo in s 
tem naznanile začetek rožnatega oktobra,« je povedala. Kot je do-
dala, so z ozdravljenkami iz Brežic tudi v njihovem mestu obe-
ležile začetek rožnatega oktobra in v parku pred Zdravstvenim 
domom Brežice s pleteninami ovile drevesa, ki bodo mimoido-
če ves mesec opozarjala, da se je vredno truditi za svoje zdravje 
in morebitno bolezen odkriti pravočasno, kar ponujajo tudi na-
cionalni brezplačni preventivni programi.  M. H.

V rožnate pletenine ovile drevesa

Članice Skupine za samopomoč Krško pred enim od ovitih 
dreves na Vidmu

Ključen je zdrav življenjski slog
SEVNICA – V Zdravstvenem domu Sevnica so v sodelovanju s Posavskim in obsotelskim društvom za boj 
proti raku ob t. i. rožnatem oktobru – mesecu boja proti raku dojk pripravili novinarsko konferenco, prip-
ravili pa so tudi dva dogodka: rožnati tek za življenje in odprtje razstave del likovnega natečaja.

Vladimira Tomšič, Maksimilijan Kadivec in predsednica 
Posavskega in obsoteljskega društva za boj proti raku Alenka 
Krenčič Zagode

Udeležba na prvem Rožnatem teku za življenje je spodbuda 
za nadaljevanje (foto: S. R.). 

RADEČE – 27. septembra so s 
prireditvijo, ki so jo naslovi-
li Prinesi mi rože, v radeški 
občini vstopili v t. i. rožna-
ti oktober. Na mesec osve-
ščanja o pomenu zgodnjega 
ter pravočasnega odkrivanja 
predrakavih in rakavih spre-
memb na dojkah opozarjajo 
tudi z roza pleteninami in ro-
žnatimi okraski na drevesih 
v mestnem središču. 

Številne zbrane na dogodku 
je v uvodu s pesmijo Ne bodi 

V rožnati oktober s pesmijo in rožami
kot drugi pozdravil združe-
ni otroški in mladinski pev-
ski zbor vrtca in OŠ Marjana 
Nemca Radeče, nato je sledila 
predstavitev Združenja Europa 
Donna Slovenija. Strah ob soo-
čenju z boleznijo – ne samo z 
rakom, temveč s katero koli – 
je v svojem govoru izpostavila 
članica upravnega odbora Eu-
rope Donne Slovenija Wanda 
Mantelj Brkopec. V najtežjih 
trenutkih so ji nudile močno 
oporo prav članice združenja 
– čudovite dame, rozike, kot se 

med sabo v združenju imenu-
jejo. »Z lasmi ali brez njih osta-
jamo lepe, močne in pogumne 
in vemo, da bolezen ni sovraž-
nik, ampak prijatelj, do katere-
ga moraš biti zelo pozoren. Že-
lim si, da bi vsem, ki se bodo 
morda srečali z rakom ali ka-
tero koli drugo boleznijo ali pa 
samo s starostjo, uspelo uje-
ti pozitiven pristop, da bi se 
zagledali vase in se prepriča-
li, da se želijo boriti,« je tkala 
misli. Z zbranimi je delček svo-

jih doživljanj delila tudi do-
mačinka Vesna Bregar, ki je 
članica Europe Donne Slove-
nija, prostovoljka na ljubljan-
skem Onkološkem inštitutu in 
predsednica Sveta uporabni-
kov javnega zavoda ZD Rade-
če, v oktobru pa že nekaj let v 
sodelovanju z vrtcem, osnovno 
šolo in društvi v občini priprav-
lja okraševanje dreves v mes-
tu, s čimer želijo povedati, da je 
vsak nov dan vreden nasmeha 
in dobre misli.  S. Radi

Združeni pevski zbor je z nastopom obogatil prireditev ob 
vstopu v t. i. rožnati oktober.
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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

SPOMIN

LEOPOLD KOS
10. oktobra je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi

Žalujoči: vsi njegovi

Ob letu spet prišla je jesen,
barvita in s soncem obsijana,

ostal je dom, poln sivine in praznine
ter žalosti in bolečine.

Tvoj tihi dom rože zdaj krasijo
in svečke ti v spomin gorijo.

iz Krškega.
Hvala vsem, ki se ga spominjate in ga hranite v najlepšem spominu.

