
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Časopis za pokrajino Posavje, leto XXIII, št. 22, četrtek, 24. oktober 2019
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 7. novembra.

PRAZNIK AJDOVEGA KOLAČA – V nizu številnih prireditev, ki se v čast prazniku občine Brežice odvijajo 
ta mesec, je bila tudi že 13. razstava bizeljskega ajdovega kolača, ki jo organizira bizeljski aktiv Društva 
kmetic Brežice in vsako leto na turistično kmetijo Balon – Bela gorca privabi več obiskovalcev. Še 
preden to kulinarično znamenitost, ki si po besedah organizatorjev zasluži večjo prepoznavnost v lokalni 
skupnosti in širše, postavijo na ogled (in seveda pokušnjo), poteka tudi ocenjevanje najboljših pečenih 
ajdovih kolačev. Med letošnjimi 22 sodelujočimi jih je šest prejelo zlata priznanja: Ana Kovačič, Jožica 
Putrih (priznanje prevzela njena nečakinja), Klara Pinterič, Milena Dušič, Erna Rožman in Jožica Kene 
(na fotografiji z leve proti desni). Še več o tem dogodku pa v naslednji številki.  Foto: Rok Retelj

Mag. Andrej Vizjak, občinski svetnik 
SDS in nekdanji gospodarski minister:
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»Dobra energija« in novo vozilo

Podsreda je pokala po šivih

V igrah slavila Dolenja Pirošica

Vsak od nas je lahko inspiracija

Zmanjšati razvojni zaostanek

Od hrane za reveže do priboljška

Posavje z Zasavjem – 
da ali ne?

Nedavna okrogla miza o novi pokrajinski zako-
nodaji je postregla predvsem s skeptičnostjo po-
savskih županov – vendar ne vseh – glede načr-
tovane Zasavsko-posavske pokrajine. Večina je 
mnenja, da obe regiji nimata nič skupnega, tako 
da bi težko funkcionirali kot pokrajina. Pomembno 
sporočilo je bilo tudi, da je treba čim prej ustaviti 
centralizacijo države.
 Stran 3

Srčni dan izpolnil 
pričakovanja

Na petem letnem srečanju uporabnikov in izva-
jalcev pomoči na domu ter projekta dolgotrajne 
oskrbe na domu MOST in ostalih posredno ali ne-
posredno povezanih akterjev je bilo razvidno, da 
pomoč ni zgolj storitev, temveč vrednota, ki srč-
no plemeniti tako tiste, ki jo nudijo, kot tiste, ki so 
je deležni. 

Stran 9

OBČINA BREŽICE 
PRAZNUJE

Tematske strani 15–18

VOŠČILA OB PRAZNIKU 
OBČINE BREŽICE

Strani 19–24

099  €/kos

SVEČE

**

*Cena velja ob nakupu pladnja.
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Direktor RRA Posavje Martin 
Bratanič je za naš časopis po-
vedal, da so konferenco prip-
ravili z namenom, da različne 
deležnike povabijo k progra-
miranju za novo finančno per-
spektivo 2021–2027. »Doslej 
smo pripravili strateški okvir, 

ki je narejen skladno z opera-
tivnim programom in tudi pro-
gramom države. Za razliko od 
prejšnjega programa, v kate-
rem sta bili dve prioriteti, jih 
je zdaj pet, istočasno pa želi-
mo tudi z ostalimi razvojnimi 
programi, kot so štipendijska 
shema, turizem v najširši obli-
ki itd., povedati, kakšni so naši 
cilji in kako bi se lahko povezo-
vali,« je pojasnil.

Ključni razvojni cilj Posavja 
je zmanjšati razvojni zaosta-
nek in pozicioniranje regije v 
slovenskem prostoru. »Pred-
vsem pa se bomo usmerjali v 

gospodarsko močno in pame-
tno, družbeno razvito, zeleno 
in nizkoogljično, mobilno in 
dostopno ter skladno prostor-
sko razvito Posavje,« je pouda-
ril Bratanič. Kot prioriteto je 
izpostavil nizkoogljično druž-
bo, kjer naj bi država do konca 
leta 2020 oblikovala poseben 
sklad, v katerem naj bi bilo do 
milijarde evrov sredstev. »Niz-
koogljičnost ne pomeni, da 
bomo vse ukinili, ampak pome-
ni predvsem preskok v glavah – 
ali bomo podpirali velike hote-
le ali butičnost in zelenost,« je 
dodal. Konkurenčne prednos-
ti Posavja so po Brataničevih 
besedah sicer logistika, ener-
getika in turizem, veljalo bi iz-
koristiti tudi bližino državne 
meje. Kot šibko točko je Brata-
nič izpostavil neugodne demo-
grafske trende oz. starajočo se 
družbo, kar pa je problem cele 
države. Rešitev vidi v ureditvi 
t. i. dnevno-bivalnih centrih ne 
le za starostnike, ampak tudi za 
osebe s posebnimi potrebami.

Kohezijsko politiko in pripravo 
Regionalnega razvojnega pro-
grama regije Posavje za ob-
dobje 2021–2027 je predsta-
vila mag. Nataša Šerbec z RRA 
Posavje. Povedala je, da bo v 
naslednjem večletnem finanč-
nem okvirju skupni predlagani 
obseg sredstev višji ter realno 
primerljiv s sedanjim finanč-

nim okvirjem. Več sredstev bo 
namenjenih za programe na 
področju raziskav, digitaliza-
cije, migracij, varnosti in zuna-
njih odnosov, manj pa za dve 
največji politiki proračuna EU 
– kmetijski (-15 %) in kohezij-
ski politiki (-10 %). Sloveniji bo 
namenjenih 3,1 milijarde evrov 
sredstev, kar je 9 % manj kot v 
prejšnjem obdobju, a je to zni-
žanje manjše kot v nekaterih 
drugih državah članicah. Kohe-
zijski zakonodajni sveženj, v 
katerem je pet uredb, vsebuje 
pet tematskih ciljev: pametna 
Evropa, zelena Evropa, pove-
zana Evropa, socialna Evropa 
in Evropa bližje državljanom. 
Julija Marošek, ki je povezo-
vala konferenco, je predstavi-
la nekatere statistične podatke, 
ki so izhodišče za snovanje ra-
zvojnega programa, nato pa so 

udeleženci po skupinah razp-
ravljali o razvojnih prioritetah.

V drugem delu konference 
je Danica Kramžar iz RRA 
Posavje predstavila Posavsko 
štipendijsko shemo, direk-
tor GZS Posavske gospodar-
ske zbornice Darko Gorišek 
in direktorica Območne obr-
tno-podjetniške zbornice Kr-
ško Janja Starc sta govorila o 
potencialih gospodarstva pri 
razvoju regije Posavje, Nata-
ša Kalin iz RRA Posavje pa je 
predstavila zaključke projekta 
Razvoj in promocija turistične 
ponudbe vodilne destinacije 
Čatež in Posavje.

O vsebinskih pogledih na na-
stajajoči razvojni program pa 
v naslednji številki časopisa.
� Peter�Pavlovič��

KRŠKO – Za danes, 24. oktobra, popoldne je sklicana 8. redna seja 
krškega občinskega sveta, na kateri bo ta predvidoma potrdil re-
balans proračuna za letošnje leto, v nadaljevanju pa obravnaval 
tudi osnutek prihodnjega dvoletnega proračuna, to je za leti 2020 
in 2021. Rebalans letošnjega proračuna so pripravili na podla-
gi za okoli tri milijone evrov višjih prihodkov od načrtovanih, ki 
bodo po novem znašali 43,6 milijona evrov, ter za okoli 840.000 
evrov nižjih odhodkov od planiranih, po novem visokih 40,5 mi-
lijona evrov. V pripravljenem osnutku proračuna za leto 2020 so 
načrtovani prihodki za štiri milijone evrov nižji, to je 39,2 milijo-
na evrov, v letu 2021 pa so ocenjeni na 39,9 milijona evrov, med-
tem ko bodo odhodki znašali 41,5 milijona evrov v prihodnjem 
letu in 40,2 milijona evrov v letu 2021. Na predlog svetnika Aleša 
Zajca se bodo na seji svetniki seznanili s predlogom nove pokra-
jinske delitve Slovenije, predvidoma podali soglasje družbi Wil-
ly Stadler v PC Drnovo, da je lahko višina načrtovane izgradnje 
poslovne hale dva metra višja, kot je to opredeljeno v veljavnih 
prostorsko izvedbenih pogojih, v sprejem pa prejeli tudi predlog 
o odpisu dolga v višini dobrih pet milijonov evrov Ministrstvu 
za okolje in prostor iz naslova zavez ob sklenitvi protokolov ob 
umeščanju odlagališča za nizko in srednje radioaktivnih odpad-
kov v Vrbini. Med skupno 15 točkami bodo med drugim svetniki 
prejeli v obravnavo tudi osnutek načrta varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami za prihodnji dve leti ter osnutek planov ra-
zvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje štirih let.  B. M. 

Na seji o novi pokrajinski delitvi

KOSTANJEVICA NA KRKI – Včeraj, 23. oktobra, popoldne se je 
prvič po julijski izredni seji sestal kostanjeviški občinski svet. Med 
13 točkami dnevnega reda je bil rebalans letošnjega proračuna. 
Načrtovani prihodki v predlogu rebalansa znašajo 3,7 milijona 
evrov oz. 59 tisočakov več glede na sprejeti proračun, načrtova-
ni odhodki pa 4,4 milijona evrov oz. 289 tisoč evrov več glede na 
sprejeti proračun. V predlogu rebalansa so vključene nove pro-
računske postavke, ki jih v sprejetem proračunu prvotno ni bilo: 
sejnine občasnih odborov in komisij, ki jih imenuje župan (komi-
sija OPN), nujno reševalno vozilo in zamenjava parketa v športni 
dvorani OŠ Kostanjevica. Omenimo še, da bodo med drugim po-
trjevali sklep o podpisu Listine o prijateljstvu in sodelovanju med 
občino Kostanjevica na Krki in hrvaško občino Rešetari.  P. P.

Tudi v Kostanjevici rebalans

RADEČE – Prosto delovno mes-
to direktorice radeške občinske 
uprave je po odhodu Brigite 
Stopar na mesto direktorice ra-
deške komunale s 1. oktobrom 
zaupano Marjetki Lipec, mag. 
javne uprave, ki je bila več kot 
dve desetletji zaposlena na sev-
niški upravni enoti. V njej se je 
zaposlila 1. aprila 1997 kot pri-
pravnica ter delala na različnih 
področjih – najprej na področju 
žrtev vojnega nasilja, vojnih in-
validov in vojnih veteranov, nato 
na področju kadrovskih zadev. 

Leta 2015 je postala vodja oddelka za okolje, prostor, kmetijstvo 
in druge upravne zadeve. V letošnjem avgustu se je javila na raz-
pis prostega delovnega mesta direktorice radeške občinske upra-
ve. »Po tehtnem premisleku sem se odločila za spremembo in ve-
selim se dela v novem kolektivu. Moj namen je nadaljevati delo 
predhodnikov, ki so delali dobro,« pove in doda, da bo njeno do-
sedanje mesto občinske svetnice v radeškem občinskem svetu 
zasedel nekdo drug, ostaja pa še naprej predsednica KD Pihalni 
orkester radeških papirničarjev.  S. R.

Marjetka Lipec na čelu radeške 
občinske uprave

Marjetka Lipec

Na okrogli mizi je predsednik 
Društva Abstinent Štefan Le-
poša opozoril, da danes alko-
hol v Sloveniji čezmerno uživa 
okvirno 200.000 prebivalcev, 

v 80. letih prejšnjega stoletja 
pa naj bi bilo teh 80.000. Gle-
de na to, da so s prekomernimi 
uživalci alkohola povezani tudi 
družinski člani, se s posledica-
mi odvisnosti sooča najmanj 
še štirikrat toliko prebivalcev 
(800.000) ali dobrih 40 odstot-
kov prebivalstva. Peter Molan, 
komandir Policijske postaje 
Krško, je med drugim povedal, 
da na letnem nivoju na obmo-
čju občine Krško obravnavajo 
povprečno 600 kršitev javne-
ga reda in miru, polovici prime-

ZA odgovoren odnos do alkohola
KRŠKO – 10. oktobra je v organizaciji Društva za urejeno življenje – Abstinent, Društva Zmagovita pot Kr-
ško in LAS Krško ter v koordinaciji Centra za socialno delo Posavje na Občini Krško potekala okrogla miza 
na temo zmanjševanja škodljivega pitja alkohola in medinstitucionalnega povezovanja za dosego tega cilja. 

rov botruje alkohol oz. preko-
merno opite osebe, in da je v 
Sloveniji tretjina vseh smrtnih 
nesreč v prometu povzročenih 
s strani opitih voznikov. 

Dr. Doroteja Kuhar, predse-
dnica LAS (Lokalna akcijska 
skupina) Krško, je izpostavi-
la problematiko konzumira-
nja alkohola med mladimi, pri 
čemer je izpostavila, da je LAS 
Krško kot posvetovalno telo 
župana za področje zasvoje-
nosti v občini zgolj še eno red-
kih v slovenskem prostoru, 
ki se v tej organizacijski ob-
liki posveča področju tvega-
nih vedenj med mladimi. Bo-
jana Pešec, izvajalka projekta 
SOPA (Skupaj za odgovoren 
odnos do pitja alkohola) v ob-
čini Sevnica (poleg Sevnice 
navedeni projekt poteka tudi 
v občini Brežice), je med dru-
gim navedla podatek, da so 
skozi projekt do sedaj izved-
li 34 obravnav posameznikov, 
pri katerih so si prizadevali do-
seči manj tvegano pitje, uspeš-
ni pa so bili pri dveh osebah. 

Dr. Branka Cepić iz Zdra-
vstvene postaje Kostanjevica 
na Krki je opozorila na viso-

ko stopnjo obolevnosti s kar-
cinomom med njenimi pacien-
ti, pri čemer ugotavlja, da jih je 
večje število tudi nadpovpreč-
no uživalo alkohol, da so pod-
vrženi kroničnim boleznim in 
da alkoholiki praviloma umira-
jo znatno prej. Romana Mik-
lič, izvajalka zdravstvene vzgo-
je v ZD Krško, je opozorila na 
zaskrbljujoč podatek, da naj-
več žensk pije med 25. in 35. 
letom starosti, torej v najbolj 
rodni dobi, pa tudi, da je sko-
zi predavanja po šolah razvi-
dno, da se otroci zavedajo pri-
sotnosti alkohola v družini, da 
so izredno senzibilni do spre-
menjenega načina obnašanja 
staršev pod vplivom alkoho-
la in da so temu primerno tudi 
zaskrbljeni. 

Na tematiko zajezitve razšir-
jenosti alkoholizma v družbi 
se je zvrstilo še več govornic 
in govorcev, med njimi pred-
sednica krškega društva Zma-
govita pot Ivanka Zevnik, ki 
je opozorila tudi na družbe-
no toleranco do pitja alkoho-
la, rekoč: »Ko smo pili, smo 
bili vsepovsod sprejeti, danes 
ni tako ...« Vsi udeleženi pred-
stavniki zavodov, služb in dru-

štev pa so izpostavili nujnost 
tesnejšega medsebojnega po-
vezovanja, izmenjave in ažur-
nega posredovanja podatkov, 
predvsem pa, da bi projekt 

SOPA, ki je v izvajanju od leta 
2014 do decembra 2020 z na-
menom vzpostaviti v družbi 
odgovoren odnos do pitja al-
kohola, po tem obdobju prešel 
na sistemsko raven izvajanja, 
saj so se prav pri tem projektu 
zdravstvene, socialne in nevla-
dne organizacije prvič poveza-
le v mrežo, ki obravnava pro-
blematiko alkoholizma tako 
individualno kot na nacional-
nem, regionalnem in lokalnem 
prostoru.
 Bojana Mavsar 

SEVNICA – V konferenčni dvorani sevniškega gradu se je v vče-
rajšnjem popoldnevu odvijala 10. redna seja sevniškega ob-
činskega sveta. Osrednja tema je bilo Javno podjetje Plinovod 
Sevnica, ki je imelo v prvi polovici leta 661 odjemalcev (549 go-
spodinjskih in 112 poslovnih). Na občinskem svetu je bil podan 
predlog, da se pričnejo aktivnosti za pripojitev vseh dejavnosti 
in zaposlenih JP Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Ko-
munala d.o.o. Sevnica, direktorju Antonu Krajncu, ki mu sre-
di decembra poteče štiriletni mandat, pa se po izteku manda-
ta dodeli funkcija vršilca dolžnosti direktorja zaradi predvidene 
reorganizacije. Potrdili so tudi prejemnike letošnjih občinskih 
priznanj. Grb Občine Sevnica bo prejela Lekarna Sevnica, zla-
to plaketo Knjižnica Sevnica in Ciril Udovč iz Dolenjega Bošta-
nja, srebrno plaketo podjetje Chemcolor z Dolnjega Brezovega, 
Društvo vinogradnikov Studenec in Franc Mrgole iz vasi Telče. 
Priznanja bodo podeljena na osrednji slovesnosti 8. novembra 
v sevniškem športnem domu.  S. R.

Plinovod pod Komunalo
Štefan Lepoša Ivanka Zevnik

Zmanjšati razvojni zaostanek
KRŠKO – Regionalna razvojna agencija (RRA) Posavje je 22. oktobra v prostorih Kulturnega doma Krško or-
ganizirala konferenco z naslovom »Razvojni pogled Posavja do leta 2027«, namenjeno predstavitvi razvojnih 
usmeritev Posavja v bližajoči se novi finančni perspektivi.

Martin�Bratanič

Konference�so�se�udeležili�predstavniki�javnega,�gospodar-
skega�in�nevladnega�sektorja.
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»Ali so novinarji še tu?« je po dobri uri okrogle mize o pokraji-
nah vprašal dr. Boštjan Brezovnik, prvi mož skupine, ki je po-
leti pripravila predlog razdelitve Slovenije na pokrajine in po 
desetih letih znova razburkala državo ali vsaj nekatere nje-
ne kotičke, med njimi Posavje. Očitno navajen, da prenašal-
ci senzacionalnih novic izginejo s prizorišča že kmalu po pri-
dobljenih izjavah in uvodnih nastopih govorcev, se je odločil, 
da posavski politični smetani kot prvi zaupa novo pogruntaci-
jo svoje skupine. Verjetno je k temu pripomogla prav 'glasnost' 
posavskih politikov po avgustovskem predlogu, ki je Posavje 
prilepil na zadek velike Dolenjske pokrajine. 

A nekaj nas je ostalo, predvsem midva s Posavskega obzornika, 
kjer nas zgodba o pokrajinah še posebej zanima, saj že preko 
20 let pišemo v časopis 'za pokrajino Posavje'. Zato sva pozor-
no prisluhnila tokratnim reakcijam naših županov in ugotovi-
la, da le niso bile tako odločne kot na seji Sveta regije. 

Kostanjevičan Ladko Petretič je kot predsedujoči Svetu regi-
je že v uvodu povzel znana stališča iz konca avgusta in se tudi 
v zvezi z novim predlogom zavzel za samostojno posavsko po-
krajino, tako kot ni nobenega dvoma dopuščal Ivan Molan iz 
Brežic, ki očitno ne vidi razloga, da bi bili ti regiji povezani. 
Radeški župan Tomaž Režun, ki bi zaradi pozicije občine lah-
ko še najbolj govoril za novi 'zasavski' predlog, je, očitno zado-
voljen z rezultati dosedanjega posavskega sodelovanja, izrazil 
čvrsto pripadnost Posavju. Podobno tudi bistriški župan Fra-
njo Debelak, ki zaradi specifičnega položaja svoje občine ves 
čas poudarja nujnost odločitve občanov na referendumu.

Precej spravljivejša pa sta bila sevniški župan in krški žu-
pan. Nastop župana Srečka Ocvirka je sicer mogoče razume-
ti v luči njegove dvojne vloge, saj je tudi član Državnega sve-
ta, ki je oz. bo predlagatelj nove pokrajinske delitve. Nemara 
pa niti ni na odmet misel, da je Sevničanom predlog lahko 
bolj simpatičen, saj je Sevnica v tem pogledu fizično bliže sre-
dišču nove tvorbe. Krški župan mag. Miran Stanko je, mor-
da zaradi obeta, da bi Krško lahko dobilo sedež nove pokraji-
ne, o možnosti povezovanja z Zasavjem zdaj izjavil, da je novi 
predlog delitve bistveno bolj sprejemljiv in da ne vidi razlo-
ga, da ne bi mogli sodelovati z njimi. 

Ali so bili nastopi županov zgolj stvar (trenutne) taktike ali 
pa gre za prve razpoke med našimi vodilnimi predstavniki, 
se bo še pokazalo, a videti je bilo, da tokrat Posavci niso bili 
usklajeni.

Žal pa tudi ni bilo dovolj priložnosti, da bi prišlo do razprave 
z ostalimi udeleženci okrogle mize. Ker je bil med publiko tudi 
dolgoletni 'sokreator' lokalne politike Lojze Štih, bi gotovo lah-
ko slišali, da se je povezovanje posavskih občin z Zasavjem že 
zgodilo pred dobrimi 60 leti, ko je bilo na tleh Slovenije uve-
denih enajst okrajev. Med njimi trboveljski, ki pa je bil, tudi na 
zadovoljstvo Posavcev, ukinjen že po treh letih …

Posavsko 
spogledovanje 
z Zasavjem

komentar

Piše: Silvester Mavsar

www.avtoline.si

Akcija 2 +2 žetona gratis!
sobota, 26.10.2019 in
nedelja, 27.10.2019!

SAMOPOSTREŽNA
AV TOPR ALNICA
SEVNICA 1. rojstni dan!

Kot je znano, je bilo v avgu-
sta predstavljenem predlogu 
nove pokrajinske zakonoda-
je Posavje vključeno v veliko 
Dolenjsko pokrajino s sede-
žem v Novem mestu, v kateri 
bi bilo združenih kar 32 občin 
s skoraj 300 tisoč prebivalci. 
Mag. Nataša Šerbec iz RRA 
Posavje je uvodoma deja-
la, da je razvrstitev v pokraji-
ne potekala na podlagi nave-
zav občin na mestne občine. 
Po tej predpostavki je Posavje 
prikrajšano za enakomeren 
razvoj znotraj svojega funk-
cionalnega območja. »S pri-
ključitvijo drugim območjem 
ne želimo, da bi bile Posavju 
odvzete številne razvojne pri-
ložnosti,« je poudarila Šerbče-
va. Po pozdravnih nagovorih 
direktorja RRA Posavje Mar-
tin Brataniča, predsednika 
Sveta regije Posavje in pred-

sednika Razvojnega sveta re-
gije Posavje Ladka Petretiča, 
ki je omenil, da je Svet regije na 
svoji zadnji seji sprejel tri skle-
pe in zavzel jasno stališče, da 
enotno zagovarja samostojno 
pokrajino Posavje, saj meni, da 
je regija Posavje v svoji funkci-
onalnosti, skupnem delovanju 
in zaupanju dovolj kompeten-
tna, da se jo obravnava ena-
kopravno v primerjavi z dru-
gimi oblikovanimi območji, ter 
evropskega poslanca Franca 
Bogoviča je osnutek pokra-
jinske zakonodaje predstavil 
eden njenih avtorjev, prof. dr. 
Boštjan Brezovnik z maribor-
ske univerze. Na prvoten pred-
log razdelitve pokrajin so se 
odzvali iz različnih regij, eden 
od štirih resnih predlogov je 
bil tudi predlog za ustanovitev 
samostojne pokrajine Posavje. 
»Ključen problem Posavja kot 
samostojne pokrajine je v tem, 
da je v njem združenih le šest 
občin z nekaj več kot 60 tisoč 
prebivalci. Če bi sledili tovr-
stnemu konceptu, nastopi tudi 
problem ustanovitve Koroške 
s 70 tisoč prebivalci, Zasavja z 
nekaj manj kot 60 tisoč prebi-
valci itd. Poleg tega bi se Slove-
nija razdelila na 15 ali 16 po-
krajin, pri čemer menim, da bi 
s tem ponovili napako iz leta 
1998 s teritorialnimi členitva-
mi na premajhne občine,« je 
menil Brezovnik in v nadalje-

»Posavje kot regija deluje,
zakaj ne bi kot pokrajina?«
LESKOVEC PRI KRŠKEM – 11. oktobra sta v dvorani Hotela Kunst v Leskovcu pri Krškem Regionalna razvoj-
na agencija (RRA) Posavje in evropski poslanec Franc Bogovič organizirala okroglo mizo »Pogled Posavja v 
predlogu nove pokrajinske zakonodaje«, katere namen je bil seznanitev širše javnosti s predlogi nove po-
krajinske zakonodaje in podanimi stališči regije Posavje.

vanju predstavil nov predlog 
pokrajinske zakonodaje.

V novem konceptu Zasavsko-
posavska pokrajina

Kot je dejal, je v novem kon-
ceptu predlagana ustanovitev 
desetih homogenih pokrajin in 
dve mesti (Ljubljana in Mari-
bor). Nov predlog zajema usta-
novitev skupne Zasavsko-posa-
vske pokrajine, ki bi zajemala 
območje desetih občin s 134 ti-
soč prebivalci. »Na ta način bi 
lahko zagotovili zadosten sis-
tem financiranja ter bi se tako 
za Zasavje kot Posavje, ki ima-
ta dve urbani središči nacional-
nega pomena, Krško in Trbo-
vlje, lahko zagotovil učinkovit 
razvoj,« je povedal Brezovnik. 
Ustanovitev pokrajin je po nje-
govem pomembna, saj bi s tem 
zamejili trenutno centralizaci-

jo v državi. Brezovnik je še na-
vedel, da se bo z uvedbo pokra-
jin, če bo seveda politika s tem 
soglašala, začela popolna reor-
ganizacija države, zato bo pro-
ces nove državne ureditve po 
ustanovitvi pokrajin dolgotra-
jen, običajno znotraj držav čla-
nic EU traja sedem do deset let 
(pokrajine bi predvidoma za-
čele delovati leta 2023, v celo-
ti pa bi zaživele do leta 2030).

Svoj pogled na osnutek pokra-
jinske zakonodaje je v nadalje-
vanju predstavil državni sve-
tnik in župan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk, ki je predsta-
vil svoje stališče glede morebi-
tne pokrajine Posavje: »Glede 
na zgodovinsko izkušnjo zad-
njih več kot 20 let sem mnenja, 
da je pokrajina Posavje potreb-
na, vendar je pri tem treba pri-
ti do usklajenih stališč.« »Naj-

slabše je, da nimamo pokrajin 
in da se nam danes dogaja cen-
tralizacija. Procesu ustanavlja-
nja pokrajin želim predvsem 
strpnost, drugače bomo leta 
2030 ugotavljali, da imamo 
eno veliko središče, vsa ostala 
Slovenija pa ima razvojne teža-
ve,« je sklenil. Ključno za evro-
poslanca Franca Bogoviča je, 
da Posavje aktivno pove svoje 
stališče v tem zahtevnem pro-
cesu nove pokrajinske zakono-
daje. Po mnenju brežiškega žu-
pana Ivana Molana Posavje z 
Zasavjem praktično ni poveza-
no, zato ne vidi razloga, da bi 
morali biti obe regiji poveza-
ni v pokrajino. Njegov bistriški 
kolega Franjo Debelak je izra-
zil bojazen, da se bodo ustano-
vile kadrovsko šibke pokrajine, 
poleg tega mora biti po njego-
vem postopek oživitve pokra-
jin veliko hitrejši. Za krškega 
župana mag. Mirana Stanka 
je nova delitev, ki predvideva 
Zasavsko-posavsko pokrajino, 
bistveno bolj sprejemljiva za 
vseh šest občin. Ne vidi razlo-
ga, da z Zasavjem ne bi mogli 
sodelovati. Radeški župan To-
maž Režun je poudaril, da bi 
država lahko že danes ustavila 
proces centralizacije, pa ga ni. 
»Posavje kot regija deluje, zato 
poskušajte razmišljati, da bi 

Udeležba�na�okrogli�mizi�je�bila�kar�številna.

Boštjan�Brezovnik

V noči s 25. na 26. oktober je pred 27 leti iz koprskega pristanišča 
odplula ladja z zadnjimi vojaki jugoslovanske vojske. Tako se je v 
zgodovino slovenske državnosti ta dan zapisal kot sklepno dejanje 
nastajanja slovenske države. V Združenju za vrednote slovenske 
osamosvojitve smatramo odhod zadnjega vojaka Jugoslovanske 
vojske (JLA) kot sklepno dejanje slovenske osamosvojitve ter 
dokončen prelom z nekdanjo totalitarno državo in njenimi simboli.

Vabimo Vas na 
POGOVORNO OMIZJE OB 28. OBLETNICI 

IZGONA ZADNJEGA VOJAKA JLA IZ SLOVENIJE

v petek, 25. oktobra 2019, ob 18. uri,
v Večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice 

(Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice)

Gosta pogovornega omizja:
Janez Janša,

obrambni minister osamosvojitvene vlade

Marjan Balant,
vodja odseka za obrambo občine Grosuplje 1991

Vabljeni!

tudi pokrajina Posavje delova-
la,« je dejal. Mag. Andrej Viz-
jak pa je izjavil: »Ni problem 
vsebina, problem je v glavah 
in birokratih v Ljubljani, ki od-

ločajo o naših krajih, ne pa mi 
tukaj.« Še več podrobnosti na 
www.posavskiobzornik.si.

 Rok Retelj
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UBOJ V ROMSKEM NASELJU – V romskem naselju Rimš pri 
Straži pri Raki je 21. 10. okoli 21.30 prišlo do uboja 26-letne-
ga moškega. V spor in pretep sta bila poleg žrtve vključena še 
mladoletnik in 19 let star moški, ki sta moškemu usodne rane, 
saj je ta izkrvavel na kraju dogodka, zadala z ostrim predme-
tom. Vsi moški so bili sicer znanci. Osumljenca sta s kraja zlo-
čina pobegnila, a so ju uspeli policisti in kriminalisti izslediti 
in odvzeti prostost v jutranjih urah po uboju.

POŽIG MOSTU – 20. 10.  so bili v jutranjih urah krški policisti 
obveščeni o požaru na mostu na Brodu pri Podbočju, ki naj bi 
ga neznani storilec polil z vnetljivo tekočino in prižgal ogenj, ki 
se je nato razširil tudi po delu lesene konstrukcije. Po prvih ne-
strokovnih ocenah naj bi povzročena škoda znašala 5.000 evrov.

BEG Z UKRADENO ROBO – 16. 10. popoldan so bili krški po-
licisti obveščeni o kraji registrskih tablic s parkiranega vozi-
la na Drnovem, ki ju je neznanec namestil na svoje vozilo in 
se odpeljal. Policisti so na podlagi opisa 32-letnega voznika z 
vozilom Fiat marea izsledili v Leskovcu pri Krškem, a se ta ni 
zmenil za njihova zvočna in svetlobna opozorila, temveč je s 
pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo vse dokler mu ni z vo-
zila odpadla prednja pnevmatika. Zatem se je pognal v tek, a so 
ga policisti hitro prestregli in ugotovili, da ima 32-letni kršitelj 
iz Ljubljane 'na grbi' več kršitev, saj je vozil brez veljavnega iz-
pita, v avtu pa prevažal artikle v vrednosti okoli 400 evrov, ki 
jih je pred tem ukradel v brežiški prodajalni. 

ZASEG KONOPLJE – Policisti PP Krško so sredi meseca opra-
vili hišni preiskavi na naslovu bivanja dveh osumljencev, pri 
katerima so zasegli okoli 2 kg prepovedane konoplje in naboje.

POTRESNA SUNKA  – 11. 10. so ob 6.23 seizmografi državne 
mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 0,8 
v bližini Radeč, 50 km vzhodno od Ljubljane. Tresenje tal so 
čutili posamezni prebivalci Obrežja pri Zidanem Mostu in Zi-
danega Mosta. Več občanov Kozjega, Podsrede, KS Koprivnica 
v krški občini ter Bistrice ob Sotli pa je občutilo potres 18. 10. 
ob 9.15, z nadžariščem 3 km jugovzhodno od Kozjega in ma-
gnitudo 1,5. Kakor ocenjujejo na Uradu za seizmologijo in ge-
ologijo, učinki navedenih potresov niso presegli III. stopnje po 
evropski potresni lestvici. � Zbrala:�B.�M.�

Marta Karlič, Gabrijele: Lep je občutek, ko 
prižgemo nekomu svečo v spomin, to je del naše 
tradicije. Luč naj bi imela simbolni pomen, da je 
spomin na naše drage še živ. Že nekaj let priži-
gam samo po eno svečko, v zadnjem obdobju 
pa lahko kupimo popolnoma razgradljive, ki ne 
škodujejo okolju. V tem hitrem tempu življenja 

bi bilo lepo, če bi namenili več časa drug drugemu, ko smo živi.

Tina Sintič, Globočice pri Kostanjevici: Dru-
gačne načine urejanja grobov poznam in jih 
pozdravljam, to se mi zdi lepo. Tudi sama bi bila 
pripravljena sprejeti takšen način okraševanja, 
predvsem z manj svečami, ki jih je v naših kra-
jih na pokopališčih še vedno zelo veliko oz. pre-
več, ta način izražanja spomina je še vedno zelo 

vkoreninjen, tako pri starejši kot pri mlajši generaciji.

Marjeta Arh Kvartuh, Koritno: Grobove že 
urejamo trajnejše. Na delavnicah v organizaci-
ji ZPM Dolina – Jesenice izdelujemo venčke iz 
popolnoma naravnih sestavin in jih odnesemo 
na grobove. Tudi osebno pazim, da ne prižigam 
spornih sveč, ampak uporabljam predvsem tiste 
na sončno energijo. Menim, da se miselnost že 

spreminja, saj nekateri mladi grobove v celoti že urejajo s kamni.

Branka Karabaš, Krško: Vsekakor sem za manj 
sveč in cvetja na grobovih. Po mojem mnenju je 
dovolj ena sveča za vse, ki jih imamo v srcu. Dan 
mrtvih je praznik trgovcev. Bolje bi bilo, da kaj 
naredimo sami doma. Sicer je dovolj osveščanja, 
a ljudje redko spreminjamo svoje navade in si 
ne damo dopovedati, da ni vse v blišču. Lahko 

bi zadostovala že tudi ena sama misel, ki jo namenimo rajnim. 

V našem okolju sožalje in spomin na pokojne izražamo 
predvsem s svečami in cvetjem, kar povzroča onesnaževa-
nje. Bi bili pripravljeni grobove urejati tudi na drugačen, 
bolj trajen način, npr. s pomočjo kamnov, lesa in drugih 
trajnejših materialov, menite, da lahko to spremenimo?

anketa

Urejanje grobov drugače?

Na nedavni okrogli mizi o 
novem predlogu razdelitve 
Slovenije na pokrajine ste 
bili dokaj kritični. Kaj vas je 
najbolj zmotilo?
Najprej to, da se je diskusija 
o uvedbi pokrajin začela na 
nepravem koncu, se pravi z 
risanjem zemljevida in določi-
tvijo bodočih regionalnih sre-
dišč. Menim, da bi bilo treba 
začeti z vsebino: katere naloge 
bodo pokrajine v prihodnje iz-
vajale, katere naloge bodo pre-
nesene z države in ministrstev 
ter občin na pokrajinsko ra-
ven, kaj bodo ljudje konkre-
tno imeli od novih pokrajin. 
V zvezi z vsemi temi vpraša-
nji smo leta 2007 v vladi že 
sprejeli predlog, ki bi bil lah-
ko dobra osnova tudi za tok-
ratni poskus uvedbe pokrajin 
v državi, žal pa se je zadeva za-
čela z zemljevidi in regionalni-
mi središči. Moja druga kritika 
je, da Posavje, kljub temu da 
je statistična regija in je bilo 
doslej tudi v predlogih iz leta 
2007 obravnavano kot samo-
stojna pokrajina, prvi predlog 
priključuje Dolenjski pokraji-
ni s središčem v Novem mestu, 
po modificiranem predlogu pa 
bi bili skupaj z Zasavjem. Kri-
tičen sem tudi do predlagate-
ljev v tem, da so zlasti na se-
verovzhodu države narisali 
veliko število pokrajin, tudi z 
razmeroma primerljivim šte-
vilom prebivalcev, kot jih ima 
Posavje. Sem absolutno za 
uvedbo pokrajin, vendar po 
meri ljudi in z manj oddaljene 
birokracije kot danes. 

Kolikšne so sploh možnosti, 
da pride do pokrajin? Pred-
stavnik stroke je bil zelo op-
timističen. Je tako naiven ali 
ima več informacij? Bo SDS 
podprla ta predlog?
Kar se tiče našega političnega 
stališča, smo uvedbo pokrajin 
vedno podpirali, vendar na na-
čin, da pokrajine predstavljajo 
neko novo razvojno priložnost 
in bodo zmanjševale regio-
nalne razlike, ne pa posilje-
ne pokrajine kar tako, ki bodo 
združevale ljudi, ki nimajo nič 
skupnega. Zato naša podpora 
predlogom ni a priori, se pra-
vi zagotovljena na načelni rav-
ni, ampak bo zelo odvisno od 
konkretnega predloga pake-
ta pokrajinske zakonodaje in 
ocene, ali bo ta projekt zmanj-
ševal razvojne razlike v državi 
in birokracijo ter ljudem prib-
ližal odločanje o pomembnih 
razvojnih vprašanjih. Skratka, 
pokrajine jemljem kot neko 
razvojno priložnost za zmanj-
ševanje razvojnih razlik, ne pa 
neko novo birokratsko tvorbo 
med državo in občinami.

Kasnejši pogovor s predstav-
nikom stroke je pokazal, da 
pri tem vlada sploh ne sodelu-

je in so se namenoma odločili 
sprožiti preko Državnega sve-
ta, tako da bo še dolga pot do 
sprejema v parlamentu, kajti 
sploh ni zamišljeno, da bi ta 
projekt potrjevala vlada, tem-
več ga bo Državni svet vložil 
v parlamentarno proceduro, 

kar seveda lahko naredi, a si 
ne znam predstavljati, da bo 
ta projekt uspešno vsebinsko 
pripravljen ter na koncu spre-
jet brez sodelovanja in podpo-
re vlade, katere koli že.

Kakšne so možnosti, da bi 
prišlo do povezave z Zasav-
jem, in kaj bi morali naredi-
ti, da bi bila ta povezava smi-
selna?
Tega predloga ne jemljem res-
no, ker nas z Zasavjem praktič-
no ničesar ne druži. Če sem še 
bolj natančen, nas povezuje-
jo samo Sava, enosmerna ces-
ta in železnica, še cestna po-
vezava med Novim mestom 
in Belo krajino je boljša. To je 
nek posiljen predlog, ne dru-
žijo nas nobeni razvojni izzi-
vi, problematika ali zgodovina. 
Na okrogli mizi sem zastavil 
tudi vprašanje, kaj bo z obema 
bolnišnicama, saj imamo po-
tem v eni pokrajini dve splo-
šni bolnišnici – Brežice in Tr-
bovlje, in kakšen bi bil razvoj 
teh dveh ustanov v eni pokra-
jini, ali bodo temu podredi-
li tudi institucije, kar pomeni 
siromašenje za obe regiji, ki 
imata danes vse te institucije 
sami zase.  

Kot smo slišali na okrogli 
mizi, pa tudi sicer vemo, je 
pri nas vsako področje po 
svoje organizirano. Kar se 
tiče Posavja, pa je skupen 
trend odvzemanja oz. seli-
tve institucij iz regije v Novo 
mesto. Ali je posavska poli-

tika naredil dovolj, da bi se 
temu uprla?
Ne, ni naredila dovolj, zlas-
ti v zadnjem obdobju, ko po-
grešam trdno, nepopustljivo 
in učinkovito zastopanje in-
teresov Posavja v Ljubljani. 
Posledično nam Novo mesto 

odvzema pomembne državne 
institucije, kar načrtuje tudi v 
prihodnje. Zelo pomembno je, 
da bi vlada z organizacijo dr-
žavnih institucij po Sloveniji 
lahko postavila zametke bo-
doče pokrajinske ureditve ne 
glede na zakonodajo o pokra-
jinah, in sicer na način, da bi 
organizacijo in sedeže določe-
nih državnih institucij posta-
vila v 12 oz. 14 bodočih pokra-
jin, kar pomeni, da bi Posavje 
ohranilo vse regijske institu-
cije, npr. geodetsko, policijsko, 
finančno upravo itd. Na tak na-
čin bi lahko začeli z regionali-
zacijo po meri ljudi takoj ter 
kasneje zgolj s prenosom še 
dodatnih nalog, pristojnosti in 
financ formalizirali pokrajine. 

Nov koncept oblikovanja 
pokrajin temelji na mestnih 
občinah. Ali se ni Posavju v 
tem pogledu maščevalo, da 
ni uspelo oblikovati enega 
večjega središča?
Ne, nasprotno. Mi smo v stra-
tegiji razvoja Slovenije izpo-
gajali rešitev, ki je lahko pri-
merna tudi za kako drugo 
pokrajino v Sloveniji, in sicer 
da nimamo izrazitega središ-
ča, temveč da je pokrajinsko 
središče somestje Brežic, Kr-
škega in Sevnice ter da se tako 
kot zdaj tudi pokrajinske in-
stitucije delijo med temi tre-
mi deli somestja. Ta rešitev 
je presegla morebitne spore 
glede enega samega središča 
pokrajine. 

Zdi se, da je trenutna moč 
Posavja v Ljubljani nekoli-
ko slabša, kot je bila v času, 
ko ste bili na primer poslan-
ci vi, Bogovič in nekaj časa 
tudi pokojni Janc iz Sevni-
ce …
Pomembno je predvsem, 
kakšna je politična moč po-
sameznika, zato je vprašljiva 
učinkovitost podpredsednika 
katere koli stranke, ki po tre-
nutnih javnomnenjskih anke-
tah ne preseže praga za izvo-
litev v Državni zbor. Gotovo pa 
je ključno, kako se posamezni 
politik v Ljubljani dejansko s 
srcem zavzema za razvoj svo-
je regije. 