Opravičilo
V 18. številki Posavskega obzornika, ki je izšla 5. septembra, 
smo v drugem spominu pomotoma objavili fotografijo pokoj-
nega gospoda Jožefa Kinka. Napako obžalujemo in se iskreno 
opravičujemo vsem, ki jih je to čustveno prizadelo. 
 Uredništvo

MARTIN JERŠIČ 

SPOMIN

Žena Marija s svojimi

Dve leti že v grobu spiš, 
v naših srcih še živiš, 
ni ure, dneva in noči,

povsod si v srcu z nami ti. 
Solze, žalost, bolečina te zbudila ni,  

ostala je praznina, ki hudo boli.

iz Brežic.

17. oktobra bosta minili dve leti, odkar nas je zapustil

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite na njegovem grobu.

ALBIN PIRC

SPOMIN
O, kako hitro beži čas,
odkar odšel si od nas.

Odselil si se tja, kjer ni bolečin,
trpljenja in gorja.

Izpil grenki kelih si do dna življenja svojega.
Ostala je praznina, v srcih naših bolečina.

iz Nakla.

5. oktobra je minilo 5 let, odkar je od nas odšel dragi

Žalujoči: vsi, ki ga imamo radi in ga močno pogrešamo

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

Medtem ko je lesen most čez reko Krko na Brodu pri Pod-
bočju že skoraj dva meseca zaprt, ker je, kot je presodil in-
špektor, v tako slabem stanju, da ne prenese niti teže pešcev 
in kolesarjev, se je nanj pred časom zapeljal kamion podjetja 
CGP Novo mesto, ki je vzdrževalec mostu. Z njim oz. z dviga-
lom so namreč iz reke potegnili nekaj prometnih znakov oz. 
zapornih desk, ki so jih neznanci, kot smo že poročali, zme-
tali vanjo. »Očitno je kamion lažji od pešcev,« je zapisal bra-
lec, ki je fotografiral omenjeni prizor. Ko smo predstavnika 
CGP prosili za pojasnilo, ali zapora zanje ne velja, je odvrnil, 
da imajo kot vzdrževalci pravico, da se zapeljejo nanj. »Kar 
je dovoljeno Jupitru, ni dovoljeno volu,« pravi latinski prego-
vor o dvojnih merilih in je več kot prikladen tudi za ta primer.

ZAHVALA

z Velikega Obreža 55
VLADIMIRJA KOPINČA

Hvala ti za leta sreče, 
hvala ti za vse stvari. 

Hvala ti za vso ljubezen.
Hvala, hvala ti.

Ponosni smo, da smo s teboj živeli  
in te radi imeli.

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih pomagali in stali ob strani 
ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

FANIKE BRILI
Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih časih pomagali. 
Hvala za izrečena sožalja, darovane sveče in denarno pomoč. Posebna 
zahvala SB Brežice, patronažnemu medicinskem bratu Primožu za 
skrb in redne obiske na domu, g. župniku Špesu za lepo opravljen 
obred, pogrebni službi Novak iz Žužemberka za organizacijo 
pogreba, Cvetličarni Irena in ge. Anici Breznikar za sočuten govor.

Žalujoča: hčerka Nadica z družino

Življenje celo si garala, z veseljem zemljo obdelovala.
Za dom, družino si skrbela, za nas vedno čas imela. 

Sledi ostale so povsod od dela tvojih pridnih rok.

z Dovškega, zadnja leta stanujoče v Presladolu,

ZAHVALA

s Senovega
TONIJA GABRIČA

Življenje niso dnevi,
ki so minili,

temveč dnevi,
ki smo si jih zapomnili.

Ob boleči izgubi dragega očeta in dedka

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu 
in izrekli sožalje. Posebna zahvala velja delavkam CSD Krško za pomoč 
v zadnjih tednih njegovega življenja.
Najlepša hvala tudi vsem, ki ste pomagali pri organizaciji pogrebne 
slovesnosti.

Žalujoči: sinova Miha in Primož z družinama

ZAHVALA

iz Krškega

CIRILA PUNTARJA

Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen

ostajata za vedno z nami.

Ob boleči izgubi našega ljubega moža, atika,
starega ata, sina in brata

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem iz Zavarovalnice AS ter sošolcem za pomoč, tolažilne 
besede, podarjene svete maše, sveče, cvetje in denarno pomoč. 

Zahvalo namenjamo Urgentni službi ZD Krško, helikopterski ekipi in 
UKC Ljubljana. Hvala gospodu župniku Ludviku Žagarju za molitve 
in opravljen obred, pevcem, trobentaču, pogrebni službi Žičkar ter 
Cvetličarni Lilija.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

iz Rogačic 9 pri Studencu

ALOJZA RUPARJA

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

ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,

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

a v naših srcih ti živiš.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, starega ata,
brata, svaka, tasta, strica, bratranca, botra in soseda

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za tolažilne besede, izrečena ustna in pisna sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče in svete maše.

Posebno zahvalo namenjamo pogrebni službi Blatnik, trobentaču, 
pevcem za zapete žalostinke in gospodu župniku za lepo opravljen 
obred.

Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam pomagali 
in stali ob strani ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi, ki smo ga imeli radiMILANA BORŠTNARJA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame.

Pravimo, da je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine,

ko zasanjaš se v spomine.

Ob boleči izgubi našega dragega
moža, očeta, starega očeta, tasta, brata, strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, Društvu upokojencev Krmelj, Društvu izgnancev Krmelj - 
Tržišče, Društvu vinogradnikov Malkovec, Rdečemu križu Krmelj in 
sodelavcem Kopitarne Sevnica za izrečena sožalja, podarjene sveče, 
cvetje in svete maše.

Hvala pogrebni službi Novak za organizacijo pogreba, gospodu 
župniku za opravljen obred, g. Radu Kostrevcu za lepo stkane misli in 
besede v slovo, pevcem kvarteta As iz Trebnjega za zapete žalostinke 
in lepo prebran govor ter praporščakom za poslednji pozdrav.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili 
v lepem spominu.

iz Krmelja
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Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
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proizvodnja in montaža
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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.

07 499 22 33

POPUST 
NA VSA 

SONČNA OČALA

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

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

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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Prodam odojke, cena 2,50 €/
kg. Lahko očiščene. Okolica 
Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodamo plemenko linija 11, 
težko 65 kg, in izločeno svinjo 
za pitanje. Tel.: 07 49 68 348, 
po 19. uri

Prodam odojke. 
Tel.: 041 682 865 

Prodamo odojke od 25 kg 
naprej, hranjene z domačo 
hrano, za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Cena po dogovoru. Tel.: 
07 49 56 375 ali 031 401 973

Prodam odojke in slamo v ok-
roglih balah (ječmenove), oko-
lica Dobove. Tel.: 040 628 535

Prodam kunčje samice, dvo-
brazdni plug, mlin za mletje 
jabolk in kad za šopanje pra-
šiča. Tel.: 031 501 801

Prodam race in goske. 
Tel.: 031 368 615

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam gostilniške mize in 
stole, dva biljarda in kmetij-
sko orodje – starine. 
Tel.: 031 304 297

Ugodno prodam peč za cen-
tralno kurjavo, rabljeno eno 
sezono, pod garancijo, in mo-
torno žago Husqvarna. 
Tel.: 051 828 289

RAZNO 

Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obno-
va. Tel.: 041 493 455, Marko 
Kranjec s.p., Rožno 15a, Bre-
stanica

Prodam suha hrastova drva. 
Cena: 60 €/m3. Okolica Do-
lenjske, Trebnje. Možna dosta-
va. Tel.: 041 637 146, po 20. uri

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Kupim staro vino za žganje-
kuho, cena 0,20 €/l, v zameno 
dam kakovostno žganje ali bo-
rovničevec. Tel.: 041 630 335

Prodam 1500 l cvička po 0,50 
€/l. Tel.: 051 380 079

Prodam mošt žametne črnine, 
modre frankinje, mešano belo, 
modri pinot, cena od 0,75 €/l. 
Bizeljsko. Tel.: 040 781 444

Vinogradniške stebre (50 
kom) in rabljeno poc. žico me-
njam za dobro vino – dogovor. 
Tel.: 051 382 118

V okolici Dobove prodam je-
dilni krompir. 
Tel.: 031 897 928

Prodam domač 100 % sok 
aronije. Tel.: 031 877 267 ali 
031 725 975

Prodam domača jabolka ida-
red in jonagold v gajbicah. V 
gajbici je 15 kg, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 203 239

ŽIVALI

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

Prodam telico simentalko, sta-
ro 12 mesecev. 
Tel.: 031 590 523 

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

Kupim kravo (ali drugo gove-
do) za zakol. Tel.: 040 309 402

Prodam bikca pasme LIM/LS, 
starega 15 tednov. Tel.: 051 
337 467, v večernih urah

Prodam kravo simentalko s 
teletom, staro 11 let, pašno, 
železno prikolico, železni voz 
s platonom in prašiča, težkega 
200 kg. Tel.: 051 477 243