Smo v prazničnem breži-
škem oktobru in pred nami 
je sam praznik občine Breži-
ce. Kakšen je njegov pomen 
za današnji čas?
Zagotovo je vsak praznik pri-
ložnost, da se ozremo nekoliko 
nazaj na narejeno v iztekajo-
čem se letu, da se z nagradami 
in priznanji zahvalimo vidnim 
posameznikom in organizaci-
jam ter da hkrati načrtujemo 
in spregovorimo o nadaljnjem 
razvoju. Temu so namenjene 
tudi številne praznične prire-
ditve, okrogle mize itd.

Kateri bi bili glavni dosežki 
občine Brežice v zadnjem 
obdobju?
Najpomembneje je, glede na 
lanske lokalne volitve, da je 
občina Brežice ohranila konti-
nuiteto vodenja brez kakršnih 
koli nestabilnosti in da se na 
občinskem svetu pogovarjamo 
predvsem o projektih in ra-
zvoju, brez političnih blokad. 
Seveda so pomembni tudi na-
daljnji projekti, od načrtovane 
gradnje šol, vrtcev do komu-
nalne in cestne infrastrukture, 
veselim pa se tudi končno ob-
nove starega železnega mostu 
čez Savo in Krko.

Nekateri menijo, da ni do-
volj poskrbljeno za nova 
delovna mesta, s katerimi 
bi nadomestili nekdanjo in-
dustrijo. Še posebno pa po-
grešajo možnost zaposlitve 
mladi, ki doštudirajo in bi se 
radi vrnili v domače kraje. 
Kaj bi bilo mogoče narediti 
v tem pogledu?
Res je, nikoli ni dovolj kvali-
tetnih delovnih mest, čeprav 
vemo, da se tudi v občini Bre-
žice odpirajo večje tovarne, 
npr. načrtovana hala podjetja 
TPV v IPC Brezina. Veliko lah-
ko na tem področju stori tudi 
občina in RRA Posavje. Nedav-
ni Forum odličnosti in mojstr-
stva, ki je v sklopu občinskega 
praznika prvič potekal v Bre-
žicah, je pravi dokaz, da se ob-
čina zaveda pomena prenosa 
dobrih praks tudi v našo ob-
čino.

Mag. Andrej Vizjak, občinski svetnik SDS in nekdanji gospodarski minister:

Z Zasavci nimamo skupnih izzivov
BREŽICE – Drugi v nizu naših oktobrskih sogovornikov ravno tako prihaja iz brežiške občine. Pogovarja-
li smo se z mag. Andrejem Vizjakom, ki ima bogate politične izkušnje, saj je bil minister in poslanec, že ne-
kaj mandatov je tudi občinski svetnik. 55-letni Brežičan, magister elektrotehnike po izobrazbi, je zaposlen 
kot vodja službe za investicije in razvoj v družbi HESS. Z njim smo se dotaknili aktualnih zadev, od vpraša-
nja pokrajin, praznika občine do energetskih tem in še česa.

Mag.�Andrej�Vizjak
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Potem ko je bilo videti, da 
bo ovira dokončanju spo-
dnjesavske verige Hrvaška, 
smo naleteli na težave na 
lastnih tleh – projekt Mokri-
ce in s tem zaključek verige 
so zaustavile zahteve oko-
ljevarstvenikov … Kakšno 
je stanje? Kje in kdaj vidite 
rešitev?
Družbi HESS in Infra, ki gradi-
ta verigo HE na spodnji Savi, 
sta doslej veliko energije vlo-
žili v usklajevanje projektov z 
raznimi državnimi institucija-
mi, npr. z zavodom za varstvo 
narave, ribištvo itd., lokalnimi 
organizacijami, društvi ... in lo-
kalnim prebivalstvom. Nismo 
računali na blokado zadnjega 
projekta v verigi HE na spo-
dnji Savi s strani maloštevilne-
ga društva iz Ljubljane. Verja-
mem, da bomo to blokado ob 
jasno izraženem interesu dr-
žave, da projekt gradnje HE 
na spodnji Savi konča, v krat-
kem tudi presegli, računamo, 
da bomo vsa potrebna dovo-
ljenja pridobili v letu 2020 in 
začeli z gradnjo HE Mokrice 
proti koncu leta 2020. 

Veliko problemov je tudi 
v zvezi z uporabo jedrske 
energije – nerešeno vpra-
šanje odlagališča NSRAO, ki 
ste ga napovedali tudi v času 
vaše vlade ...
Zagotovo je pred odločitvijo 
o širitvi jedrske elektrarne v 
Krškem – bloka 2 – treba reši-

ti vprašanje odlagališča jedr-
skih odpadkov. Žal tudi tu ak-
tivnosti potekajo prepočasi, 
vendar verjamem, da bo odla-
gališče zgrajeno v prihodnjih 
nekaj letih. K temu je nekoliko 
pripomogla tudi Hrvaška, ki se 
je odločila, da svojih odpadkov 
ne bo hranila v odlagališču v 
Vrbini, in s tem odpravila eno 
od dosedanjih dilem. Dolgoro-
čen pogled na razvoj energeti-
ke v Republiki Sloveniji kaže 
na dve možni alternativi, in si-
cer gradnjo novega bloka JEK 
ali gradnjo plinskih elektrarn. 
Z obnovljivimi viri namreč ni-
koli ne bomo mogli doseči var-
ne, zanesljive in konkurenčne 
oskrbe v RS. Osebno se zavze-
mam za čim prejšnjo politič-
no odločitev o gradnji drugega 
bloka v okviru strateških do-
kumentov države in posledič-
no aktivnosti priprav na samo 
gradnjo.

Kaj menite o nenadni pobu-
di premiera Šarca za gradi-
tev JEK 2?
Stališče predsednika vlade je 
pomembno in bi se moralo na-
daljevati v okviru jasnega pre-
dloga strateških dokumentov 
države v smislu izvedbe tega 
projekta, kajti le-to bo osno-
va za nadaljnje aktivnosti go-
spodarskih subjektov, ki bodo 
nosilec tega projekta, se pra-
vi GEN energije. Strateški do-
kument države oz. NEPN mora 
biti jasen in imeti nedvoumne 

usmeritve na področju ener-
getike za prihajajoče dolgo-
ročno obdobje. 

Do nekaterih sprememb 
prihaja tudi v upravljanju 
drugega stebra slovenske 
energetike – širitev uprave 
GEN energije. Kako vidite ta 
dogajanja kot eden ’očetov’ 
drugega stebra?
GEN energijo vidim pred-
vsem kot odgovornega uprav-
ljavca obstoječih energetskih 
podjetij znotraj skupine in še 
posebej kot kreatorja novih 
proizvodnih virov znotraj sku-
pine. Smiselno se mi zdi, da bi 
po dokončanju HE na spodnji 
Savi znanje in izkušnje prene-
sli tudi na projekt gradnje HE 
na srednji Savi ter da bi GEN 
energija ob jasnih usmeritvah 
države smotrno vodila projekt 
drugega bloka jedrske elek-
trarne. V kolikor je lastnik pre-
sodil, da potrebuje sedanji di-
rektor pri tem pomoč v obliki 
dodatnih članov uprave, je ši-
ritev uprave smiselna.

V luči zadnjih dogodkov z 
Adrio in letališčem Mari-
bor se marsikdo spomni 
tudi vaših prizadevanj za 
razvoj civilne uporabe leta-
lišča Cerklje ob Krki. Kako 
je zdaj s projektom Feniks? 
Kaj bi morda ukrenili, če bi 
bili ponovno gospodarski 
minister?
Razumeti je bilo, da je razvoj 

projekta Feniks zastal v času 
gospodarske krize, ni pa mo-
goče razumeti, da se praktično 
nič ne odvija na tej atraktivni 
lokaciji tudi zadnjih nekaj let 
gospodarske rasti, ko potenci-
alni investitorji iščejo primer-
ne lokacije v RS. Projekt Fe-
niks ima vrsto konkurenčnih 
prednosti, saj je ob letališču 
in avtocesti, bližina dvomili-
jonskega Zagreba z okolico 
daje tej lokaciji dodatno težo. 
Za ta projekt je že bil spre-
jet DPN in težko verjamem, 
da med potencialnimi inve-
stitorji ni interesa za to loka-
cijo. Ključno pri tem je, da se 
preko državnih institucij, ki 
so namenjene promociji slo-
venskega gospodarstva – ena 
teh je agencija Spirit –, anga-
žirano izvedejo aktivnosti za 
promocijo te lokacije med tu-
jimi in domačimi investitorji. 
Nekaj je pri tem žal že zamu-
jenega, npr. ob izgradnji aku-
mulacijskega bazena HE Bre-
žice bi lahko izvedli gradnjo 
priključka z avtoceste do Fe-
niksa pri nadvozu nad avtoce-
sto pri Skopicah. Pri Feniksu 
gre za državni projekt, saj je 
tako opredeljeno v sprejetih 
dokumentih, zato imajo obči-
ne tu omejene možnosti. 

Seveda pa razvoj Feniksa ni 
odločilen za razvoj uporabe le-
tališča Cerklje ob Krki v civil-
ne namene, precej birokratski 
odnos Ministrstva za obrambo 

in Slovenske vojske do civilne 
uporabe tega letališča zavira 
razvoj civilne letalske dejav-
nosti ter pomembno onemo-
goča delo JGZ Letalski center 
Cerklje ob Krki. Moja ocena je 
tudi, da SV ne bo več prav dol-
go razvijala področja letalstva, 
ker si enostavno tega ne more-
mo privoščiti, zato bi lahko od-
govorni končno že sprevideli, 
da je lokacija Cerkelj primer-
na za razvoj civilne letalske 
dejavnosti in posledično raz-
voj spremljajočih gospodar-
skih panog, npr. logistike, tu-
rizma itd.

Kako odgovarjate na do-
ločene očitke nekaterih 
svetniških skupin v bre-
žiškem občinskem svetu, 
predvsem SMC in Levice, da 
se kot predsednik Komisi-
je za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja gres-
te določene politične igrice 
pri kadrovanju in nastavlja-
te svoje kandidate, tako vsaj 
oni pravijo?
Na začetku mandata smo žele-
li pritegniti k sodelovanju čim 
širši krog političnih strank, 
zastopanih v občinskem sve-
tu. Opravil sem razgovor tudi 
z odgovornimi predstavniki 
SMC, ki pa so zavrnili sode-
lovanje. Posledično smo obli-
kovali sestavo kadrovske ko-
misije s predstavniki vseh 
svetniških skupin, ki so izra-
zili interes po sodelovanju. 

Tako so v komisiji zastopa-
ne štiri svetniške skupine, ki 
predstavljajo več kot polovico 
članov občinskega sveta. To-
rej ne gre za neko samovoljo 
mene ali SDS, temveč voljo ve-
čine v občinskem svetu, ki želi 
sodelovati za razvoj te občine.

Kakšen je vidik brežiške 
občine na migrantsko pro-
blematiko, ki je očitno spet 
vedno bolj aktualna?
Del občine Brežice je bil ob 
največji migrantski krizi leta 
2015 in 2016 zelo izpostav-
ljen, kajti občino je tako ali 
drugače prečkalo nekaj sto ti-
soč beguncev oz. migrantov. 
Izkušnja s takrat sprva neor-
ganizirano državo pri reševa-
nju te problematike nas še da-
nes motivira, da se država na 
prihode migrantov čez naše 
ozemlje odziva hitro in učin-
kovito, ne da bi pri tem trpe-
lo lokalno prebivalstvo. Skrbi 
nas povečevanje migracij 
skozi našo občino v zadnjem 
obdobju, zato izkoriščamo 
sleherno priložnost, da odgo-
vorne državne organe, zlasti 
policijo, spodbujamo k učin-
kovitemu delu in prepreče-
vanju nelegalnih prehodov 
državne meje. Žal postaja ta 
problematika, pri kateri sode-
lujejo tudi slovenski državlja-
ni, tudi med nekaterimi Posav-
ci donosen nelegalen posel.

 Rok Retelj

Forum se je začel s slovensko 
himno v izvedbi mladinske-
ga pevskega zbora OŠ Brežice 
pod vodstvom Metke Babič 
in glasbenima utrinkoma štu-
dentke petja Tjaše Zidanič ob 
klavirski spremljavi Pierine 
Cavaliere Mršić. Sledil je na-
govor gostitelja dogodka, župa-
na občine Brežice Ivana Mola-
na, ki je poudaril, da so v občini 
ponosni in počaščeni, da je rav-
no brežiška občina prizorišče 
tokratnega foruma. »V občini 
Brežice spodbujamo odličnost, 
vse od vrtca naprej, zagotavlja-
mo optimalne pogoje za delo in 
učenje ter podpiramo sodobne 
in inovativne pristope v vrtcih 
in osnovnih šolah. Za naš trud 
smo pogosto nagrajeni z odlič-
nimi dosežki šol in tudi posa-
meznih učencev, šole so bile 
prejemnice priznanj Kulturna 
šola, Eko šola itd., učenci pa se 
na mednarodnih tekmovanjih 
v znanju dokazujejo z zlatimi 
priznanji,« je razložil. S slav-
nostnim nagovorom je navzoče 
počastil predsednik Ustavne-
ga sodišča RS prof. dr. Rajko 
Knez. Izpostavil je, da ne sme-
mo stremeti k prestižu, am-
pak k odličnosti. Dodal je, da je 
odličnost in mojstrstvo mogo-
če doseči samo v okoliščinah, 
kjer vlada inspiracija in kjer 
vodje niso samo vodje po funk-
ciji, hierarhiji, ampak pred-
vsem navdihujejo ostale. Eno 
od pomembnejših sporočil, ki 

Vsak od nas je lahko inspiracija
BREŽICE – 14. oktobra je v Brežicah prvič potekal Forum odličnosti in mojstrstva, sicer že 28. po vrsti. Do-
godek na temo Spodbujanje nadpovprečnosti kot ključnega gradnika odličnosti in mojstrstva je organizi-
rala Občina Brežice v sodelovanju z OŠ Brežice, Posavskim muzejem Brežice, Posavsko gospodarsko zbor-
nico in Strateškim odborom Forumov odličnosti in mojstrstva.

jih prinaša ta forum, je ravno 
to, da je lahko vsak od nas in-
spiracija, kar vodi k odličnosti 
in mojstrstvu, je dodal, ter da 
lahko uspešno družbo razvija-
jo samo uspešni posamezniki. 
»Zato vam za vaše delo, aktiv-
nost in predanost iskreno čes-
titam ter si želim, tako zaradi 
države, naroda, posameznikov 
kot tudi zaradi vas, da ste vsak 
dan bolj uspešni,« so bile nje-
gove zaključne besede.

Sledila je slovesna podelitev 
velike nagrade odličnosti in 
mojstrstva, ki jo je letos pre-
jel predsednik Slovenske aka-
demije znanosti in umetno-
sti akademik prof. dr. Tadej 
Bajd, obrazložitev nagrajenca 
pa je prebrala Irena Vide, di-
rektorica Televizije Vaš kanal. 
Nagrado je sicer izdelal aka-
demski restavrator Aleš Vene 

iz Posavskega muzeja Breži-
ce. Program se je nadaljeval z 
uvodnim predavanjem pred-
sednika uprave in generalne-
ga direktorja podjetja Krka d. 
d. Jožeta Colariča, ki je pouda-
ril, da v podjetju niso odlični, 
ampak stremijo k odličnosti na 
vseh področjih. Sledili so trije 
paneli oz. pogovorna omizja na 
tri različne teme. Prvega z nas-
lovom Spodbujanje ustreznega 
izobraževanja in vzgoje za teh-
nološko in humano odličnost 
in mojstrstvo je vodila ravna-
teljica brežiške šole mag. Mari-
ja Lubšina Novak. Njeni sogo-
vorniki so bili: dekan Fakultete 
za turizem v Brežicah izr. prof. 
dr. Boštjan Brumen, na-
mestnica direktorja Zavoda za 
šolstvo RS dr. Stanka Preskar, 
častni občan občine Brežice in 
prejemnik srebrnega znaka RS 
za zasluge Dragutin Križanić 

ter zaslužni profesor Univer-
ze v Mariboru dr. Jože Gričar. 
Drugi panel, naslovljen Spod-
bujanje povezovanj na podro-
čju kulture in iskanje sinergije 
z gospodarstvom, je vodila di-
rektorica Posavskega muzeja 
Alenka Černelič Krošelj. Nje-
ni sogovorniki so bili: poobla-
ščeni minister, ekonomski sve-
tovalec na Veleposlaništvu RS 
v Zagrebu Bernard Šrajner, 
arhitekt, režiser, organizator 
promocijskih dogodkov mag. 
Matej Filipčič in pomočnica 
direktorja prodaje in marke-
tinga Term Čatež d. d. Alenka 
Mokrovič Pogačar. Tretji pa-
nel, ki je potekal pod naslovom 
Izzivi za pot k nadpovprečnos-
ti – Brežice kot vsestransko 
navdušujoč šopek različnosti, 
možnosti in priložnosti, je vo-
dil direktor sektorja za siste-
me vodenja v TPV Novo mesto 
in predsednik razsodnikov za 
Priznanje RS za poslovno odlič-
nost ter licenciran ocenjevalec 
za evropsko nagrado za po-
slovno odličnost Anton Petrič, 
njegovi sogovorniki pa so bili: 
direktor GZS Posavske gospo-
darske zbornice, Krško Darko 
Gorišek, predsednik nadzor-
nega odbora družbe TPV Vla-
dimir Gregor Bahč, direktor 
podjetja Kovis d. o. o. Alen Šin-
ko ter evropski poslanec Franc 
Bogovič.

 Rok Retelj

Sodelujoči�prvega�panela�na�forumu

PODBOČJE – 8. oktobra je Krajevna skupnost Podbočje na 
predlog predsednika sveta KS Janeza Barbiča imenovala od-
bor za reševanje problematike mostu na Brodu pri Podbo-
čju, ki je zadolžen za sodelovanje z Direkcijo RS za infra-
strukturo (DRSI) in pri projektu izgradnje novega mostu. 
Vanj so imenovali dr. Martina Kodriča, u.d.i.s., kot predse-
dnika, Luko Gramca, u.d.i.g., in Janeza Bršca, inž. grad. 

Na pobudo strokovnega odbora in podjetja GIRI, ki ima nalogo 
izdelave študije variant prometne rešitve na Brodu, so se pred-
včerajšnjim, 22. oktobra, sestali predstavniki ustanov in podjetij, 
vpletenih v reševanje nastale situacije: DRSI, Inštituta za metalne 
konstrukcije, Vodne skupnosti, Občine Krško in KS Podbočje. Po-
skušali so najti najprej kratkoročno rešitev za odpravo oz. omili-
tev popolne zapore mostu, nato pa še trajnejšo rešitev problema-
tike dotrajanega mostu. Kot je povedal predsednik odbora Martin 
Kodrič, so si bili udeleženci sestanka in ogleda mostu enotnega 
mnenja, da je most možno v kratkem času sanirati do te mere, da 
bo lahko odprt vsaj za lažja vozila ter pešce in kolesarje. Inšpek-
tor, ki je most avgusta zaprl, bo sicer zahteval še statično presojo 
mostu, s pomočjo katere bo določena nova, manjša nosilnost mo-
stu. Strinjali so se, da je to izvedljivo do 15. novembra. »V vsakem 
primeru mora biti most odprt do začetka zime,« poudarja Kodrič.
Kar se tiče trajne rešitve, pa je strokovni odbor pripravil več va-
riant, a vztraja pri stališču, da nobena ne sme na nikakršen način 
omejevati prometa, zato se zavzemajo za izgradnjo novega armi-
ranobetonskega mostu z nosilnostjo vsaj 40 ton, dvema hodni-
koma za pešce in kolesarsko stezo. V krajevni skupnosti namreč 
ne pristajajo na obnovo mostu v sedanji obliki, kot jo načrtuje-
jo na DRSI, »saj je za Podbočje kot kraj most na Brodu edina ce-
stna povezava z matično občino ter avtocesto«, poleg tega most 
zahteva večjo nosilnost zaradi tovornega prometa, težke kmetij-
ske mehanizacije ter varne šolske poti z avtobusom. »Zgolj obno-
va obstoječega mostu bi nas ustavila za naslednjih 20 do 30 let, 
česar pa si krajani KS Podbočje ne želimo,« pravi Janez Barbič. 
� P.�Pavlovič

Most naj bi odprli do zime

Posledice� nedeljskega� poskusa� požiga�mostu,� o� katerem�
poročamo�v�kroniki,�so�hitro�sanirali.
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IZDELAVA IN MONTAŽA

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

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

DAN SPOMINA NA MRTVE
Krajane obveščamo, da bo 

v petek, 1. novembra 2019, ob 14.30 uri
v preddverju nove vežice 
na pokopališču v Krškem

ŽALNA SLOVESNOST V SPOMIN NA MRTVE.

KS mesta Krško 
mag. Nataša Šerbec, 

predsednica Sveta KS mesta Krško 

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

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

Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Obiščite nas, presenečeni boste nad našo ponudbo!

LONČNE KRIZANTEME
IN REZANO CVETJE

AKCIJA!!!  

Nagrobni pesek 
in vaze Nagrobni aranžmaji 

in sveče

V Sloveniji na leto prižgemo 
od 15 do 20 milijonov sveč in 
zanje plačamo okoli 35 milijo-
nov evrov. Sveče, ki dogorijo, 
ustvarijo približno 5.000 ton 
odpadkov. Ob tem ni zanemar-
ljiv podatek, da ena tona odpa-
dnih sveč, ki jih ne recikliramo, 
obremeni okolje s 330 kilogra-
mi plastike, 10 kilogrami kovin, 
10 kilogrami baterij in 160 ki-
logrami nečistoč in ostalih ma-
terialov. Se tega zavedamo ob 
prižigu sveče? Morda bi spre-
menili naše navade in prižga-
li svečo manj ali pa izbrali oko-
lju bolj prijazno – na primer 
elektronsko, oljno ali s stekle-
nim ohišjem. V bogati ponud-
bi sveč najdemo tudi takšne, 
ki so iz čebeljega voska, soje, 
palmovega olja in drugih, na-
ravi bolj prijaznih snovi. Mor-
da je trenutno najboljša izbi-
ra solarna sveča, ki deluje na 
sončno energijo in gori do ti-
soč ur oziroma tri leta. Names-
to prave sveče lahko prižgemo 
tudi virtualno ali izberemo sve-
čo, narejeno iz lesa. Mlajše ge-
neracije vedno pogosteje da-
jejo na grobove namesto sveč 
kamenčke in koščke lesa s po-
slikavo (takšno dejanje ima 
svoj izvor v prazgodovini, ko 
so naši predniki na vrh gomi-

Spomin ni samo prižiganje sveč
POSAVJE – Približuje se dan spomina na mrtve, posvečen vsem, ki so tako ali drugače zaznamovali naša živ-
ljenja. Njihovemu spominu se poklonimo z obiskom grobov, cvetjem in svečami. Slednje  okolju niso prija-
zen odpadek in se po uporabi kopičijo v (pre)velikih količinah v zbirnih centrih za odpadke. 

le polagali kamne v obliki raz-
ličnih simbolov). Ohranjanje 
spomina na pokojne pa ni po-
vezano samo s količino prižga-
nih sveč, ki postanejo, ko dogo-
rijo, odpadek. To lahko storimo 
z rednim obiskovanjem in ure-
jenim grobom skozi celo leto 
ter s svežim cvetjem, ki je bio-
loški odpadek in okolja ne one-
snažuje na način kot ga odpa-
dne sveče. 

Izražanje sožalja 
na drugačen način

»Ljudje smo pogosto v zadre-
gi, kako izraziti sožalje in še 

vedno v mrliško vežico nosi-
mo svojcem pokojnika cvetne 
aranžmaje, posamezne cve-
tove in zavitke sveč. Tega se 
navadno nabere nenormal-
no veliko in nekateri svojci se 
skušajo temu izogniti z obja-
vo, da cvetje in sveče hvaležno 
odklanjajo. Drugi navajajo do-
brodelne ustanove in društva, 
ki jim lahko darujemo finanč-
na sredstva namesto cvetja in 
sveč. Vendar le redko kdo vza-
me univerzalni plačilni nalog, 
ki je običajno pri knjigi žalos-
ti, saj to pomeni dodatno iz-

polnjevanje obrazca in obisk 
banke. Nekatere krajevne 
skupnosti so poskušale z žal-
nimi trakovi, zbrani denar pa 
je bil namenjen za potrebe 
krajevne skupnosti ali za so-
cialno pomoč. Še večje težave 
pa so, če želimo svojcem de-
narno pomagati, sploh anoni-
mno,« pravita Ivana Vilčnik 
in Romana Ivačič, ki predla-
gata, da bi upravitelj pokopa-
lišča v mrliški vežici namestil 
skrinjico s ključem in vanjo bi 
tisti, ki bi se prišli poslovit od 
pokojne osebe in svojcem izra-
zit sožalje, lahko vrgli denar-
ni prispevek z vizitko ali brez 
ali pa samo vizitko z izrazi so-
žalja. »Svojci bi po zaključeni 
pogrebni slovesnosti dobili od 
upravitelja ključ, vsebino skri-
njice bi izpraznili in prispev-
ke porabili po lastni presoji – 
za pogrebne stroške, ureditev 
groba ali darovali v dobrodel-
ne namene, žalne vizitke pa 
shranili,« dodajata sogovorni-
ci, ki zaključita, »in če bomo s 
tem vsaj malo omejili prižiga-
nje sveč, lani so jih v Sloveni-
ji baje prodali okrog 16 mili-
jonov, bomo prispevali delček 
k varovanju okolja in čistejše-
mu zraku.« 
� Smilja�Radi

Klasične�nagrobne�sveče�niso�
okolju�prijazen�odpadek.

ZELENCI – Na pobudo Občine 
Sevnica in sevniškega kronista 
dogodkov skozi fotografski ob-
jektiv Ljuba Motoreta je bila 
4. oktobra v spomin na celovito 
prenovo ceste Sevnica–Planina 
odkrita nova spominska plošča 
v najožjem delu odseka ceste v 
soteski potoka Sevnična. Le-ta 
bo trajen spomin na zahtev-
no in več kot eno leto trajajočo 
obnovo makadamskega odse-
ka regionalne ceste, ki pove-

zuje Posavje s Kozjanskim. Na 
skalnem osamelcu je že pritrje-
na spominska plošča z letnico 
1868 in napisom v latinščini, ki 
jo je dal v zahvalo in spomin na 
težko gradnjo takratne gozdne 
ceste za spravilo lesa iz gozdov 
pod Bohorjem postaviti zadn-
ji lastnik gradu na Planini pri 
Sevnici grof Gustav Bloome. 
Napis se v prostem prevodu 
glasi: »Nova cesta med ostri-
mi, zavitimi gorami je bila sko-
zi dve milji in pol izvedena z 
ogromnimi in težkimi deli iz-
kopavanj, nasipavanj in utrje-
vanj v obstoječo od G. pl. Blo-
me. Popotnikom omogočil in 
regiji v korist. L. 1868.« 
 S.�R.,�foto:�N.�Nemec

Spomin na 
obnovo ceste

Skalni�osamelec�z�dvema�spo-
minskima�ploščama

ŠENTJANŽ – Zadnjo nedeljo 
v septembru se je v Šentjan-
žu odvijala zanimiva prire-
ditev z bogatim programom 
– jutranjemu pohodu po ru-
darski tematski poti je sledi-
lo odprtje Šentjanške tržni-
ce in razstave likovnih del z 
julijske likovne kolonije Ar-
tEko. 

Pohodnice in pohodniki, ki so 
se odpravili na rudarsko te-
matsko pot Tk pav, so sode-
lovali na odprtju že četrtega 
gozdnega okna na omenjeni 
poti. Tokratna tematika, zapi-
sana na informacijsko tablo, je 
voda, kajti novo gozdno okno 
gleda na nekdanji izvir vode, 
iz katerega so rudarjem »va-
serpinči« nosili vodo. In med-
tem ko so nekateri pod vod-
stvom Cvete Jazbec odkrivali 
zanimivosti nekdanjega dnev-
nega rudarskega kopa na poti 
Tk pav, se je na trgu v središ-
ču Šentjanža že odvijala Šen-
tjanška tržnica. Na njej so svo-
je domače pridelke in izdelke 
postavili na ogled ter na pro-
daj številni domači izdelovalci 
unikatnih izdelkov. Dogajanje 
so popestrile mažorete doma-
čega mažoretnega društva.

Na Repovževi štali so bila na 
ogled umetniška dela, nasta-
la v okviru ArtEka Šentjanž, 
ki se je letos že deveto leto za-
povrstjo odvijal na domačiji 
Felicijan v Peklu v prvih dneh 
julija v organizaciji Turistične-
ga društva Šentjanž in Zavo-

Pohod, tržnica in razstava

da MUK QRA iz Sevnice. Otvo-
ritev razstave, na kateri so se 
predstavili Jože Šubic iz Mari-
bora, Tatjana Mijatovič iz Ra-
dencev, Mojca Lampe Kajtna 
iz Šentjerneja, Ana Jazbec, Ma-
tic Svažič, Nena Bedek in Vla-
dimir Leben iz Sevnice, Mojca 
Marija Vilar iz Domžal, Toni 
Vučajnk iz Dobove, Tone in 
Judith Zgonec iz Boštanja ter 
Jerca Šantej, sta glasbeno po-
pestrila Andrej Fon na sakso-
fonu in Zoran Košir na kita-
ri. Osrednjo  temo ustvarjanja 
je predstavila strokovna vodja 
ArtEka Jerca Šantej, ki je deja-
la, da ustvarjalcem ni vseeno za 
naravo, v kateri živimo, zato so 
tokrat izbrali – zrak v povezavi 
z naravo in okoljem. Omenje-

ni temi je nekaj besed namenil 
tudi okoljevarstvenik in publi-
cist Anton Komat. Zbrane na 
otvoritvi je pozdravila predse-
dnica TD Šentjanž Petra Maj-
cen. Predsednik KS Šentjanž 
Boštjan Repovž in podžupan 
občine Sevnica Janez Kukec 
sta dejala, da sta zadovoljna, da 
je želja po kulturnem in ume-
tniškem ustvarjanju v naših 
krajih tako močna in plodna in 
se že veselita prihodnjega leta, 
ko bo potekala obeležitev 10. 
obletnice. Direktorica KŠTM 
Sevnica Mojca Pernovšek je 
pohvalila število obiskoval-
cev in gostov na dogodku, kar 
spodbuda tako organizatorjem 
kot tudi ustvarjalcem.
  S.�R./Vesna�Perko

Dogajanje� na� Šentjanški� tržnici� so� s� plesnim� nastopom�
popestrile�mažoretke.

Če�zasadimo�trajnice,�je�videz�
groba�skozi�celo�leto�urejen.

www.PosavskiObzornik.si
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Po sveti maši v cerkljanski 
cerkvi, ki jo je domači župnik 
mag. Janez Žakelj daroval 
za vse žive in pokojne kraja-
ne, so 5. oktobra pred gasil-
skim domom v Cerkljah ob 
Krki prvič pripravili igre med 
vasmi. Aktualna sestava sve-
ta KS Cerklje ob Krki se je na-
mreč odločila, da letos krajevni 
praznik obeleži na bolj druža-
ben način. Sodelovalo je sedem 
vasi, ki so se pomerile v štirih 
igrah, prvi zmagovalci iger, ki 
so požele obilo smeha, glasne-
ga spodbujanja in dobre volje, 
so postali vaščani Dolenje Pi-
rošice. Ti so v skupni razvr-
stitvi premagali Vrhovsko vas 
in Gorenjo Pirošico, od četr-
tega do sedmega mesta pa so 
se zvrstili Črešnjice, Župeča 
vas, Cerklje in Boršt. Sledila je 
osrednja prireditev ob krajev-
nem prazniku. Predsednik sve-
ta KS Cerklje ob Krki Damjan 
Kodrič je najprej izrazil zado-
voljstvo nad tolikšno udeležbo 
na dnevu KS, v nadaljevanju pa 
navedel nekaj investicij, ki so 
bile zaključene v zadnjem letu: 
modernizacija ceste Brvi, od-
vodnjavanje meteornih voda 
Gorenja Pirošica in zaklju-
ček odvodnjavanja meteornih 
voda v Župeči vasi, na pokopa-
lišču v Bušeči vasi so postavi-
li nov križ, v teku je izbor izva-
jalca del za tlakovanje poti na 
cerkljanskem pokopališču od 
vhoda do križa. Nato je podelil 
pokale trem najboljšim vasem 
in obenem izrazil upanje, da 
se bodo naslednje leto igram 
pridružile še ostale vasi.

Prireditve se je udeležil tudi 
župan občine Brežice Ivan 
Molan. Poudaril je, da je bilo 
od vseh KS v zadnjih dese-
tih letih investiranih največ 
sredstev na število prebival-
cev ravno v cerkljanski, pred-
vsem zavoljo nove šole in vrt-

V igrah slavila Dolenja Pirošica
CERKLJE OB KRKI – V KS Cerklje ob Krki, ki svoj praznik obeležuje 8. oktobra – na ta dan leta 1922 je bil 
odprt lesen most čez reko Krko – so letos pripravili t. i. dan krajevne skupnosti, ki je potekal nekoliko dru-
gače kot pretekla leta. Vse se je dogajalo na prostem, novost so bile prve igre med vasmi KS. 

ca pa tudi investicij v cestno 
infrastrukturo, modernizaci-
jo vodovoda itd. Lesen most 
v Cerkljah je tako dotrajan, da 
ga bo treba popolnoma pre-
noviti, je povedal in pojasnil: 
»Ker je most pod spomeniškim 
varstvom, pristojni zahtevajo, 
da se čim več tistega, kar bo 
od starega še uporabno, ohra-
ni. Občina intenzivno dela na 
tem, da pridobi vsa potrebna 
soglasja, in lahko povem, da 
je prvi možen termin za za-
četek obnove mostu 30. junij 

2020, saj nam je ribiška zveza 
do takrat prepovedala kakršne 
koli posege v Krki zaradi zelo 
bogatih drstišč na tem obmo-
čju.« Dodal je še, da investicijo 
zaenkrat ocenjujejo na vsaj pol 
milijona evrov.

Kodrič je ob prazniku KS po-
delil tudi krajevna priznanja. 
Priznanje KS Cerklje ob Krki za 
leto 2019 sta prejela Vincenc 
Jalovec iz Župeče vasi in major 
Aleš Zajc, jubilejno priznanje 
pa PGD Pirošica za 70 let de-

lovanja (zanj Franc Pavlovič). 
Jalovec je član PGD Cerklje ob 
Krki, v društvu šesto leto opra-
vlja funkcijo hišnika in prapor-
ščaka. Major Zajc je že nekaj 
let višji častnik za civilno-vo-
jaško sodelovanje v Vojašnici 
Jerneja Molana, s prevzemom 
te delovne obveznosti se je so-
delovanje vojašnice s krajevno 
skupnostjo in društvi okrepilo, 
predvsem na področju športa, 
tudi v času gradnje nove šole, 
ko je pouk začasno potekal v 
vojašnici, je bil vedno priprav-
ljen na konstruktivno sodelo-
vanje in pomoč. Prireditev se 
je zaključila v prešernem raz-
položenju, za kar so poskrbeli 
krajani, ki so ob tej priložnos-
ti izoblikovali harmonikar-
ski orkester. V kulturnem pro-
gramu so nastopili učenci OŠ 
Cerklje ob Krki, Ljudske pev-
ke Cerklje ob Krki in domači 
cerkveni pevci. Povezovale so 
Blažka Kodrič, Hana Haler in 
Ana Marija Žerjav. Za nadalj-
njo dobro voljo navzočih je v 
nadaljevanju večera skrbel an-
sambel Gala Kovačiča.
 Rok Retelj

Krajevni�nagrajenci�s�predsednikom�sveta�KS

V okviru pro-
jekta Ribe na 
šolskih krožni-
kih so imeli po 
učencih OŠ Bre-
žice in OŠ Jožeta 
Gorjupa Kosta-
njevica na Krki 
naravos lovni 
dan v Kostanje-
vici na Krki še 
drugošolci OŠ Jurija Dalmatina Krško. Okoli 100 
drugošolčkov se je zbralo pred Kostanjeviško 
jamo, kjer sta jih pričakala predstavnika Koz-
janskega parka kot zunanjega izvajalca pri pro-
jektu. Kot je povedal Dušan Klenovšek, so otro-
kom predstavili, kaj vse poleg ribe, tudi školjke, 
raki, vidre, bobri ipd., živi v vodah izven ribogoj-
nic v naše okolju. V nadaljevanju so si pod vod-
stvom Klemna Sevška ogledali tudi bližnjo Ribo-

gojnico Goričar, 
dan pa zaključi-
li s slastno rib-
jo pojedino, ki 
so jo pripravili v 
Gostilni Žolnir. 
»Vse z name-
nom, da bodo 
otroci tudi pri 
šolski malici bolj 
z veseljem sega-

li po ribah,« je zaključil Klenovšek. Kot je pove-
dala vodja naravoslovnega dne Suzana Pacek, 
je bil namen tega dne, da otroci spoznajo po-
men rib v prehrani in jim predstaviti, kaj vse je 
možno pripraviti iz rib. 
Nosilec projekta je Občina Krško, v njem pa so-
delujejo še Občina Sevnica, Ribogojstvo  Gori-
čar, OŠ Jurija Dalmatina Krško, Vrtec Krško, OŠ 
Brežice in OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica.

Naravoslovni dan na temo rib

Naročnik objave: Občina Kršo

OŠTRC – Policijsko veteransko društvo Sever Posavje je 18. 
oktobra na hiši Pirčevih na Oštrcu v kostanjeviški občini 
odkrilo spominsko ploščo v spomin na hrambo orožja v letu 
1991. Gre že za 18. tovrstno obeležje v krški in kostanje-
viški občini.

Na domačiji Pirčevih je bilo v letih 1990 in 1991 hranjeno orož-
je, strelivo in druga oprema, ki so ga takratni organi za notra-
nje zadeve hranili pri zaupanja vrednih državljanih. Za hrambo 
orožja, streliva ter opreme pri občanih se je takratno vodstvo 
slovenskih organov za notranje zadeve odločilo po neuspešnem 
poskusu razorožitve slovenske TO in s tem zavarovalo orožje, 
ki so ga uporabili pri zaščiti demokratičnih procesov v Sloveni-
ji in vojni. »S svojim pogumnim ravnanjem sta Anton in Jožica 
Pirc izpostavila lastno varnost, varnost svoje družine in svojih 
najbližjih,« je poudaril predsednik posavskega Severja Roman 
Kržan. »Na območju takratne Uprave za notranje zadeve Krško 
je evidentiranih več kot 25 objektov, kjer so bila tajna skladišča 
orožja. Na 17 objektih že stojijo spominska obeležja,« je še dejal.
Slavnostni govornik na krajši prireditvi ob odkritju obeležja je 
bil tedanji komandir Postaje milice Krško Štefan Hren. Da bi 
preprečili poskuse zasega orožja in streliva s strani JLA na posta-
jah milice, je kot komandir poskrbel, da so že konec leta 1990 
na tajne depoje prepeljali dolgocevno orožje in pištole, juni-
ja 1991 pa še strelivo, ki ga takrat niso nujno potrebovali. Vod-
je varnostnih okolišev so dobili nalogo, da poiščejo domoljub-
ne in zaupanja vredne občane, katerim bodo predali v hrambo 
strelivo. V takratni KS Kostanjevica na Krki je takratni vodja var-
nostnega okoliša Alojz Slavko Planinc poskrbel za hrambo stre-
liva pri družini Sintič–Gramc v Jablancah, Antonu Jordanu v Sa-
jevcah, Ivanu Prahu v Kostanjevici na Krki in Antonu Pircu na 
Oštrcu. »Hranitelji orožja takrat niso razmišljali o nevarnostih 
in morebitnih posledicah, če bi bili odkriti, temveč so želeli do-
dati svoj delež v mozaik slovenske osamosvojitve,« je poudaril 
Hren. Glavna akterja dogodka, tako gospodar Pirc kot policist 
Planinc, sta umrla leta 2013.
Spominsko obeležje sta slovesno odkrila Hren in vdova pokoj-
nega Ivana Jožica Pirc. Zbrane je nagovoril tudi kostanjeviški 
župan Ladko Petretič, v programu so sodelovali učenke in uče-
nec OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki ter ožji sestav or-
kestra Slovenske policije, prireditev pa je vodil Robert Perc.

� P.�Pavlovič�

V spomin na pogum Pirčevih

Jožica�Pirc�in�Štefan�Hren�ob�odkritem�obeležju

Veterani praznujejo 20 let
BREŽICE – Brežiško združe-
nje veteranov vojne za Slove-
nijo letos obeležuje 20-letnico 
delovanja in ob tej priložnosti 
so pripravili novinarsko kon-
ferenco. Predsednik Darko 
Udovič je predstavil zgodovi-
no in aktivnosti nekaj manj kot 
500-članskega združenja, nje-
gov namestnik dr. Tomaž Te-
ropšič pa načrte, ki jih ima-
jo ob bližajoči se 30. obletnici 
ustanovitve Manevrske struk-
ture narodne zaščite (1990–
2020) in zmage v osamosvo-
jitveni vojni (1991–2021). 

Med njimi je tudi izdaja knji-
ge ob 30. obletnici osamosvo-

jitve, ki jo že pripravlja upo-
kojeni polkovnik Slovenske 
vojske Mitja Teropšič. Slednji 
bo sicer v kratkem izdal zbor-
nik Brežiški teritorialci. »To je 
prva knjiga, v kateri bo detajl-
no opisan razvoj ene od Teri-
torialnih obramb v eni od slo-
venskih občin,« je poudaril 
Teropšič. 250-stransko knji-
go bodo razdelili vsem šolam 
in drugim javnim zavodom v 
občini, občinskim svetnikom, 
nekdanjim teritorialcem in ve-
teranom. Več v naslednji števil-
ki časopisa.  P. P.