Prodam dva siva telička (100 
– 130 kg). Tel.: 041 784 230 

Prodam kravo rjavko, brejo s 
četrtim teletom, in bika limu-
zin, starega eno leto. Cena ugo-
dna! Tel.: 051 225 377

Prodam kravo simentalko, 
staro 9 let, iz A kontrole. 
Tel.: 031 304 193

Prodam prašiče, težke od 50 
do 120 kg, in novo garderobno 
omaro. Tel.: 031 614 745

Izdelava vroče cinkanih bo-
ksov za prašiče. Uroš Kunej 
s.p., Gorjane 36, Koprivnica. 
Tel.: 041 871 403

Prodam odojke in izločene 
svinje. Tel.: 031 529 306

Prodam pujske, težke 35–50 
kg, ječmen in koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 306 136

Prodamo 4 pujske, težke ok-
rog 45 kg. Okolica Boštanja.
Tel.: 041 662 730

Krškopoljce, 30–100 kg, pro-
dam. Tel.: 051 634 338

Prodam suha bukova drva, 15 
m3, okolica Podbočja. 
Tel.: 041 950 916

Prodam sveža akacijeva drva, 
nažagana, in samohodno škro-
pilnico Solo, 120 l, zelo lepo 
ohranjeno. Tel.: 041 282 364

Prodam mešana suha drva za 
štedilnik in centralno. 
Tel.: 041 625 917

Prodam 12 m suhih bukovih 
drv. Tel.: 040 742 045 ali 040 
982 671

Prodam suha lipova drva po 
35 €/m in bale slame po 12 €/
balo ali menjam za mošt. 
Tel.: 07 49 27 448

Prodam suha kostanjeva drva, 
rdeče vino (cena 0,50 €/l) in 
modro frankinjo. Možna do-
stava. Krško. Tel.: 031 509 337

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava. 
Tel.: 031 594 663

Prodam suha ali sveža bukova 
razcepljena in razžagana drva, 
dolžine 25, 33 ali 40 cm. Oko-
lica Dolenjske (Trebnje). Mo-
žna dostava. Cena: 65 €/m3. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam žagovino, cena 15 €/
m3, Dolenjska, možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam sveže borove plohe, 
debeline 5 cm, sveže boro-
ve deske, debeline 2 ali 3 cm; 
cena: 170 €/m3. Tel.: 041 637 
146, po 20. uri

Prodam sadilec krompirja in 
luščilec koruze. 
Tel.: 030 694 956

Traktor Steyr 40-85 kompakt, 
letnik 2011, registriran, 2100 
ur, kot nov, in ružilec koruze, 
zelo malo rabljen, ugodno pro-
dam. Tel.: 041 233 834

Prodam generalno obnov-
ljeno kosilnico Futura, kom-
biniran stroj s poravnalko 
(cirkular), tip mio standard, 
enofazen in ličkalnik (kožu-
hač) za koruzo s kardanskim 
pogonom. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 309 154

Prodam traktor Zetor 49-11, 
letnik 1978, dobro ohranjen, 
registriran. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 742 730

Prodam trosilec umetnega 
gnoja Creina, vrtavkasto brano 
Cimos (2,5 m), možna priklju-
čitev spredaj in sejalnico Isaria 
2,5. Tel.: 031 814 129

Prodam motorno žago Husq-
varna, tip 61, in odojke od 25 
do 30 kg. Tel.: 031 858 594

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

Nudimo posek in spravi-
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Toni 
Lipar s.p., Stara vas 17e, 
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodam suha drva, mešana 
(hrast, kostanj), 10 m, cena 
550 €. Tel.: 051 816 955

NEPREMIČNINE

V okolici Brežic prodam opre-
mljeno stanovanjsko hišo, ta-
koj vseljivo. EI urejena, mož-
nost odkupa hiše na obroke. 
Ugodno prodam tudi takoj vse-
ljivo brunarico (izdelano leta 
2002) s 300 trtami. 
Tel.: 031 670 586

Na Gorenji Pirošici prodam 3 
travnike, 70 arov, zelo ugodno. 
Tel.: 031 872 624

Prodam vikend zidanico s 
1000 trtami mladega vinogra-
da, strojna obdelava, voda, ele-
ktrika, asfalt, sončna razgledna 
lega, okolica Podbočja. Možna 
menjava za avto, traktor. Cena 
28.000 €. Tel.: 041 923 192

AVTOMOBILIZEM

Prodamo Opel Corso, letnik 
2002, motor 1.2 z verigo, dob-
ro ohranjen, 145000 km, letne 
in zimske gume. 
Tel.: 041 751 911