Mitja�Teropšič
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Direktorica Inštituta Repu-
blike Slovenije za socialno 
varstvo in podpredsednica So-
cialne zbornice Slovenije mag. 
Barbara Kobal Tomc je na od-
prtju dejala, da se ne zgodi rav-
no pogosto, da se zdravstveni 
domovi odločajo za tako obliko 
skupnostne podpore. Pohvali-
la je tudi nakup novega vozi-
la za starejše. »Vse prevečkrat 
socialnemu izključevanju in 
osamljenosti starejših botru-
je prav dejstvo, da nimajo na 
voljo prevoza, ki bi jih pripeljal 
tja, kjer se aktivnosti dogajajo 
in zaradi tega ostajajo na svo-
jih domovih,« je pojasnjevala 
in zaželela, da bi center deloval 
tudi takrat, ko ne bo več pro-

jektnih sredstev. 
Za pridobljena sredstva v višini 
73.900 evrov (del je bil prido-
bljen iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja) 

»Dobra energija« in novo vozilo

se je direktor ZD Radeče Fran-
ci Čeč zahvalil radeški občinski 
upravi (bivši direktorici uprave 
Brigiti Stopar, višjemu sveto-
valcu za projektno delo in in-
vesticije mag. Matjažu Šu-
šteršiču, podžupanu Janezu 
Prešičku in županu Tomažu 
Režunu), Svetu ZD Radeče, di-
rektorjem javnih zavodov v ob-
čini, DU Radeče in ostalim dru-
štvom, Luciji Avguštin z RRA 
Posavje in Nataliji Klanšek iz 
ZD Radeče. Zadovoljstvo nad 
novo pridobitvijo so še izrazili 
predsednica DU Radeče Jožefa 
Novak, župan Režun in posla-
nec Matjaž Han. Predsednik 

Združenja šoferjev in avtome-
hanikov Radeče ter prostovo-
ljec Brane Zorec in koordi-
natorica programa Starejši za 
starejše DU Radeče Vera Li-
pec sta prevzela ključe vozila, 
s katerim bo starejšim omogo-
čen brezplačen prevoz po ob-
čini (vsa dodatna pojasnila so 
na voljo s klicem na tel. št. 064 
207 843). Blagoslov vozila je 
opravil radeški župnik Miro 
Bergelj.

V spremljevalnem kulturnem 
programu so poleg združene-
ga pevskega zbora vrtca in OŠ 
Marjana Nemca Radeče sode-

lovali še učenke in učenci GŠ 
Laško – Radeče ter z recitaci-
jo lastne pesmi Mihaela Zah-
rastnik. S svojimi izdelki se je 
predstavil Varstveno delovni 
center Golovec, enota Radeče, 
ki je izdelal tudi celotno deko-
racijo prireditvenega prosto-
ra. Sodelovanju se je odzval 
tudi Trubarjev dom upokojen-
cev iz Loke pri Zidanem Mostu 
ter klekljarska skupina Nitke in 
podjetje Baron. Posebno mes-
to na prireditvenem prostoru 
je bilo namenjeno še predsta-
vitvi preventivnega programa 
Svit. 
 Smilja�Radi

V�Radečah�so�bogatejši�za�nov�center�za�starejše�in�za�vozilo,�s�katerim�bodo�prostovoljci�vozili�
starejše�občanke�in�občanke�po�opravkih�ter�na�druženje�v�center.

Center� Dobra� energija� ima�
tudi�lastno�kuhinjo.

RADEČE – V ZD Radeče so 27. septembra odprli center za starejše, ki so ga poimenovali Dobra energija in 
bo prve uporabnike sprejemal od 4. novembra dalje vsak delovni dan od 9. do 14. ure, ko bo izvedena tudi 
prva delavnica o pravilni ter varni rabi mobilnega telefona. Ob tem so predali namenu novo vozilo, name-
njeno prevozu starejših oseb.

O B V E S T I L O

Občanke in občane Radeč, potencialne uporabnike 
Centra za starejše Dobra energija,

ki se nahaja v kletnih prostorih 
Zdravstvenega doma Radeče, obveščamo,

da bo center odprl svoja vrata v 
ponedeljek, 4. 11. 2019, ob 9.00.

• Center za starejše Dobra energija bo odprt vsak delovni dan 
od 9.00 do 14.00;

• prva delavnica z naslovom »Pravilna in varna raba mobilnega 
telefona« bo izvedena v ponedeljek, 4. 11. 2019, od 9.00 do 
12.00;

• vsako sredo ob 9.00 ste vabljeni na skupino za samopomoč, 
kjer boste poklepetali ob kavici;

• za brezplačne prevoze z vozilom za prevoz starejših se 
lahko prijavite koordinatorju vsak dan med 7.30 in 14.30 na 
telefonsko številko 064 207 843, najmanj tri dni pred izvedbo 
prevoza. Prevozi se bodo izvajali le na območju občine Radeče.

Vsa dodatna pojasnila o programih in delavnicah, prevozih ipd. 
dobite pri koordinatorju na telefonski številki 064 207 843. 
Spremljate nas lahko tudi na facebooku: CENTER ZA STAREJŠE – 
DOBRA ENERGIJA RADEČE.

Veselimo se srečanja z vami!

 Zdravstveni dom Radeče Društvo upokojencev Radeče
 Franci Čeč Jožefa Novak
 direktor predsednica
 Občina Radeče
 Tomaž Režun
 župan

Župan Tomaž Režun in direktorica občinske uprave mag. Mar-
jetka Lipec sta skupaj s strokovnima sodelavkama občinske 
uprave Melito Simončič in Katjo Čeč v četrtek, 17. oktobra, 
sprejela najuspešnejše karateiste in atlete v pretekli sezoni. 
S strani Karate kluba so se sprejema udeležili najuspešnejši mla-
di tekmovalci Andraž Kolander, Vili Kramar, Lili Kramar, Ed-
vin Hrvić ter najuspešnejša tudi na mednarodnih tekmovanjih 
Anže Tratar, ki je osvojil prvo mesto na mednarodnem WKF tur-
nirju ZUBLING CUP v Avstriji, in Pia Patricia Breznikar, ki je 
osvojila prvo mesto na svetovnem prvenstvu v Bratislavi 2019 v 
skupini oseb s posebnimi potrebami. Ekipo je spremljal predse-
dnik društva in tudi uspešen karateist Aljoša Kramar in pred-
stavnici staršev. Tekmovalci so se zahvalili vsem, ki jih podpira-
jo pri treniranju, vsi pa so izrazili iskreno hvaležnost trenerju 
Aljoši Kramarju. 
Sledil je sprejem Atletskega kluba Radeče pod vodstvom Bran-
ka Suzića, ki so se ga udeležili tudi starši in trener mlajših Pri-
mož Kirn. Pri mladincih U18 – U20 so se sprejema udeležili Ma-
tija Rizmal, večkratni prvak v teku na daljše proge in mladinski 
državni reprezentant v teku na 5000 m, Tim Povše, mladinski 
reprezentant v metu kopja, in Lea Martinšek, uspešna tekačica 
na 1000 in 1500 m. Zaradi študijskih obveznosti sta se opraviči-
la Nina Rman, državna mladinska reprezentantka v metu kopja, 
in Aljaž Renko, mladinski reprezentant v teku na 1500 m, ki je 
med mnogimi dosežki osvojil tudi prvo mesto na državnem pr-
venstvu v teku na 3000 m z zaprekami. Med pionirji U14–U16 so 
se sprejema udeležili Mark Mavko, uspešen tekmovalec v metu 
vortexa, Manca Renko, ki uspešno tekmuje v skoku v daljino, in 
Maja Knez, ki se po poškodbi z veliko volje in optimizma vra-
ča na tekaške steze. V razgovoru s tekmovalci, vodstvom kluba 
in starši je bilo izpostavljeno rezultatsko dobro in tudi sicer us-
pešno delo kluba, ki pa ga pesti primanjkljaj v trenerskih vrstah. 

Sprejem članov dveh uspešnih 
radeških klubov

V Radečah se na Hotemeškem polju odpirajo nove priložnos-
ti. Občina Radeče ter partnerji KTRC Radeče, Ribiška družina 
Radeče in Osnovna šola Marjana Nemca Radeče so namreč 
pristopili k projektu Posavski ribji krog. Operacija je sofinanci-
rana iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 
(ESPR). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinancira-
nja v skupni višini do 120.528,04€ (100 %). Projekt se bo iz-
vajal v treh fazah, zaključek je pred-
viden v septembru 2020.

Območje okoli ribnika na Hoteme-
škem polju je v lokalnem prostoru 
že dlje časa prepoznano kot velik 
potencial. Območje je primerno ne 
le za nadgradnjo ribolovnih aktivno-
sti, pač pa tudi za izvajanje aktivno-
sti izobraževanja in osveščanja na 
to tematiko. Revitalizacija območja 
ribnika tako predstavlja široke mož-
nosti za celotni radeški okoliš, pa 
tudi širše. 

Osnovni cilj projekta Posavski ribji krog je izobraževalno-osve-
ščevalne narave. Prebivalcem Posavja želimo z aktivnostmi 
projekta približati vlogo in pomen rib, ribjega življa znotraj reč-
nega ekosistema in vodnega kroga. Revitalizacija degradira-
nega območja ribnika v povezavi z modernimi didaktičnimi 
pripomočki omogoča inovativni interpretacijski pristop po-
dajanja vsebin lokalnim prebivalcem in obiskovalcem. Izva-
janje projektnih vsebin po principu učilnice brez zidov bo pri-
pomoglo tako k ohranjanju narave kot biotske raznovrstnosti 
za trajnostni razvoj območja LAS.

Občina Radeče je v sklopu operacije Posavski ribji krog za-

ključila urejanje ribnika s kaštno pregrado. Ribiška družina Ra-
deče je uredila okolico kaštne pregrade, pripravila pa bo tudi 
tekmovanja za ribiče invalide in mlade ribiče. KTRC Radeče 
bo pripravil šest delavnic, ki bodo izpostavile vlogo in pomen 
rečnega ekosistema, izveden pa bo tudi fotosafari, name-
njen ranljivim ciljnim skupinam. Projekt v podobi nove kro-
žne poti, imenovane Didaktični krog, prinaša nadaljevanje že 

dobro poznane Učne poti Savus. S 
širokim spektrom znanj s področja 
izobraževanja se je v projekt Posa-
vski ribji krog vključila Osnovna šola 
Marjana Nemca Radeče in zagoto-
vila pripravo kvalitetnih interpretacij-
skih vsebin za Didaktični krog. De-
vet interpretacijskih točk poti bo na 
podlagi tako formalnega kakor tudi 
neformalnega izkušenjskega uče-
nja omogočalo odkrivanje številnih 
zanimivih vsebin. Okolica ribnika bo 
obiskovalcem ponujala sproščeno 
in čutno doživljanje narave ter spo-

znavanje lokalnega okolja predvsem z vidika spoznavanja rib 
in njihovega življenjskega prostora. Vse vsebinske aktivnosti 
projekta so že v osnovi pripravljene na nadgradnjo, kar bomo 
dosegli z oblikovanjem integralnega turističnega produkta na 
temo rib, ribolova in ribogojstva na ravni regije. 

S projektom Posavski ribji krog v lokalnem prostoru tako 
stopamo korak dlje po poti trajnostnega razvoja. Nova infra-
strukturna podoba in spremljajoče mehke vsebine bodo pri-
pomogle ne le k oživitvi brežin reke Save, pač pa predvsem 
k nadgradnji tukajšnjega socialnega kapitala ter k izboljšanju 
kvalitete življenja lokalnega prebivalstva. 

Nove priložnosti v Radečah s projektom 
Posavski ribji krog
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Na tokratno srečanje, ki so ga 
pripravili peto leto zapored, so 
poleg uporabnikov in njihovih 
svojcev ter zaposlenih na cen-
tru povabili tudi sodelujoče 
ustanove in društva, ki si vsak 
na svojem področju prizade-
vajo za dvig kakovosti življe-
nja na območju občine Krško, 
znotraj in izven teh okvirjev pa 
vse srčne ljudi, kakor je deja-
la v. d. direktorice CSD Posavje 
Marina Novak Rabzelj, »ki 
vse, kar počnejo v življenju, 
počnejo s srcem«. Hkrati je šlo 
za medgeneracijsko druženje 
in kulturno prireditev, ki jo 
je povezovala krška rojakinja 
Alenka Kesar, v več ur trajajo-
čem programu pa so srečanje z 
nastopi popestrili folkloristi iz 
Artič, plesalca Plesnega kluba 
Lukec, harmonikarji Glasbe-
ne šole Krško, Kristjan Račič 
na klaviaturah in pevka Adri-
jana Lorber, Brežiški flosarji, 
KUD Liber in Nuša Derenda, 
na prizorišču so obiskovalcem 
predstavili tudi terapiji s konji 
družine Zevnik in s psi Društva 
Tačke Pomagačke. Sicer oskr-
bovalke in oskrbovalci krške 
enote CSD Posavje izvajajo so-
cialnovarstveno storitev Po-
moč na domu trenutno okoli 
200 starejšim, bolnim ali in-
validnim občanom na obmo-
čju občin Krško in Kostanje-
vica na Krki, je povedala vodja 

Carmen Rajer. Okvirno 100 
jih je na območju krške obči-
ne deležnih tudi storitev eno-
letnega projekta MOST, izvaja-
nja dolgotrajne oskrbe oseb od 
18. leta dalje, ki zaradi bolez-
ni, poškodb po nesrečah, inva-
lidnosti, izgube intelektualnih 
sposobnosti idr. v daljšem ča-
sovnem obdobju potrebujejo 
pomoč drugih oseb pri opra-
vljanju osnovnih in podpor-
nih dnevnih opravilih. Iz raz-
ličnih profilov sestavljen kader 
nudi tudi potrebno psihosoci-
alno podporo, storitve za ohra-
njanje ali povečanje samostoj-
nosti ter zdravstveno nego in 
oskrbo, namenjeno ohranjanju 
in izboljšanju zdravja.

Kot nam je na srečanju zaupa-
la Ana Frece, uporabnica tako 
pomoči na domu kot storitev 

iz naslo-
va dol-
gotrajne 
o s k r b e 
MOST, si 
ne pred-
s t a v l j a , 
kako bi 
se še, če 
ne bi bila 
deležna 

vse nege in podpore, sploh še 
lahko postavila na noge, ki so 
ji oktobra lani domala povsem 
odpovedale, zaradi česar je 

bila zaradi vse slabšega zdra-
vstvenega stanja tudi hospita-
lizirana: »Tri dni po odpustu iz 
bolnišnice decembra lani je že 
začela k meni prihajati nego-
valka CSD in od tedaj dalje pri-
de vsak dan ob 7. uri zjutraj. 
Niti ne najdem besed, a mo-
ram povedati, da sem iskre-
no in globo-
ko hvaležna 
mojima otro-
koma, zdrav-
niku, fizio-
terapevtu in 
negovalki s 
CSD – vsak 
dan me umi-
je, poma-
ga preoble-
či, dvakrat na 
teden stušira, 
zelo pomem-
ben pa je tudi najin pogovor, 
ki deluje name kot zdravilo –, 
da so me ponovno vrnili v živ-
ljenje, da lahko ponovno sto-
jim na svojih nogah!« Pogled 
na svoje delo sta strnila tudi 
socialna oskrbovalka pomo-
či na domu Vera Metelko in 
Luka Zupan, mag. kineziolo-
gije, zaposlen v okviru projek-
ta MOST. Metelkova kot oskr-
bovalka na terenu dela že šest 
let, za kar je opravila tudi na-
cionalno poklicno kvalifikaci-
jo in pridobila evropski cer-
tifikat. »Zase lahko rečem, da 

sem se v delo s starejšimi hit-
ro vklopila, da mi predstavlja 
poseben izziv, ker prihajamo 
v zasebne domove uporabni-
kov, kar pomeni, da se mora-
mo v primerjavi z osebjem v 
institucijah vsakemu posame-
zniku tako z zasebnega kot bi-
vanjskega vidika v večji meri 

in z empatijo prilagajati. Imam 
svoj teren, na katerem dnevno 
obiščem in oskrbim osem do 
devet ljudi, izvajam pa osebno 
nego in gospodinjsko pomoč, 
občasno tudi dostavo hrane. 
V zadovoljstvo mi je, da grem 
sleherno jutro z dobro vo-
ljo v službo in da s svojim de-
lom oskrbovancem polepšam 
in olajšam dan.« Zupan je po-
vedal, da kot kineziolog na te-
renu stremi k temu, da ljudi 
spodbudi in nauči, pa tudi nji-
hove svojce, kako v situacijah, 

NOVO v Krškem!
• Psihološko svetovanje posameznikom, parom, družinam 
• Kadrovsko psihološke storitve za podjetja 
• Ostale terapevtske storitve (Bownova terapija , Re�eksoterapija, 
 Access Bars, Reiki)

S prepletom različnih terapevtskih metod 
do celostne obravnave in osebne spremembe!

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 
Uporabniki Centra Sonček 
Posavje in člani s centrom 
tesno povezanega Društva 
za cerebralno paralizo Son-
ček Posavje so 4. oktobra 
pripravili dan odprtih vrat 
centra s predstavitvijo de-
javnosti in aktivnosti.

Z dnevom odprtih vrat v Cen-
tru Sonček vsako leto obeležijo 
6. oktober, ki poteka v zname-
nju svetovnega dneva cereb-
ralne paralize. Slednji je letos 
potekal od sloganom »Mi smo 
tukaj – pojdite z nami!«, nje-
gov namen pa je ob osvešča-
nju javnosti in širši predsta-
vitvi posledice možganske 
okvare s trajnostnimi posle-
dicami opozoriti tudi potre-
be, ki jih imajo obolele osebe 
s cerebralno paralizo. Kot je 
na dnevu odprtih vrat pove-
dala Tanja Kavčič, vodja VDC 
Sonček Posavje, je v centru za-
poslenih sedem uporabnikov 
– odraslih oseb, ki si zaradi gi-
balne oviranosti oz. invalidno-
sti ne morejo poiskati dela na 
odprtem trgu delovne sile in 
tudi ne v podjetjih za zaposlo-
vanje invalidnih oseb, njihovo 
število pa ostaja na enaki rav-
ni kot pretekla leta. Uporabni-
ki skozi delo v centru izdelu-
jejo pretežno darilni program 
in drobne uporabne predmete, 
pri čemer si jih Sončkovi cen-
tri po Sloveniji, teh je 15, z na-

»Mi smo tukaj – pojdite z nami!«

menom boljše prodaje izme-
njujejo pa tudi nadgrajujejo z 
novimi izdelki. Tako je začel 
uporabnik v posavskem centru 
na statvah plesti torbice iz od-
padnega blaga oz. iz na trako-
ve razrezanih majic, med no-
vostmi pa je tudi izdelovanje 
skled iz recikliranega papirja, 
kar pomeni, pravi Kavčičeva, 
da se tudi v Sončku pridružuje-
jo ekološkim in okoljevarstve-
nim ukrepom ter trendom po-
novne uporabe materialov. Ob 
tem se posvečajo tudi branju 
v skupini, tudi zahtevnejših li-
terarnih del, o vsebini katerih 
se tudi družno pogovarjajo. Z 
uporabniki v centru delajo tri 
zaposlene strokovne delavke, 
delavka preko javnih del, tre-
nutno pa se kot prostovoljka v 
Centru Sonček ter v skupnos-
ti za trajnost KNOF kot prosto-

voljka angažira Aleksandra 
Mihhaltševskaja iz Estonije. 

Center je, kot je bilo že omenje-
no, neločljivo povezan z Dru-
štvom Sonček Posavje, v kate-
rega je vključenih 340 članov, 
od tega jih je okoli 90 invalidov 
s cerebralno paralizo in drugi-
mi oblikami invalidnosti, osta-
li člani so z njimi sorodstveno 
povezani, nekaj pa je tudi zu-
nanjih članov. V društvu, ki ga 
vodi Nataša Solomon, se po-
leg organizacij raznih rehabi-
litacij in vaj za izboljšanje ali 
ohranjanje gibalnih sposob-
nosti članov posvečajo tudi 
izobraževanju članstva, z or-
ganizacijo letovanj in različ-
nih dogodkov pa za njihovo 
pestrejše in kvalitetnejše dru-
žabno življenje. 
 Bojana Mavsar

Uporabnik�centra�med�pripravo�materiala�za�pletenje�košar�
iz�recikliranega�papirja
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Srčni dan za srčne ljudi
KRŠKO – Center za socialno delo Posavje je 12. oktobra na ploščadi krškega kulturnega doma pripravil Srč-
ni dan, kakor so naslovili družabno srečanje uporabnikov socialnovarstvene storitve Pomoč na domu in 
vključenih v pilotni projekt integrirane oskrbe v občini Krško MOST.

ko izgubljajo gibalne sposob-
nosti, z njimi prilagojenimi va-
jami doseči pridobivanje moči 
in napredek njihove gibljivosti 
ali da ta vsaj ne nazaduje, da 
lahko še naprej živijo kar se 
da samostojno življenje: »Kar 
pa je dokaj dolgotrajen proces, 
saj so pri nekaterih prisotne 
kronične nenalezljive bolez-
ni, ko je treba upoštevati tudi 
določene omejitve. Sicer na 
dan delam s štirimi do šesti-
mi osebami, odvisno od zah-
tevnosti, povprečno se tera-
pija izvaja od 30 do 45 minut. 
Delo mi predstavlja novost in 
izziv z vidika, ker ga izvajam 
na domu uporabnika. Je dina-
mično in razgibano, tudi z vi-
dika, ker sem del ekipe, ki so-
deluje, usklajuje in dopolnjuje 
ukrepe, ko si vsi vključeni pri-
zadevamo za čim boljše zdra-
vstveno stanje in opolnomo-
čenje uporabnika.« Ob tem 
Zupan sodeluje tudi s partner-
jem v projektu VDC Leskovec 
– Krško, kjer dvakrat na teden 
vodi vadbi za skupini slabše in 
bolje gibalno sposobnih oseb.

Oskrbovalka�Vera�Metelko�in�kineziolog�Luka�
Zupan

Uporabnica� Ana�
Frece

Sicer je pilotni projekt dolgo-
trajne oskrbe MOST, ki se bo 
iztekel junija prihodnje leto, 
že do sedaj postregel z veli-
ko rešitvami s področja ureja-
nja dolgotrajne oskrbe v pri-
hodnje, je na Srčnem dnevu 
povedal Janez Praček z Mi-
nistrstva za zdravje. »Vsi trije 
izvajajoči pilotni projekti, po-
leg Krškega še v Celju in Dra-
vogradu, potekajo zelo dob-
ro, sočasno se izvaja zunanja 
evalvacija, za seboj pa imamo 
tudi ekipo strokovnjakov in 
ljudi, ki izvajajo izobraževa-
nja v vseh treh okoljih. Ta hip 
še ni jasno, kaj bo s projek-
tom po uradnem izteku junija 
2020. Upamo, da bo še nekoli-
ko podaljšan, nekaj sredstev je 
namreč še na voljo, in da se bo 
v tem času vzpostavil nek pre-
hodni sistem, ki bo zatem pre-
šel tudi v sistemsko ureditev. 
Za krški CSD, kakor tudi druga 
izvajalca pilotnega projekta, 
pa lahko rečem, da so vsi pri-
mer dobre prakse in da je pro-
jekt zelo dobro in odgovorno 
voden s strani pilotnih okolij.«
 Bojana Mavsar 

Prireditve�se�je�udeležilo�dobrih�300�srčnih�ljudi.
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V uvodu je pogled na prehoje-
no pot strnil v nekaj besedah 
moderator dogodka Oskar 
Zoran Zelič, ki je med dru-
gim dejal: »V času 25-letnega 
opravljanja dejavnosti so v le-
karni razvili vrsto izdelkov, ki 
so plod lastnega znanja in dol-
goletnega razvoja ter izboljšav 
s strmenjem po zagotavljanju 
varnih in kakovostnih izdelkov 
z modrostjo narave. V zadnjih 
petih letih so v lekarni uredili 
kotiček za svetovanje, nadgra-
dili informacijsko tehnologi-
jo, izboljšali dostop vanjo in 
se kot prva lekarna v Sloveniji 
preoblikovali v družbo z ome-
jeno odgovornostjo.« Z zbra-
nimi je delila del spominov 
tudi magistra farmacije Bre-
da Drenek Sotošek, ki se je na 
samostojno poslovno pot po-
dala po 21 letih dela v Lekarni 
Sevnica, kjer je bila 18 let di-
rektorica. »Bili so tako lepi kot 
težki časi,« je dejala in se ozr-

Lekarna – družinsko podjetje
SEVNICA – Lekarna Pod Svetim Rokom, prva zasebna lekarna v sevniški občini in peta v Sloveniji, je 1. ok-
tobra z družabnim srečanjem poslovnih partnerjev, prijateljev in podpornikov obeležila 25 let delovanja. 

la po družinskih članih, ki so ji 
še vedno v veliko oporo, še po-
sebej pa jo veseli, da ji sledita 
hčeri – Nataša in Lucija, ki sta 
dokončali študij farmacije ter 
se zaposlili v družinskem pod-
jetju, kjer za marketing skrbi 
njun brat Tomaž.

Za prehojeno pot so podjetni-
ci izrekli voščila in čestitali vsi 
povabljeni, med katerimi sta 
bila tudi direktorica ZD Sevni-
ca Vladimira Tomšič in sev-
niški župan Srečko Ocvirk, ki 
je poudaril še prizadevanja So-
toškove pri ustanovitvi skupi-

ne sevniških mažoret, pri ude-
janjanju ciljev v Rotary klubu 
Sevnica, v krajevni organiza-
ciji RK itd. Ustanoviteljici prve 
zasebne lekarne v sevniški ob-
čini sta predstavnika Območ-
ne obrtno-podjetniške zbor-
nice Sevnica, sekretarka Anita 
Pečnik in član zbornice Peter 
Mirt, podelila srebrno plake-
to za 25 let opravljanja obrtne 
dejavnosti. Ob tem je Mirt iz-
postavil še, da je bodočnost go-
spodarskega razvoja v družin-
skih podjetjih: »Tega je danes 
že 80 odstotkov in to ne glede 
na vse gigante, ki v naši državi 
poslujejo.« 

Praznovanja 25-letnice Lekar-
ne pod Sv. Rokom se je zaklju-
čilo z druženjem ob dobrotah, 
ki jih je za goste pripravila go-
stiteljica z družino, za glasbo je 
skrbel DJ Robi Sotošek. 

 S. Radi

Lastnica�zasebne� lekarne�Breda�Drenek�Sotošek�(druga�z�
leve)�z�možem�Francijem�ter�hčerkama�Natašo�in�Lucijo�pri�
prejemu�slike,�ki�jo�je�ob�jubileju�podaril�direktor�sevniškega�
podjetja Tanin Ivan Mirt.  

KRŠKO – Na 10. redni seji skupščine LAS Posavje 15. okto-
bra v sejni sobi A Občine Krško so opravili volitve organov 
LAS Posavje, saj dosedanjim organom letos poteče štiriletni 
mandat. Izvolili so nov petnajstčlanski upravni odbor in nov 
tričlanski nadzorni odbor, v katerih so zastopani predstav-
niki javnega sektorja, ekonomskega sektorja ter organiza-
cij civilne družbe in fizičnih oseb. 

Za člane upravnega odbora LAS Posavje za štiriletno mandatno 
obdobje oziroma do zaključka programskega obdobja so bili iz-
voljeni: kot predstavniki javnega sektorja Vlasta Kuzmički (Ob-
čina Sevnica), Kristina Ogorevc Račič (CPT Krško), Janja Jor-
dan (Občina Krško), Roman Matjašič (Občina Brežice), Alenka 
Černelič Krošelj (Posavski muzej Brežice) in Dubravka Kalin 
(KTRC Radeče); kot predstavniki ekonomskega sektorja Suza-
na Pavlič (Akval d. o. o.), Natalija Goričar Sevšek (Ribogojstvo 
Goričar d. o. o.), Mitja Udovč (JP Komunala Sevnica), Janja Starc 
(Zavod obrtnikov in podjetnikov Posavje, Območna obrtno-pod-
jetniška zbornica Krško), Sabina Žibert (Kostak d. d.) in Kata-
rina Simončič (Kmečka zadruga Krško); kot predstavniki or-
ganizacij civilne družbe in fizičnih oseb pa Bernardka Zorko 
(Zavod Svibna), Andreja Pavlin (Zavod Dobra družba) in Ma-
ruša Mavsar (Zavod Neviodunum). Za člane nadzornega odbo-
ra LAS Posavje so bili izvoljeni: kot predstavnica javnega sektorja 
Ana Bercko (Občina Bistrica ob Sotli), kot predstavnik ekonom-
skega sektorja Goran Udovč (Rudar Senovo d. o. o.) in kot pred-
stavnica organizacij civilne družbe in fizičnih oseb Marija Duk-
taj Fruk (Zavod Dobra družba).
� P.�P./vir:�RRA�Posavje

Izvoljeni novi organi LAS Posavje

V Turističnem društvu Lo-
vrenc Raka so z aktivnostmi za 
povrnitev ugleda raške č'bule 
pričeli pred osmimi leti, tudi s 
projektom Najboljše z Rake, si-
cer pa jo promovirajo na vseh 
tradicionalnih prireditvah v 
kraju. »Včasih so rekli, da je če-
bula hrana revežev, danes pa 
vemo, da ni tako, saj je naša ku-
linarika zelo povezana s čebu-
lo,« pravi predsednik društva 
Alojz Kerin. Na Raki je trenu-
tno pet večjih pridelovalcev, ki 
pridelajo približno osem do 
deset ton čebule, kar je seve-
da premalo za resnejši nastop 
na trgu. Ekskluzivni prodaja-
lec raške čebule je sicer trgo-
vska veriga Spar. V zadnjih le-
tih nimajo sreče z vremenom, 
saj so leta bodisi sušna bodisi 
premokra, kakršno je bilo le-
tošnje. Ker gre za zgodnjo sor-
to, to slabo vpliva na njeno ob-
stojnost.

Festival so pričeli z okroglo 
mizo o raški č'buli, na kateri 
so sodelovali Andreja Peterlin 
in Mojca Hrovat iz KGZS, Moj-
ca Škof s Kmetijskega inštitu-
ta Slovenije, Kristina Ogorevc 
Račič iz CPT Krško in gostilni-
čar Srečko Kunst. Peterlinova 
je predstavila letošnje težave 
pri pridelavi čebule, od veli-
ko plevela do čebulne muhe in 
plesni, Hrovatova pa možnosti 
za pridobitev subvencij, kjer so 
težava predvsem (pre)majhne 
površine nasadov čebule, zdru-
ževanje pridelovalcev pri pri-

Prvi festival raške č'bule

Včasih hrana revežev, 
danes priboljšek za gurmane
RAKA – Na Raki so večletna prizadevanja za oživitev pridelave nekdaj slovite raške čebule oz. č'bule, kot ji 
pravijo, nadgradili s prvi festivalom raške č'bule, ki je potekal 11. in 12. oktobra na trgu pred gostilno Tra-
tnik. Prvi dan je bil bolj strokovno, drugi pa družabno obarvan.

dobivanju sredstev pa ni mož-
no. Škofova je poudarila, da je 
za večjo prepoznavnost raške 
č'bule nujen vpis v sortno lis-
to, pri čemer pa je treba izpol-
niti kriterij RIN – različnost od 
drugih sort, izenačenost ma-
teriala in njena nespremenlji-
vost. Raje kot vrtičkarsko sorto 
je predlagala njen vpis kot oh-
ranjevalne sorte, kjer je možna 
tudi omejitev območja, kjer se 
lahko prideluje.

Prizadevanja za zaščito raške 
č'bule je pozdravila tudi Ogo-
revc Račičeva. Kot živilska teh-
nologinja je poudarila pozitiv-
ne značilnosti čebule: vsebuje 
veliko mineralov, vitaminov in 
eteričnih olj, ima tudi lasten 
rastlinski hormon, ki znižu-
je krvni sladkor in holesterol. 
Pomaga pri prebavi beljakovin, 
naši predniki so jo uporablja-

li kot zdravilo proti kašlju, pri 
žuljih in turih ter putiki. Kunst 
je dejal, da si kulinarike, tudi 
sodobne, brez čebule ne mo-
remo predstavljati. »Včasih je 
lažje kuhati brez mesa kot brez 
čebule,« je dejal. »Kadar želi-
mo še posebej dobro jed, po-
sežemo po domači čebuli,« je 
dodal in se zavzel za ohrani-
tev posebnosti, kakršne so kr-
škopoljski prašič, raška č'bula, 
cviček … 

Sledila je uradna otvoritev fe-
stivala, na kateri so predstavi-
li tudi maskoto raške č'bule. 
Festival so z rezanjem čebule 
simbolično odprli Kerin, pred-
sednik sveta KS Raka Primož 
Šribar in krški podžupan Vla-
do Grahovac. Podelili so prvo 
priznanje Antona Ulčnika za 
ohranjanje raške čebule, ki ga 
je prejel Franc Ulčnik. V pro-

gramu so sodelovali učenci OŠ 
Raka in pevska skupina La-
vrencij. Drugi dan festivala se 
je začel z razstavo kmetijske 
mehanizacije, ki se uporablja 
za pridelavo č'bule, sledilo je 
tekmovanje Pokaži, kaj znaš z 
raško č'bulo, kjer so sodelova-
le tri ekipe, vsaj en član pa ni 
smel biti starejši od 15 let, štiri 
ekipe pa so prikazale kuhanje 
jedi iz raške č'bule. Na stojni-
cah so prodajali raško čebulo 
in z njo povezane izdelke, v go-
stilni Tratnik so imeli ves čas 
festivala na voljo čebulni kruh 
in čebulno pogačo ter pražena 
jetrca z raško č'bulo, na stojni-

ci so pripravljali hamburger-
je in hot doge s skrivno sesta-
vino – raško č'bulo. Prireditev 
so seveda spremljali glasbeni 
nastopi harmonikarjev, Raških 
č'bularjev, Bučenskih rampla-
čev in ansambla Nebo.

� Peter�Pavlovič

Okroglo�mizo�o�raški�č'buli�je�moderiral�prvi�mož�TD�Lovrenc�
Raka�Alojz�Kerin�(desno).

BREŽICE - Pred kratkim se 
je ponudnik slušnih apa-
ratov Neuroth, podjetje s 
112-letno tradicijo in 14 
poslovalnicami po vsej Slo-
veniji, preselil na novo lo-
kacijo v Brežicah. V novih 
prostorih na Černelčevi 
cesti 3 ob Kavarni in sla-
ščičarni Urška vas pričaku-
jejo izkušeni akustiki Moj-
ca Globokar, Mateja Šurla 
in Uroš Volčanšek, ki vam 
bodo z veseljem pomagali 
k boljšemu sluhu, v skladu 
z njihovim sloganom »Pri 
nas je vaš sluh v najboljših 
rokah, saj smo z razlogom 
vodilni slovenski akustik za sluh«. V Brežicah so s svojo ponud-
bo slušnih aparatov različnih znamk z najnovejšo tehnologijo si-
cer prisotni že od leta 2011.  K. J.

LESKOVEC PRI KRŠKEM – Zaposleni v podjetju Bosch in njihovi 
otroci so se 11. oktobra v Gostilni Kunst sestali s člani Društva 
gluhih in naglušnih Posavja (DGN) iz Krškega. Med druženjem s 
člani društva so spoznavali znakovni jezik gluhih, tehnične pri-
pomočke za gluhe in naglušne, se seznanili s težavami, s katerimi 
se osebe z okvaro sluha – teh je na območju Posavja okoli 490 – 
soočajo v vsakodnevnem življenju, pa tudi z delovanjem društva, 
ki izvaja posebne socialne program že 56 let. Da bodo v slednjem 
lažje izvajali društvene aktivnosti in članom omogočili tudi ko-
munikacijsko prilagojene ekskurzije, je družba Bosch ob zaključ-
ku srečanja društvu namenila donacijo v višini 2.500 evrov.
� B.�M./vir:�Adrema,�foto:�Boštjan�Colarič

Donacija Boscha DGN Posavja

Generalna�direktorica�podjetja�Bosch�za�Slovenijo�in�Hrvaško�
Mirsada� Kudrić� (levo)� ob� predaji� donacije� sekretarki� in�
predsedniku�DGN�Posavje�Vlasti�Moškon�in�Bogdanu�Kuharju�

Neuroth na novi lokaciji  

Raška�čebula�je�rdeča,�malce�
ploščata�in�razmeroma�debe-
la�čebula,�katere�značilnost�
je� njena� zgodnost,� za� njen�
poseben�okus�pa�naj�bi�bila�
zaslužna�'trda�raška�zemlja'.

www.PosavskiObzornik.si
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Brezplačna izobraževalno-svetovalna predavanja
Vse več ljudi ima težave z vidom. Nekaterim se pojavijo že v otroštvu, drugim na delovnem mestu, s 
starostjo, poškodbami ali kako drugače. V Optiki Rimc nenehno sledimo novim tehnologijam in jih 
uvrščamo v našo ponudbo. Ker je novosti veliko, vam jih bomo predstavili in odgovorili na pomembna
vprašanja: kako si lahko izboljšamo kvaliteto vida in s tem tudi življenja, v katero smer gre razvoj, kaj je 
modra svetloba, kako zmanjšamo preobremenjenost oči in še na mnoga druga.

Z veseljem vas vabimo na predavanja, ki bodo v skrbi za osveščenost in izobraževanje naših uporabnikov
potekala v okviru Optike Rimc. Pridružite se nam!

VSE ZA DOBER VID

KDAJ: v petek, 8. novembra, ob 17. uri.
KJE: Dvorana v parku, staro mestno jedro Krškega.
ZA KOGA: za vse, ki se soočate z različnimi težavami vida.
Brezplačno!

16.45 - 17.00 

17.00 - 17.20

17.20 - 17.40

Zbiranje udeležencev in pozdravni
govor g. Roberta Rimca

SLABOVIDNOST PRI OTROCIH 
Razlaga slabovidnosti, negativni 
vplivi in kako jo zdravimo.
Nevena Sember, dr.med., spec. oftalmologije

SVETOVNA EPIDEMIJA 
KRATKOVIDNOSTI 
Razlogi naraščanja kratkovidnosti 
med mladimi in nove metode, ki se 
uporabljajo v stroki.
Matjaž Mihelčič, PhD, MSc optometrist

MODRA SVETLOBA – 
MI IN NAŠE OČI 
Kratkoročni in dolgoročni vplivi LCD 
zaslonov telefonov, računalnikov, 
tablic na naše oči, preventiva in rešitve.
Tina Lah Nolimal, MSc optometrist

ZAKAJ POSTOPOMA NA BLIZU
VIDIMO VEDNO SLABŠE? 
Glavni razlogi za poslabšanje vida na
blizu in predstavitve možnih rešitev.
Matic Vogrič, MSc optometrist

17.40 - 18.00

18.00 - 18.20

Po zaključku predavanj vas lepo vabimo v našo optiko, kjer si boste lahko ob pogostitvi ogledali prenovljene 
prostore očesne ordinacije. Vljudno vabljeni!

31.10.2019 - 16.00

VELIKA VAS – Prva oktobrska sobota je bila za gasilce PGD 
Velika vas in tamkajšnje krajane slovesna, saj so obeležili 
70-letnico delovanja društva, ustanovljenega 15. januarja 
1949 v gradu pri Pirčevih. 

Praznovanje edinega 
jubileja znotraj Gasil-
ske zveze Krško v leto-
šnjem letu se je začelo 
z ešalonom 70 unifor-
miranih gasilcev sek-
torja Leskovec in PGD 
Senuše pod vodstvom 
poveljnika PGD Velika 
vas Benjamina Salmi-
ča. Parada je potekala 
od cerkve do gasilske-
ga doma, v zaključnem 
delu je bil še mimohod 
s pozdravom častne 
straže, ki so jo sestav-
ljali poveljnik GZ Krško Borut Arh, predsednica GZ Krško in po-
džupanja občine Krško Ana Somrak, predsednik PGD Velika vas 
Marko Turšič, častni poveljnik PGD Velika vas Alojz Salmič in 
članica upravnega odbora PGD Velika vas Anica Baznik. Slav-
nostni program so popestrili člani Mešanega pevskega zbora Žu-
pnije Leskovec pri Krškem pod vodstvom zborovodkinje Kristi-
ne Lovšin Salmič in mladi gasilci PGD Velika vas s pesmijo in 
plesom pod mentorstvom Ane Božič, ki je gasilsko slovesnost 
tudi povezovala. Poleg Turšiča in Somrakove je zbrane nagovo-
ril tudi Aleš Benje, višji svetovalec za zaščito in reševanje na 
Občini Krško.
70-letnica je minila v znamenju pridobitev, za katere so se v PGD 
Velika vas trudili zadnjih nekaj let: v 2016 so dogradili novo ga-
ražo za gasilsko vozilo in gasilsko orodje, prostor, ki je nekdaj 
služil kot garaža, pa so preuredili v večnamenski prostor za kra-
jane Velike vasi in Gorenje vasi. Novo garažo in prenovljen ga-
silski dom, v katera je bilo vloženih okoli 15 tisoč evrov, je bla-
goslovil domači župnik Ludvik Žagar. Na slavnostni seji, ki so jo 
velikovaški gasilci izvedli 3. oktobra, so podelili društvena, ob-
činska in državna priznanja ter zahvale društva posameznikom 
in organizacijam. PGD Velika vas so ob jubilejni priložnosti iz-
rekli številne čestitke in izročili darila, praznovanje pa se je skle-
nilo s pogostitvijo in z zabavo ob glasbi ansambla Folk & Špas.
� Doroteja�Jazbec

Jubilej v znamenju pridobitev

Društvo� je� prejelo� večinoma�
praktična�darila.
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Spoštovane občanke, 
občani občine Brežice,

ob vašem prazničnem oktobru vam iskreno 
čestitam za dosedanjo uspešno pot razvoja. 
Naj bo praznik priložnost za krepitev 
povezovanja, sodelovanja in ustvarjalnih 
idej, da boste tudi v prihodnje še naprej kos 
vsem izzivom pri razvoju lokalne skupnosti 
kot tudi našega Posavja.
Iskrene čestitke vsem nagrajenkam in 
nagrajencem za prepoznan prispevek, s 

katerim bogatite in zaznamujete vašo občino.
Vse dobro in prijetno praznovanje želim.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko s sodelavci

URNIK SVETOVALNE PISARNE - NOVEMBER in DECEMBER
Krško, Kostak, d. d., stavba komunale:
• 8., 15., 22., 29. november in 6., 13., 20., december med 7:00 

in 15:00
Sevnica, stavba krajevne skupnosti pri občini:
• 7., 14., 28. november in 5., 12., december med 7:00 in 15:00
• 20. november in 18. december med 9:00 in 17:00
Brežice, CRP, d. o. o, Finžgarjeva ulica 1:
• 12., 19., 21., 26. november in 10., 17., 19. december med 7:00 

in 15:00
• 6. november in 4. december med 9:00 in 17:00
Radeče, sejna soba občine:
• 27. november med 9:00 in 17:00
Kostanjevica na Krki, prostori občine:
• 4., 25. november in 16. december med 11:30 in 15:00
Bistrica ob Sotli, sejna soba občine:
• 13. november in 11. december med 16:00 in 18:00

Pred obiskom svetovalne pisarne pokličite na tel. št. 07 48 17 
233. Vse morebitne spremembe uradnih ur so objavljene na 

www.varujvodo.si. 