Prodam osebni avto, Ssan-
gyong Rodius, l. 2006, motor 
in menjalnik Mercedes-Benz 
(270), pogon 2WD, prevože-
nih 132.000 km, diesel, avto-
matski menjalnik, črne barve, 
5 vrat, odlično ohranjen. Cena 
po dogovoru. Tel.: 051 309 154

KMETIJSTVO

Kupim traktorsko kiper pri-
kolico, lahko v slabšem stanju. 
Tel.: 040 309 402

ANATURA
CKŽ 15, 8270 Krško

anaturadrustvo@gmail.com

VEDEŽEVANJE in SVETOVANJE
s pomočjo TAROT kart in KAVE

Naročila: 

070/67-55-13 (prostovoljni prispevki)

090/33-04  (1,29€/min) D
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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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, 
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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

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

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

 

Naslednja številka (22/2019) bo izšla v 
četrtek, 24. oktobra 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 17. oktober 2019.

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.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Prodam skobelni stroj (debe-
linko), malo rabljen, z odsese-
valno napravo. 
Tel.: 041 847 896

Iščem žensko ali družino za 
pomoč v gospodinjstvu na 
majhni kmetiji. 
Tel.: 031 382 092

STIKI

79-letni samski moški s svo-
jim stanovanjem, preskrbljen, 
iščem žensko, staro od 60 do 

75 let, za lepo skupno življenje. 
Tel.: 07 49 22 511

58-letni vdovec s svojo hišo iš-
čem partnerko svojih let, da bi 
prišla k meni na kmetijo. 
Tel.: 031 565 917

62-letni upokojenec bi rad 
spoznal žensko za resno zve-
zo, upokojenko do 64 let, ki bi 
prišla v moj dom. 
Tel.: 031 053 419

Simpatičen 41-letni fant išče 
dekle ali mamico od 35 do 45 
let. Tel.: 070 283 271

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

Agro-Ciglar d.o.o., Kajuhova 3, 8281 Senovo

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča cenjene stranke, da bo prodaja 

belih kilogramskih piščancev in rjavih jarkic 
15. 10. pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka,

18. 10. na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsak torek in petek rjave jarkice,

vsak četrtek enodnevni beli piščanci.
Naročila sprejemamo vsak delavnik 

od 8. do 18. ure na tel. št.: 
07 49 73 190 ter 031 676 724.

BISTRICA OB SOTLI – Člani 
Društva vinogradnikov in 
kletarjev Šempeter so 27. 
septembra v družbi prijate-
ljev opravili slavnostno trga-
tev občinskih vinskih trt. 
Kljub muhastemu letu so se 
veselili bogate bere grozdja. 

Kadar koli se vinogradniki s 
svojimi prijatelji zberejo ob 
štirih starih vinskih trtah, ki že 
več kot dve stoletji krasijo pro-
čelje stavbe, v kateri domuje 
občinska uprava, je to praznik 
druženja in veselja. Prvič letos 
so se ob njih družili 17. marca 
na Jožefovem sejmu, ko so op-
ravili rezatev in vezatev. Nato 
so Dušan Planinc, Matej Kaj-
ba in Urh Hohnjec poskrbe-
li za nadaljnjo nego trt vse do 
slavnostne trgatve, ki je prite-
gnila več kot 30 obiskovalcev. 
Za uvodno pesem so poskrbe-
li domači ljudski pevci, obisko-
valce so z nagovori pozdravili 
župan Franjo Debelak, pred-
sednik Društva vinogradni-
kov in kletarjev Šempeter Blaž 
Černelč ter vinska kraljica Bi-
zeljskega Andreja Mihelin. 
Potem so pričeli z delom. Trga-
tev so opravili po starih običa-
jih, večinoma so grozdje odla-
gali v lesene škafe, po pridelek 

V Bistrici obrali občinske trte

so hodili brentarji. Vmes so 
zazvenele pesmi in šale, tudi 
strežnik s pijačo je večkrat 
obhodil množico. Pred Šem-
petrskim hramom so pripra-
vili prikaz stiskanja grozdja, 
ki sta ga najprej z bosimi no-
gami pretlačili Milena Ku-
nej in Kaja Čepin. Malico so v 
jerbasu in košarah med zbra-
no množico prinesle članice 
Društva kmetic Ajda, aktiva 
Bistrica ob Sotli Jožica Stad-
ler, Hermina Gracar in Mimi-
ca Babič, z veselo pesmijo so 
tudi likof nagradili ljudski pev-
ci. Dobro vinsko kapljico lan-
skega letnika so prispevali vi-