Prenos pripadajočih zemljišč 
etažnim lastnikom
Na območju občine Krško je kar nekaj območij z večstanovanjskimi objekti. Ti so bili večinoma zgrajeni v času, ko za-
konodaja ni reševala problematike pripadajočih zemljišč, kot so parkirišča pred bloki, ki jih stanovalci uporabljajo že 
leta, ali pa otroška igrala in zelene površine, namenjene rekreaciji, druženju in počitku, ki še vedno ležijo na parcelah, 
ki po stanju zemljiške knjige niso v lasti etažnih lastnikov, temveč v lasti občine, (propadlih) gradbenih podjetij ali dr-
žave in drugih. Z namenom rešitve omenjene problematike je Občina Krško pristopila k izvedbi prenosov pripadajočih 
zemljišč etažnim lastnikom. Postopek predvideva obojestranske predloge določitve pripadajočih zemljišč, zato s strani 
etažnih lastnikov pričakujemo predloge, ki bodo pripomogli k hitrejši in kakovostnejši rešitvi postopka.

Občina Krško je v preteklosti že 
odkupila zemljišča okoli večsta-
novanjskih objektov z name-
nom zaščite tam živečih občanov 
pred izsiljevanjem zemljiškoknji-
žnih lastnikov zemljišč. Ureditev 
pripadajočih zemljišč je potreb-
no, saj trenutno stanje povzro-
ča težave pri določanju odgovor-
nosti za vzdrževanje teh površin 
ali pa pravno formalne zaplete 
pri upravljanju teh površin, da-
janju soglasij za posege na teh 
zemljiščih ipd. 

Prenos je možno izvesti spora-
zumno v primeru 100 % soglas-
ja vseh etažnih lastnikov ali z 

nepravdnim postopkom po do-
ločilih zakona ZVEtL-1 (Zakon o 
vzpostavitvi etažne lastnine na 
določenih stavbah in ugotav-
ljanju pripadajočega zemljišča, 
Ur. l. RS št. 34/2017), kadar so-
glasje ni možno. Občina Krško je 
pri prvih prenosih opravila več 
usklajevalnih sestankov s pred-
stavniki etažnih lastnikov z na-
menom sporazumnega prenosa, 
a so se dogovori izkazali za neus-
pešne. Glede na to, da je te pre-
nose skladno z zakonodajo pot-
rebno izvesti, je Občina Krško na 
pristojno sodišče naslovila vlo-
ge za določitev pripadajočega 
zemljišča, kot to navajajo pred-

pisi. Sodišče skladno z zakonoda-
jo ter s pomočjo izvedenca urba-
nistične stroke, ob upoštevanju 
prostorskih aktov, upravnih do-
voljenj ter pretekle rabe zem-
ljišča, kot pripadajoče zemljišče 
določi tisti del zemljiške parce-
le, na kateri stavba stoji, ter ze-
mljišče, ki je neposredno name-
njeno za redno rabo stavbe in 
brez tega stavba ne more funk-
cionirati oz. določi skupno pri-

padajoče zemljišče več stavbam 
v naselju. Vsekakor sodišče tudi 
upošteva morebitne predloge 
udeležencev postopka, prostor-
sko pogojenost in funkcionalno 
povezanost zemljišča s posame-
zno stavbo, vsekakor pa razdelit-
ve ne dopusti, če ugotovi, da bi 
se s tem onemogočila ali prete-
žno omejila redna raba posame-
zne stavbe.

Predstavniki Občine Krško in Sveta KS mesta Krško so 17. oktobra kra-
jankam in krajanom Krškega, predvsem pa Videmčanom, predstavi-
li načrtovan kolesarski poligon, ki naj bi ga še v tem letu zgradili na 
območju nekdanjega doma starejših na Vidmu. Občina Krško je za ta 
projekt pristopila k izvedbi lokacijske preveritve za omogočanje zača-
sne rabe prostora na območju veljavnega ureditvenega načrta za na-
selje Videm. Lokacijsko preveritev, ki dopušča začasno rabo prosto-
ra za poligon, je na 5. seji konec maja letos potrdil tudi Občinski svet 
Občine Krško. Steza na skupni površini 720 m2, primerna za vse vrste 
koles, rolke, rolerje in skiroje, bo manjšega obsega s približno 320 m2 
asfaltne vozne površine, zatravljenimi brežinami in notranjimi deli, 
dostopnimi potkami … Upravna enota Krško je v postopku pridobi-
tve gradbenega dovoljenja prejela tri pripombe krajanov, ki so se na-
našale na samo lokacijo ter tudi na vzporedne infrastrukturne uredi-
tve. Vsa odprta vprašanja so bila na predstavitvi razrešena. Upravna 
enota bo postopek nadaljevala. V kolikor krajani ne bodo vztrajali pri 
svojih pobudah, bo gradbeno dovoljenje v kratkem izdano in tako 
bo projekt ob ugodnih vremenskih pogojih lahko izveden še letos. 

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora-ZUreP-2 (Ura-
dni list RS, št. 61/17), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 
13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19), Obči-
na Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
ureditvenega načrta Nuklearne elektrarne Krško 

(prostorska ureditev skupnega državnega in 
lokalnega pomena - suho skladišče izrabljenega 

goriva) ter okoljskega poročila

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se jav-
no razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev uredit-
venega načrta Nuklearne elektrarne Krško (prostorska ureditev 
skupnega državnega in lokalnega pomena - suho skladišče izra-
bljenega goriva), ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško v okto-
bru 2019, št. projekta 19054-00 ter okoljsko poročilo za dopol-
njen ureditveni načrt NEK za projekt SFDS (suho skladiščenje 
izrabljenega goriva), ki ga je z izvajalci izdelal Aquarius d.o.o. 
Ljubljana v avgustu 2019, št.1429-19 OP.

II.
Dokumentacija je javno razgrnjena od 16. oktobra do vključ-
no 18. novembra 2019 v času uradnih ur v prostorih Občine Kr-
ško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo 
okolja, v prostorih Krajevne skupnosti mesta Krško ter na sple-
tni strani Občine Krško  https://www.krsko.si/objava/199674. 
Javna obravnava bo izvedena v ponedeljek, 4. novembra, ob 
18.00 uri, v mali dvorani Kulturnega doma Krško.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko 
podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pri-
pomb in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov ob-
cina.krsko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo 
ključne besede »SDUN NEK – suho skladišče«. Ustno se lahko 
pripombe podajo na javni obravnavi.

IV.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na svoji spletni strani. Šte-
je se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena 
in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za obja-
vo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletni stra-
ni. Osebe, ki ne želijo objave imena in priimka ali drugih oseb-
nih podatkov, morajo to posebej navesti v pripombi.

Javni razpisi za sofinanciranje programov in projektov 
s področja družbenih dejavnosti v letu 2020

25. oktobra 2019 Občina Krško objavlja javne razpise za sofinan-
ciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti 
v letu 2020, in sicer za kulturne programe in projekte, projekte 
obnove  kulturne dediščine, programe in projekte za otroke in 
mladino,  programe s področja tehnične kulture, programe s pod-
ročja socialnega in zdravstvenega varstva ter programe s področ-
ja športa. Hkrati objavlja Javni poziv za sofinanciranje kulturnih 
programov protokolarnega značaja v letu 2020. Rok za oddajo 
vlog je 6. december 2019. 
Na področju kulture in športa Občina Krško uvaja elektronsko 
oddajo vlog. Delavnica v zvezi z izpolnjevanjem in elektronsko 
oddajo vlog bo v sredo, 6. novembra 2019, v sejni dvorani A na 
Občini Krško, in sicer za prijavitelje na področju kulture ob 16.30, 
za prijavitelje na področju športa pa ob 18. uri. Ob tem še ob-
vestilo, da bo informativna delavnica za javne razpise za po-
dročje programov in projektov za otroke in mladino poteka-
la v soboto, 9. novembra 2019, ob 10. uri v prostorih MC Krško.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Kr-
ško www.krsko.si ali v času uradnih dni na Oddelku za družbene 
dejavnosti Občine Krško, kjer dobijo dodatne informacije.

Predstavili načrtovan kolesarski 
poligon na Vidmu 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
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Ekipa Gasilske zveze Sevnica se je soudeležila državnega preverja-
nja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega kri-
ža, ki je potekalo 5. oktobra na sedmih različnih lokacijah v središču 
Ormoža in tako na preverjanju uspešno zastopala posavsko regijo. 
Udeleženci so preverili svojo usposobljenost z ukrepanjem ob različ-
nih nesrečnih situacijah: ob prometni nesreči, razlitju nevarne sno-
vi, požaru v objektu, nesreči pri lovu divjadi, posledicah prekomer-
nega uživanja nedovoljenih poživil in substanc in množični nesreči. 
Preizkusili so se tudi v teoretičnem preverjanju znanja prve pomoči. 
Nenehno usposabljanje in preverjanje znanja ekip, ki se skozi pro-
stovoljna gasilska društva povezujejo v Gasilsko zvezo Sevnica, ne 
pomenijo zgolj motivacije prostovoljnih gasilcev za doseganje re-
zultatov na različnih tekmovanjih, temveč ključno prispeva k njihovi 
dobri psihofizični pripravljenosti v primeru posredovanja pri nesre-
či. Svojo usposobljenost gasilci, člani vseh gasilskih društev sevniš-
ke občine, preverjajo tudi z različnimi vajami. 

Obnova strojnice sevniškega bazena 
poteka po terminskem načrtu
V spomladanskih mesecih je bila uspešno zaključena prva faza celostne obnove Bazena Sevnica. Novi bazenski školjki in 
dodatne estetske posodobitve tako olimpijskega kot otroškega bazena so razveselile kopalce, ki so bazen v toplih pole-
tnih mesecih redno obiskovali. Daljša obdobja visokih toplotnih obremenitev so občankam in občanom minila hitreje s 
preživljanjem prostega časa na sevniškem bazenu, v vodi prijetnih temperatur ali v senci dreves v okolici bazena. 

Projekt sanacije oziroma obno-
ve strojnice je druga faza celovite 
obnove Bazena Sevnica, ki je ste-
kla takoj po zaključeni kopalni se-
zoni. Izvajalec obnovitvenih del, 
podjetje IMP tehnologija vode 
d.o.o. iz Domžal, je z deli pričel 
2. septembra.

Celovita obnova strojnice je 
bila nujna, saj več kot trideset 
let stara tehnologija v strojnici 
ni več dosegala standardov za-
gotavljanja ustrezne kakovosti 
kopalne vode. 

V okviru obnovitvenih del bo 
v celoti odstranjena obstoječa 
tehnološka bazenska oprema v 
strojnici. Dotrajano opremo bo 
tako nadomestila nova, tehno-
loško ustrezna oprema, torej 
novi filtri, črpalke in naprave za 
kemijsko pripravo vode, zame-
njana bo celotna strojna opre-
ma ter elektro oprema in inšta-
lacije. Načrtovan je tudi priklop 
sistema za masažo na inštalaci-
jo ob velikem bazenu, ki je bila 
pripravljena v prvi fazi obno-
ve. Masažni sistem, t. i. labod-

ji vrat, bo novost na sevniškem 
bazenu.
 
Uspešno so zaključena nekate-
ra gradbena dela, natančneje je 
izdelana nova kineta med kom-
penzacijskim bazenom in stroj-
nico, v celoti je odstranjen in na 
novo izdelan tlak v strojnici, v ce-
loti nova je tudi kanalizacija. Sta-
ra filtra bodo nadomestili trije 
novi, ki jih je izvajalec že dobavil. 

Oprema v strojnici bo postavlje-
na v dveh etažah. Veliki filtri so 
postavljeni v kletnem prostoru, 
filter za otroški bazen ter plinska 
peč in zalogovnik, katerih funk-
cija je priprava sanitarne vode, 
pa bodo umeščeni v zgornjo 
etažo. Načrtovana je še izdelava 
deklorinacijskega bazena, ki bo 
namenjen čiščenju vode pred iz-
pustom v kanalizacijo. V zaključ-
nem delu gradbenih posodobi-

tev sledi še montaža strojnih in 
električnih inštalacij. 

Izvajalec zaradi dobrega načrto-
vanja izvedbe obnove strojnice 
ne zaostaja za časovnim načr-
tom, kar pomeni, da bo Bazen 
Sevnica uspešno celostno ob-
novljen še pred začetkom ko-
palne sezone v leto 2020. 

Bazen Sevnica je del prostoča-
sne športne infrastrukture, ki v 
poletnih mesecih omogoča tako 
rekreacijsko plavanje kot spro-
stitev, s tem pa omogoča aktiv-
no preživljanje prostega časa za 
vse generacije. Obnova zunanje 
podobe obeh bazenskih školjk 
je očem vidna posodobitev, ki 
je razveseljevala obiskovalce že 
preteklo kopalno sezono. Obno-
va strojnice pa bo kljub temu, 
da je očem skrita, bistveno pri-
pomogla k celostni izboljšavi 
doživetij na sevniškem bazenu, 
s čimer bo tako za mesto kot za 
občino Sevnica na novo urejena 
in pomembna pridobitev. 

Za čisto vodo v olimpijskem bazenu bodo skrbeli trije veliki filtri, ki 
so visoki okrog 280 centimetrov in imajo premer 260 centimetrov.

V sredo, 16. oktobra, je v Kopru potekala zaključna prireditev za 
vse občine, ki so sodelovale pri projektu Evropski teden mobil-
nosti 2019.

Zaključnega dogodka so se udeležili tudi sodelavci Občine Sevnica, 
koordinatorji aktivnosti, ki so se izvajale v okviru Sevniškega tedna 
mobilnosti 2019. Nacionalna medresorska delovna skupina za traj-
nostno mobilnost je Občini Sevnica podelila priznanje za najbolj ak-
tivno občino pri organizaciji dogodkov v sklopu Evropskega tedna 
mobilnosti, s čimer se je sevniška občina uvrstila med pet najbolj 
aktivnih občin v kategoriji nemestnih občin v izvajanju promocij za 
trajnostno mobilnost. 
V občini Sevnica je bilo v letošnjem letu v sklopu Evropskega tedna 
mobilnosti izvedenih 22 dogodkov, pri izvedbi je sodelovalo 32 usta-
nov, vseh dogodkov se je udeležilo nekaj več kot 2500 posameznic 
in posameznikov. Dogodki so bili namenjeni vsem generacijam, tako 
predšolskim otrokom in osnovnošolcem kot tudi odraslim različnih 
starostnih skupin. V okviru letošnjih aktivnosti je Občina Sevnica iz-
vedla več trajnostnih ukrepov, to je izgradnja parkirišča na Kvedro-
vi cesti po sistemu parkiraj in se pelji (P + R), izgradnja obračališča 
za avtobuse pri Osnovni šolo Blanca, izvajajo se še ukrepi za presta-
vitev avtobusne postaje bližje železniški. Za spodbujanje občank in 
občanov k gibanju in premagovanju krajših razdalj peš ali s kolesom 
pa Občina Sevnica omogoča uporabo aplikacije Sevnica, gibaj se! za 
beleženje premaganih kilometrov in s tem prihranka izpustov CO2 

in porabljenih kalorij. 
Spodbujanje trajnostne mobilnosti in s tem stremljenje k trajno-
stnem razvoju je eno izmed temeljnih vodil dela in ciljev Občine 
Sevnica. S pozornostjo do okolja in promocijo zdravega ter aktivne-
ga načina življenja Občina Sevnica ustvarja in ohranja pogoje za pri-
jazno in kakovostno bivanje v občini. 

Pod gradom Sevnica zasajenih 14 novih dreves
Ob svetovnem dnevu hoje, 15. oktobra 2019, je potekal tudi Dan 
učne tematske poti Gozd je kultura, v okviru katerega so udele-
ženci v grajskem gozdu sevniškega gradu zasadili nova drevesa. 

Grajski gozd je skupaj z grajskim parkom vabljivo okolje za oddih, 
rekreacijo in izobraževanje. Zaradi raznolikosti zasajenih dreves obe 
območji ponujata veliko možnosti za poglobljeno in interaktivno 
učenje ter izobraževanje o gozdovih, njihovi biotski raznovrstnosti 
in uporabni vrednosti v vseh okvirjih. Zasaditev novih plodonosnih 
in medovitih dreves je to raznolikost še dodatno nadgradila. Grajski 
gozd je tako bogatejši za mlade sadike jerebike, ostrolistnega javor-
ja, poljskega javorja, vrbe, breka, kostanja in čremse. 
Drevesa so pomagali zasaditi sevniški župan Srečko Ocvirk, krški po-
džupan Vlado Grahovac, direktor Kmečke zadruge Sevnica Borut 
Florjančič, direktorica KŠTM Mojca Pernovšek s sodelavci, direkto-
rica Centra za podjetništvo in turizem Krško Kristina Ogorevc Račič  
s sodelavci, idejni oče učne poti Gozd je kultura Jože Prah, Miloš 
Brinovec iz Zavoda za gozdove Slovenije s sodelavci, ravnateljice in 
ravnatelj sevniških osnovnih šol Vesna Vidic Jeraj, Zvonka Mrgole, 
Marija Brce, Mirjana Jelančič in mag. Vincenc Frece, predstavnica 
Zavoda RS za varstvo narave Tanja Košar Starič in drugi.
Grajski gozd, grajski park, večnamenske poti ob Savi in druge spreha-
jalne poti so pomembne za ohranjanje stika z naravo, ki predstavlja 
umiritev po vsakdanjih delovnih obveznostih, sprostitev in zdrav na-
čin preživljanja prostega časa. V primerih, da ohranitev vseh dreves 
ni vedno mogoča zaradi infrastrukturnih posodobitev, Občina Sevni-
ca pred odstranjevanjem vedno pridobi strokovno mnenje pristojnih 
institucij, podrta drevesa pa se vedno trudi nadomestiti z novimi. 

Spoštovane občanke,  
spoštovani občani občine Brežice.

Ob občinskem prazniku vam namenjamo 
iskrene čestitke in izrekamo lepe želje.  

Naj bo čas praznovanja čas veselja, druženja, 
izmenjave izkušenj in izražanje pozitivnih 

pričakovanj za prihodnost. 

Čestitamo vam za dosežke v preteklem letu  
in se veselimo nadaljnjega sodelovanja  

in povezovanja v dobro vseh nas,  
ki živimo v Posavju.

župan občine Sevnica Srečko Ocvirk s sodelavci

Občina Sevnica med petimi najbolj aktivnimi 

Podelitev priznanj na zaključni prireditvi ETM 2019 v Kopru

Sevniški župan ter ravnateljice in ravnatelj sevniških osnovnih šol 
so zasadili enega izmed mladih dreves. 

Ekipa Gasilske zveze Sevnica 
na državnem tekmovanju

Ekipa GZS je na državnem preverjanju zastopala posavsko regijo. 

Letošnja občinska gasilska vaja ob mesecu požarne varnosti 
bo potekala 25. oktobra, s pričetkom ob 17. uri pri Zbirnem 
centru za odpadke na Savski cesti v Sevnici, na kateri bodo 
uporabljeni tudi znaki za javno alarmiranje.  

Občina Sevnica želi javnosti predstaviti dokumentarni film 
družbe HESS, d.o.o. z naslovom

»Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi«.

Ogledu filma bo sledila okrogla miza z naslovom
»Sevnica pred in po izgradnji hidroelektrarn«.

Vljudno vas vabimo na ogled filma z okroglo mizo, ki bo

v četrtek, 24. oktobra 2019, ob 18. uri 
v Kulturni dvorani Sevnica.

Okroglo mizo bodo sooblikovali: Bogdan Barbič, direktor HESS, 
d.o.o., mag. Vojko Sotošek, direktor podjetja INFRA d.o.o., Srečko 
Ocvirk, župan občine Sevnica, Sandi Kosmač, predsednik Ribiške 
družine Sevnica, in Andrej Štricelj, v času izgradnje hidroelektrarn 
vodja službe kontrolinga družbe HESS, d.o.o.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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.