nogradniki. Kot je ob zaključku 
povedal Černelč, so vinogra-
dniki z letošnjo bero občinskih 
vinskih trt zelo zadovoljni. Če-
tudi so pogosta deževja med 
poletjem marsikje vzela tudi 
tretjino grozdja, so se občin-
ske trte vseskozi uspešno bra-
nile. S štirih trt so stisnili 50 li-
trov mošta, sladkorna stopnja 
je znašala 70 Oe. Nadaljnje zo-
renje mošta bo potekalo v kle-
ti predsednika Černelča, ko bo 
vino sorte rose nared, ga bodo 
polnili v steklenice in jih na-
menili za občinska protoko-
larna darila. 
 E. Šterlek

Vesela druščina je po starih običajih opravila s trgatvijo štirih 
občinskih vinskih trt.

ARNOVO SELO – Na sadjarski 
kmetiji Koršič v Arnovem selu 
so 7. oktobra izvedli prvo obi-
ranje jabolk nove sorte bonita. 
Po besedah Antona Koršiča je 
bil osnovni motiv za odločitev 
o pridelavi nove sorte ta, da 
bodo lahko potrošniki v trgo-
vinah po Sloveniji in na kme-
tijah kupovali slovensko ja-
bolko. Kot je povedal, so bila 
zadnja leta vse prej kot naklo-
njena sadjarstvu – dve leti za-
pored je bila pozeba, lani pa 
preobilna letina, in kar je še 
huje, nekontroliran uvoz ce-
nenega sadja. »Po nekaterih 
podatkih smo lani uvozili več 
kot 30 % sadja. Sramotno se 
mi zdi, da v javnih ustanovah, 
kot so šole, vrtci, domovi upo-
kojencev, bolnišnice itd., kupu-
jejo in ponujajo uvožena (polj-

ska) jabolka. Ravno zaradi tega 
marsikatera manjša sadjarska 
kmetija propada, veliko sadov-
njakov pa se opušča,« je dejal. 
Bonita, križanec med topazom 
in pink lady, je prijetnega vide-
za, rdeča, sladko-kislega oku-
sa in zelo sočna. Odporna je na 
bolezni (škrlup in plesen), kar 
pomeni, da je že v osnovi pot-
rebna vsaj za tri četrtine manj-

ša uporaba pesticidov. Vzgo-
jena je bila na Češkem, njen 
lastnik je konzorcij južnoti-
rolskih drevesničarjev (KSB). 
Koršič je poudaril, da se jabol-
ko prideluje v Italiji, Avstriji, 
Franciji, državah Beneluksa, na 
Madžarskem in Češkem ter v 
Južnoafriški republiki, zato ni 
zaenkrat nobenega strahu, da 
bi slovenski trg preplavila ce-
nena jabolka z včasih tudi mal-
ce sumljivo kvaliteto. »Bonita 
bo zagotovo nekaj časa sloven-
ska,« je dodal in še omenil, da 
so morali ustanoviti tudi za-
drugo, ki se imenuje Zadru-
ga za razvoj sadjarstva Tibona 
z.o.o. in ima sedež pri Koršiče-
vih. Prvo jabolko sorte bonita 
je odtrgala brežiška podžupa-
nja Katja Čanžar. 
 R. Retelj

Z bonito zoper tuja jabolka

Anton Koršič ob jabolčnem 
nasadu nove sorte bonita

KRŠKO – V Domu starejših občanov Krško smo 1. oktobra obele-
žili in praznovali mednarodni dan starejših. V ta namen smo iz-
vedli prireditev, na kateri so sodelovali stanovalci in zaposleni, 
s pesmijo pa so nas objele tudi pevke iz pevskega zbora Raka. V 
letošnjem letu je Ljudska univerza Krško pripravila natečaj na 

temo Učenje razgiba življenje, kjer so bili pod kategorijo literar-
na dela nagrajeni trije naši stanovalci. Na prireditvi so Marija 
Pleterski, Jožefa Šinkovec in Alojzij Kramžar predstavili svoje 
prispevke, v katerih so pripovedovali o izobraževanju nekoč, vse-
življenjskem učenju in starosti. Domski pevski zbor Sonček nas je 
razveselil z dvema narodnima pesmima, temu pa se je pridruži-
la v posebni točki skupaj z zaposlenimi stanovalka Pavla Vretič. 
Nastopile so v narodnih nošah, ki jih je stanovalka sama sešila. 
Nato nam je Ana Verovšek Vuk na hudomušen način predsta-
vila misli o starosti. Celoten program je povezovala Vidka Ku-

selj, ki je povedala, da ni toliko 
pomembno, koliko let življen-
ja imaš, vendar koliko življen-
ja je še v teh letih. Ob medna-
rodnem dnevu starejših nas je 
pozdravila direktorica zavoda 
Ani Nuša Masnik, ki je vsem 
zaželela vse lepo ob njihovem 
prazniku. Obiskale so nas tudi 
članice Društva upokojencev 
Krško s predsednico Snežano 
Resman, ki so stanovalce tudi 
obdarile. 
 Vir: DSO Krško

Mednarodni dan starejših

Kot gostje so zapele pevke z Rake.
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Pred kratkim sem slišal 
nasled njo zgodbico. Neke-
mu mladeniču se je pokva-
ril pametni telefon in v novo 
nastalih okoliščinah je priš-
lo do pogovora s starši. Nas-
lednji dan se je kot običaj-
no srečal s svojimi prijatelji. 
Mladenič, ki je preživel dan 
brez telefona, jim je takoj po-
vedal, da se je namesto dru-
ženja s telefonom pogovarjal 
s svojimi starši in z veseljem 
dodal: »Fantje, ne morem 
verjeti, ti moji "stari" so čis-
to dobri in zanimivi ljudje!« 

Ljudje smo si včasih tako blizu 
in vendar tako daleč. Da ne go-
vorim o primerih, ko se prija-
telji dobijo na pijači in potem 
vsakdo gleda v svoj telefon, 
namesto da bi se pogovarjali. 
Si sploh predstavljamo, kako 
nevljudni smo, ko s telefonira-
njem v družbi ignoriramo tis-
tega, ki je poleg nas? 

Vsako obdobje ima svoje po-
sebnosti, ki jim na svoj način 
botrujeta tehnični in tehnolo-
ški razvoj. Naš čas nam je pri-
nesel veliko novosti na podro-
čju informacijske tehnologije, 
med katerimi je tudi priljub-
ljeni pametni telefon, ki pa ga 
pogosto nespametno uporab-
ljamo. Nikoli prej ni bilo toli-
ko komunikacijskih sredstev 
in medijev, kot jih je danes, in 
nikoli ljudje nismo bili tako 
odtujeni drug od drugega. 

Pogovor oziroma komunicira-
nje je nujna potreba človeške-
ga bitja. Gre za prirojeni refle-
ks, ki omogoča posamezniku, 
da se sam definira v naravni 
in socialni celovitosti, tako da 
z interakcijo raziskuje pogo-
je svojega preživetja in temu 
primerno ureja svoje ravna-
nje. Pogovori, stiki, dogovori, 
izmenjava sporočil in izkušenj 
so sestavine pojma komunici-
ranje. Človek ne obstaja zato, 
da komunicira, ampak komu-
nicira, da bi obstajal. Prepros-
to, komuniciram, torej sem. 
Tisti, ki ne komunicira, de-
jansko umira kot človek in 
družbeno bitje. »Naše življe-
nje gre h koncu takrat, ko zač-
nemo molčati o stvareh, ki so 
pomembne.« (Martin Luther 
King ml.) 

Vendar je pogovor preko 
sredstev komunikacijske teh-
nologije virtualen in prikraj-
šan za doživetje sočloveka. 
Neosebno in posredno komu-
niciranje preko informacijskih 
sredstev vključuje tako imeno-
vano kodiranje (prenos sporo-
čila v signale) in dekodiranje 
(prevod signalov v sporočilo) 
pri čemer so možne napake 
oz. nesporazumi, t. i. komuni-
kacijski šumi. Drugače pove-
dano, namesto da bi občili, ka-
kor koli razumemo ta pojem, 
neposredno z osebo, to poč-
nemo z napravo. Namesto da 
odidemo do prijatelja, znan-
ca ali sorodnika in mu oseb-
no kaj sporočimo, povemo ali 
na primer čestitamo, to nare-
dimo preko računalnika oz. te-
lefona. Za povrh, namesto da 
bi sami ustvarili sporočilo, kli-
kamo vnaprej pripravljene sli-
čice ali besede, ki jih je nekdo 
spravil v napravo. Žal se ne za-
vedamo, da človek prave sreče 
nikoli ne doživi z nečim, tem-
več vedno z nekom. 

Kot rečeno, človek tri četrti-
ne časa preživi v komunici-
ranju in pri tem nikoli ne po-
misli na to, kaj pravzaprav ta 
pojem pomeni. Večina ljudi 
doživlja komuniciranje pra-
viloma kot verbalno in tudi 
neverbalno interakcijo člove-
ka z drugimi deležniki v na-
ravnem in socialnem okolju, 
s katero se zagotavlja dosega-

nje različnih potreb in intere-
sov. Na prvi pogled temu razu-
mevanju pojma komuniciranje 
nič ne manjka. Toda če pogle-
damo izvirni pomen latinske-
ga glagola »communicare« in 
samostalnika »communis«, 
ni težko ugotoviti, da ima ko-
municiranje v osnovi integra-
cijsko funkcijo. Torej pomeni 
povezovanje, združevanje in 
iskanje skupnega imenovalca 
za reševanje življenjskih vpra-
šanj skozi sodelovanje. Skrat-
ka beseda »communis« po-
meni biti skupaj, medtem ko 
beseda »communicare« ozna-
čuje proces medsebojnega so-
žitja oz. povezovanja, s čimer 

nastane ožja ali širša skup-
nost. Človek je družbeno bitje 
in izven skupnosti ne obstaja. 
Zato bi vsakomur moralo biti 
mar, v kakšni skupnosti živi. 

Kakovost človekovega počutja 
izboljšuje in lepša neposredni 
stik med osebami v komunika-
cijskem procesu, zato se kako-
vost komuniciranja meri še s 
tako imenovano »intimnostjo« 
neposrednega kontakta. Gre 
za živo, neposredno komuni-

kacijo med osebama, ki si za-
upata oz. verjameta drug dru-
gemu. Žal živimo v času piva 
brez alkohola, cigaret brez ni-
kotina, čaja brez teina, klobas 
brez maščob, za povrh imamo 
pa še osebno komuniciranje 
brez kontakta in brez zaupa-
nja med ljudmi!

Ko se z uporabo telefonov zač-
nemo izogibati osebnim stikov 
z ljudmi, se sami izločimo iz 
socialnega okolja in procesov 
komunikacije. Izobčenje iz so-
cialnega okolja pa je po mne-
njih mislecev antičnega časa 
najhujša kazen, ki lahko dole-
ti človeka.

A v sodobnem svetu niso pro-
blem samo komunikacijska 
sredstva, ki stojijo med sogo-
vorcema, temveč je problem 
vse bolj prisotna neoliberalna 
miselnost, ki profilira prakso 
pobega v zasebnost, egoizem 
in individualnost. Zato ne čudi, 
da se ljudje kot mimoidoči niti 
ne opazijo, če pa se, se hitro iz-
kaže, da nimajo o čem govoriti. 
Zanimanje drug za drugega je 
skopnelo pod težo neoliberal-
ne doktrine, ki človeka odtu-

juje tudi od sočloveka. Poprej 
ga je odtujila od sredstev za 
delo, od rezultatov dela in od 
upravljanja s procesi trajno-
stnega razvoja in na koncu še 
od sočloveka. Danes ljudem 
manjka sočutja kot najvišje 
oblike komunikacije. Če ne bi 
bilo vremena, se večina ne bi 
imela o čem pogovarjati. 

Ljudje smo močno integrirani 
v skupnost, v kateri pa drug za 
drugega nimamo časa oz. po-
litične moči, da bi vplivali na 
splošne pogoje upravljanja 
sprememb v lastnem lokal-
nem in širšem naravnem ter 
socialnem okolju. Res pa je, 
da lahko te spremembe nare-
dimo ljudje, toda samo v med-
sebojnih odnosih. S komunici-
ranjem odstranjujemo tabuje 
in nezaupanje do drugih ter 
tako ustvarjamo predpostavke 
za nastanek prijaznega okolja 
srečnejših ljudi. 

Družina in država s svojimi in-
stitucijami ne bi smeli jemati 
pomena kulture komunicira-
nja kot nečesa, kar je samou-
mevno. S komuniciranjem se 
ne obračamo samo k drugim 
ljudem, ampak z njihovo od-
zivnostjo prihajamo tudi »k 
sebi«, postajamo samozave-
stnejši in lažje stopamo pro-
ti izzivom, ki nam jih vsiljuje 
vsakdan. 

Prave sreče ne doživiš z nečim, temveč z nekom …

Piše:  
doc. dr. sc. Božidar Veljković

Žal živimo v času piva brez alkohola, cigaret brez 
nikotina, čaja brez teina, klobas brez maščob, za 
povrh imamo pa še osebno komuniciranje brez 
kontakta in brez zaupanja med ljudmi!