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

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.

Glasujte za svoj projekt 
Moja skupnost – sodelujem!

V tednu od 21. do 25. oktobra lahko vsak občan s stalnim bi-
vališčem v občini Brežice glasuje in podpre enega od 30 pro-
jektov, ki so jih občani podali na poziv Občine Brežice za sode-
lovanje v participativnem delu proračuna za leti 2020 in 2021.

Glasuje lahko vsaka občanka/vsak občan občine Brežice s stal-
nim prebivališčem v občini.

Posamezna občanka/ posamezen občan lahko odda en (1) glas, 
s katerim lahko podpre en (1) projekt.

Glasujejo lahko občanke in občani s stalnim prebivališčem na 
območju občine Brežice, ki bodo do dne oddaje glasu dopol-
nili 15 let.

Svoje glasove posredujete z glasovnico po elektronski pošti 
na naslov moja.skupnost@brezice.si, s klasično pošto na na-
slov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali 
osebno v sprejemni pisarni Občine Brežice v času uradnih ur.
Glasovanje poteka od 21. 10. do vključno 25. 10. do polnoči. 
Veljavne so glasovnice, oddane v tem času. Glasovnica in pro-
jekti, o katerih glasujete, so objavljeni na spletni strani občine.

Obvestilo glede javnega razpisa za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem

Občina Brežice obvešča, da bo na spletni strani www.brezice.si 
objavljen JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANO-
VANJ V NAJEM.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih sta-
novanj v najem, morajo oddati vlogo skupaj s prilogami na po-
sebnem obrazcu, ki bo na voljo od 21. 10. 2019 do vključno 14. 
11. 2019 v sprejemni pisarni (pisarna št. 1), ki se nahaja v prit-
ličju Občine Brežice v Brežicah na naslovu Cesta prvih borcev 18, 
in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 15.00, ob sredah do 16.30 
in ob petkih do 13.30. Obrazec vloge bo na voljo tudi v elektron-
ski obliki na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si pod 
rubriko – razpisi.

Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati v času od 21. 10. 2019 
do vključno 14. 11. 2019 s priporočeno pošiljko na naslov OB-
ČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, s pripisom 
»JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NA-
JEM – NE ODPIRAJ« ali jo oddajo osebno v sprejemni pisarni, 
ki se nahaja v pritličju Občine Brežice, in sicer vsak uradni dan 
8.00 do 15.00, ob sredah do 16.30 in ob petkih do 13.30, v za-
prti kuverti prav tako z zgoraj navedenim pripisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije – Marina Urek, Od-
delek za investicije, občinsko premoženje in javna naro-
čila Občine Brežice, soba št.: 20, 07 62-05-564 ali e-mail: 
marina.urek@brezice.si.

Na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju pros-
tora (Uradni list RS, št. 61/17) in 60. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUD-
PP-A, 109/12, 35/13 skl. US, 76/14 Odl. US, 14/15-ZUUJFO in 
61/17-ZUreP-2) župan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO 
DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE RAPRŠENE 
POSELITVE BRAČNA VAS, Ak 1607,

 
ki bo potekala od 4. 11. 2019 do vključno 4. 12. 2019 na Od-
delku za prostor Občine Brežice ter v prostorih Krajevne skup-
nosti Bizeljsko.

Predmet akta se nanaša na določitev pogojev za legalizacijo 
objekta stanovanjska stavba skupaj s pripadajočo zunanjo ure-
ditvijo na lokaciji razpršene poselitve, ki je del naselja Brač-
na vas. 

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko 
udeležite dne 20. 11. 2019 ob 16. uri v sejni sobi na Obči-
ni Brežice. 

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

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

Podžupanu občine Brežice Bog-
danu Palovšniku je župan zau-
pal naloge s področja infrastruk-
ture in sodelovanja s krajevnimi 
skupnostmi, podžupanja Mila 
Levec je zadolžena za družbene 
dejavnosti in za delo z nevladni-
mi organizacijami. Oba nova po-
džupana sta aktivna v krajevnih 
skupnostih in sta bila na lanskih 
lokalnih volitvah prvič izvoljena 
v občinski svet. 

Bogdan Palovšnik prihaja iz Slo-
venske vasi in je samostojni pod-
jetnik na področju golfa (učitelj 
golfa, vodja golf igrišč in sveto-
valec za golf v Sloveniji in na Hr-
vaškem), v mandatu 2014–2018 
je opravljal funkcijo predsedni-
ka sveta KS Jesenice na Dolenj-
skem. Deloval bo na področju 
infrastrukture in krajevnih skup-
nosti, ki jih je v občini 20, zato 
želi najprej pripraviti posnetek 
stanja in kasneje tudi predlagati 
rešitve ter sodelovati pri določa-
nju prednostnih investicij.

Trije podžupani občine Brežice
Župan občine Brežice je na novinarski konferenci predstavil javnosti nova dva podžupana, ki ju je imenoval s 15. okt-
obrom. Podžupanja Mila Levec bo funkcijo opravljala poklicno, podžupan Bogdan Palovšnik pa bo naloge podžupana 
opravljal nepoklicno.

Mila Levec ima izkušnje na po-
dročju gospodarstva in tudi 
kmetijstva, deset let je delova-
la na področju nevladnih orga-
nizacij, v zadnjem letu je preko 
invalidskega podjetja opravljala 
delo na področju pomoči mla-
dim podjetnikom. Dejala je, da 
bo pri svojem delu podžupanje 
izpostavljala skrb za nevladne 
organizacije, mlade podjetnike 

in spodbujala povezovanje, ki je 
ključ do uspeha.

Podžupan Jure Pezdirc bo na-
daljeval z opravljanjem nalog s 
področja turizma, gospodarstva 
in kmetijstva, dosedanja podžu-
pana Katja Čanžar pa odhaja na 
novo delovno mesto, kjer se bo 
posvetila udejanjanju strategije 
razvoja turizma v občini, destina-

cijskemu marketingu in povezo-
vanju turističnih subjektov v ob-
čini in širše.

Po besedah župana Ivana Mo-
lana je z imenovanjem dveh no-
vih podžupanov dopolnil svojo 
ožjo ekipo. Za tri podžupane se 
je odločil zato, ker se je z razvo-
jem občine in rastjo števila do-
godkov ter obveznosti poveča-
la tudi potreba po zagotavljanju 
predstavnikov občine. Trije po-
džupani prihajajo iz treh različ-
nih političnih skupin v občinskem 
svetu (SD, SDS in Lista Sonce), kar 
kaže tudi širino sodelovanja. Žu-
pan Ivan Molan je dejal, da je za 
nova podžupana imenoval člove-
ka, ki želita s svojimi predlogi so-
delovati in pomagati pri razvo-
ju občine. Župan je povedal, da 
bo finančna obremenitev zaradi 
večjega števila podžupanov os-
tala na sedanji ravni,  saj bo po-
klicna podžupanja zaposlena za 
skrajšan delovni čas (štiri ure), 
novi podžupan pa bo svojo funk-
cijo opravljal nepoklicno.

Župan Ivan Molan s podžupani (z leve) Bogdanom Palovšnikom, 
Milo Levec in Juretom Pezdircem

DOBOVA – Posavskemu rojaku, akademiku in jezikoslovcu dr. Jožetu 
Toporišiču je odslej posvečen tudi doprsni kip, ki so ga 11. oktobra 
odkrili pri osnovni šoli v Dobovi, poimenovani ravno po njem.

Kot je ob tem dejala ravnateljica OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova Iva-
na Baškovič, so počaščeni, da se je to zgodilo ob 200-letnici šolstva v 
Dobovi in ravno na Toporišičev rojstni dan. Navedla je, da je doprsni 
kip delo kiparja Boštjana Drinovca, arhitekturno pa ga je zasnoval 
Dušan Blatnik. Kip je ulit v bronu, podstavek je monolit, ki je nare-
jen iz pohorskega tonalita. Na prednji ploskvi je napis z enako ob-
liko črk kot na ovitku Slovarja slovenskega knjižnega jezika, s črka-
mi, ki so bile profesorju najbolj ljube. Stranski ploskvi predstavljata 
hrbtišče knjige in knjižne liste na drugi strani. Pogled kipa je usmer-
jen proti Dobovi in dobovski cerkvi. Drža je pokončna, takšna, kot 
je akademikov značaj tudi bil. Njegov pogled je usmerjen v prihod-
nost. Površina okoli spomenika se bo v bližnji prihodnosti tlakovala, 
predvidene so tudi klopi iz kamna, drogova za zastavo in zasaditev 
treh avtohtonih dreves hrasta doba. Brežiški župan Ivan Molan je 
izpostavil, da ima pri postavitvi spominskega obeležja posebne za-
sluge Civilna iniciativa Mostec, katere cilj je bil postavitev obeležja v 
njegovi rojstni vasi Mostec, poimenovanje trga v Brežicah po njem, 
postavitev obeležja tudi v Ljubljani in ne nazadnje, da postavijo še 
doprsni kip, ki stoji pri šoli, poimenovani po njem. In vse to so do-
segli. Odkritje spomenika je spremljal kulturni program, ki so ga pri-
pravili učenci šole. Slavnostni govor ob odkritju je imel primerjalni 
jezikoslovec in predsednik Slavističnega društva Slovenije dr. Matej 
Šekli, ki se je v nadaljevanju dneva še z dvema primerjalnima jezi-
koslovcema, dr. Januško Gostenčnik in dr. Luko Repanškom, v ma-
lem avditoriju Posavskega muzeja udeležil pogovornega večera Vsak 
jezik ima svoj dom …, na katerem je beseda tekla o jezikovni sorod-
nosti in zemljepisnih jezikovnih mejah.
 R. Retelj

Toporišič dobil še svoj kip

Doprsni kip dr. Jožeta Toporišiča so odkrili župan, ravnateljica, čla-
na Civilne iniciative Mostec Irena Majce in Dušan Blatnik ter Topo-
rišičeva sinova Andrej in Tomaž.
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Cenjene občanke, spoštovani občani,
iskreno voščilo ob prazniku!

Odločnost, zanesljivost, odgovornost, 
sodelovanje in povezovanje 

naj bodo temelji pri ustvarjanju bodočnosti, 
katere seme je sedanjost, 

zato naj bodo semena čim bolj kvalitetna. 

Naj bo pot pri nadaljnjem uspešnem razvoju 
skupnosti v statistični regiji Posavje 

svetla in polna dobrih odločitev.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

Spoštovane in spoštovani,
iskreno voščimo ob občinskem prazniku!

Seme preteklosti je steblo sedanjosti 
in cvet prihodnosti. 

Naj bo prihodnost svetla, stkana iz spoštovanja 
in medsebojnega razumevanja.  

Naj bo vedno dovolj priložnosti 
za krepitev sodelovanja in povezovanja.   

Sprejmite nove izzive z veliko mero odgovornosti 
do prostora, v katerem živimo, 

in s spoštovanjem do občank in občanov.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci 

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

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

Predsednica Mateja Kmetič in Svet KS Bizeljsko

Krajevna skupnost Bizeljsko
Spoštovane občanke, občani,

krajanke in krajani!

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

Želimo vam prijetno praznovanje in dobro 
počutje v našem kraju.

Predsednik Ivan Urek in Svet KS Kapele

KRAJEVNA SKUPNOST 
VELIKA DOLINA

Iskrene čestitke vsem občankam in občanom občine Brežice.

Ob novih pridobitvah v letošnjem letu pa še posebej želimo
 krajankam in krajanom obilo dobrega počutja v naši krajevni skupnosti.

Predsednik Marijan Žibert in Svet KS Velika Dolina

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku 

in želimo vesele praznične dni, 
veliko medsebojnega razumevanja in 

osebnega zadovoljstva.
 

Predsednica Branka Stergar
in Svet KS Dobova

Občina Brežice praznuje

Spoštovane občanke in občani,
ob prazniku občine Brežice 

vam čestitamo in vam želimo 
veliko vztrajnosti in odločnosti

za uspešen razvoj skupnosti 
in blaginjo vsakogar od nas.

Predsednica Sveta 
Alenka Černelič Krošelj

in člani Sveta KS

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

Iskrene čes�tke!

Predsednik Aleš Burja 
in Svet KS Jesenice na Dolenjskem

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

Želimo vam veselo praznovanje
in naj se dobri občutki ob tem 

razširijo skozi vse leto.

Predsednik in Svet KS Cerklje ob Krki

Oktober je mesec, ko praznuje občina Brežice. Ta 
svoj praznik vsako leto obeleži s številnimi dogodki 
in prireditvami, ki jih pripravljajo marljivi predstavniki 
različnih organizacij, s čimer dokazujejo svoje 
uspešno delovanje skozi leto. Občinski praznik je 
tudi priložnost za seznanitev občanov z izvedenimi 
in načrtovanimi investicijami ter projekti. Ob tem 
posebno pozornost posvečamo vsem tistim, ki so 
pomembni soustvarjalci družbenega življenja v 
občini ali pa so svoje sposobnosti in znanje pokazali 
izven občinskih ter celo državnih meja. Letošnji 

občinski praznik si bodo zagotovo zapomnili 
tudi tokratni občinski nagrajenci, ki bodo za svoj 
doprinos k boljšemu in lepšemu življenju v občini 
prejeli oktobrske nagrade in priznanja. O samih 
nagrajencih, občinskih investicijah v zadnjem letu, 
dogodkih v brežiškem oktobru kot tudi voščilih 
ustanov, organizacij in društev si preberite na teh 
prazničnih straneh. Čestitkam ob prazniku občine 
Brežice se pridružuje tudi uredništvo Posavskega 
obzornika.
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BOLJE SLIŠATI. BOLJE ŽIVETI.

//   SLUŠNI APARATI   

//   SVETOVANJE   

//   ZAŠČITA SLUHA   

//    OD 1907

Neurothovi slušni akustiki so 
vaš zvest sopotnik na poti k 
boljšemu sluhu.

WWW.NEUROTH.COM

Slušni center Neuroth 
Brežice  ·  Černelčeva cesta 3
Tel.: 031/ 844 584
Novo mesto  ·  Kandijska cesta 4
Tel.: 07 / 620 97 14

Ker boljši sluh 
pomeni več veselja 
v življenju.

Posvetujte se o najnovejši tehnologiji slušnih aparatov 
in jih testirajte brezplačno.

BREŽICE – V Posavju živi in deluje mnogo akademsko izo-
braženih strokovnjakov, ki so svoje izkušnje združili na prvi 
okrogli mizi posavskih akademikov »Znanje za trajnostni 
razvoj Posavja«. Dogodek, ki je potekal 15. oktobra v Ma-
lem avditoriju gradu Brežice, je organizirala Fakulteta za 
turizem Univerze v Mariboru v okviru Brežiškega oktobra. 

Zbrane je najprej poz-
dravil dekan fakulte-
te izr. prof. dr. Boštjan 
Brumen, pogovor, ki je 
potekal v okrogli dvora-
ni, pa je vodila dr. Stan-
ka Preskar, namestni-
ca direktorja Zavoda RS 
za šolstvo. Udeležen-
ci so odprli pomembna 
vprašanja ter premislili 
možnosti in priložnosti, 
ki bi jih v Posavju lahko 
oz. morali izkoristiti ter 
nasloviti v bodoče. Ena 
od ključnih (globalnih) 
problematik, ki so jo iz-
postavili, je ohranjanje 
mladih ljudi v Posavju, 
kar je osnova za trajnostni razvoj regije. Med udeleženimi je bil 
tudi podžupan občine Brežice Jure Pezdirc, ki je še posebej iz-
postavil zavedanje o identiteti Posavja kot samostojni regiji z 
glavnima panogama energetiko in turizmom ter dobrim poten-
cialom za nadaljnji razvoj. 
Ključne ugotovitve dogodka so, da Posavje ponuja veliko prilož-
nosti, zato moramo že najmlajšim pokazati, da v Posavju lahko 
dobro živijo in uspešno delajo. Pri tem pa moramo graditi na nji-
hovih vrednotah in kompetencah, da bodo znali opravljati pokli-
ce prihodnosti. Sodelujoči so se prav tako strinjali, da je akadem-
ska pobuda v Posavju nujna, zato moramo tovrstno sodelovanje 
razvijati naprej in tudi z naslednjimi srečanji spodbujati razvoj 
regije, grajska okrogla soba pa lahko postane prostor pretoka 
odličnih idej in ljudi iz akademskega ter gospodarskega sveta. 
Uradnemu delu je sledilo neformalno druženje, kjer so zbrani v 
sproščeni debati naslovili tudi druge najrazličnejše teme.
� Vir:�FT�Brežice

Posavski akademiki o znanju 
za trajnostni razvoj Posavja

Dekan�Fakultete�za�turizem�izr.�prof.�
dr.�Boštjan�Brumen�in�namestnica�
direktorja�Zavoda�RS�za�šolstvo�dr.�
Stanka Preskar

Več o dejavnosti DU Brežice 
je povedala direktorica Doma 
upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca, pod katero spada 
brežiška enota, Darja Cizelj. 
»Kolektiv DU Brežice si je sko-
zi razvoj konstantno prizade-
val za povezanost, medsebojno 
podporo in strokovnost. Sko-
zi timsko sodelovanje, pred-
vsem pa medsebojno spošto-
vanje, podporo in razumevanje 
tudi danes nudi kvalitetne sto-
ritve, ki so naravnane na pot-
rebe ljudi, ki bivajo v domu, v 
skladu s sodobnimi strokovni-
mi smernicami. Naša skupna 
skrb za človeka je pot sode-
lovanja med stanovalci, sode-
lavci, zunanjimi strokovnimi 
sodelavci ter mnogimi drugi-
mi posamezniki in skupinami, 
ki vstopajo skozi vrata tega 
doma,« je poudarila in doda-
la, da so uspeli vzpostaviti po-
membne povezave in posta-
li pomemben akter dogajanja 
v lokalni skupnosti. Skozi raz-
lične aktivnosti in vsebine dom 
s svojo dejavnostjo daje kvali-
teto življenja mnogim posa-
meznikom in skupinam v šir-
ši skupnosti. Še posebej se je 
zahvalila vsem svojcem stano-
valcev doma, ki domsko osebje 
podpirajo pri delu ter uresni-
čevanju vrednot in poslanstva. 
Omenila je še, da so v letu 2016 

Vrata doma vseskozi odprta
BREŽICE – Dom upokojencev Brežice v tem letu pod geslom »Z roko v roki – po poteh, ki že 40 let vodijo v 
srca ljudi« obeležuje 40 let obstoja in delovanja. Na slovesni prireditvi 16. oktobra so se sprehodili skozi 
vsa štiri desetletja opravljanja dejavnosti institucionalnega varstva za starejše v Brežicah.

tudi v Brežicah pridobili stan-
dard kakovosti E-Qalin, na ka-
terega so še posebej ponosni in 
so ga tudi v tem letu potrdili za 
naslednja tri leta.

Vodja enote DU Brežice mag. 
Valentina Vuk je izpostavila, 
da svoje poslanstvo udejanjajo 
z zagotavljanjem kakovost nih 
storitev, naravnanih na stano-
valca, in individualiziranim 
pristopom ter ustvarjanjem 
prijaznega okolja, v katerem 
se bo vsak stanovalec in upo-
rabnik dnevnega varstva po-
čutil sprejetega in varnega. »V 
našem domu se vedno nekaj 
dogaja. Številne aktivnosti, do-
godki, prireditve, skupine za 
samopomoč, prostovoljstvo 
in medgeneracijsko sodelo-
vanje lepšajo in bogatijo dne-

ve stanovalkam in stanoval-
cem. Vrata doma so vseskozi 
odprta za sodelovanje z lokal-
no skupnostjo, društvi, orga-
nizacijami, ustanovami in po-
samezniki. Dom je bil in ostaja 
prostor srečevanj in interakcij 
številnih posameznikov – sta-
novalcev, zaposlenih, svojcev, 
prostovoljcev, obiskovalcev,« 
je poudarila. Spregovorila sta 
še sekretar Skupnosti social-
nih zavodov Slovenije Jaka 
Bizjak in brežiški župan Ivan 
Molan, ki je poudaril, da DU 
Brežice ni več samo dom, ki 
oskrbuje starejše, temveč je 
postal medgeneracijsko sti-
čišče, v katerem se s stanoval-
ci srečujejo tako vrtčevski ot-
roci, šolarji, študenti kot tudi 
prostovoljci, ki jim polepšajo 
ure bivanja v domu.

Kot sta še omenili povezovalki 
programa, delovna terapevtka 
Maja Čič in stanovalka doma 
Božena Ostrovršnik, stano-
valci in stanovalke pridno in 
vestno skrbijo za oba domska 
vrtova in cvetlična korita pred 
vhodom, ravno tako za kapeli-
co Srca Jezusovega, v domskih 
prostorih so večkrat na ogled 
tudi bogate razstave ročnih del 
stanovalcev. Ob koncu so se 
zahvalili Veroniki Bogovič in 
Danici Sakać za 40-letno de-
lovno dobo v DU Brežice, Stan-
ki Bertole za 20 let dela v DU 
Brežice ter Stanki Germovšek 
in Mojci Kuhar za 10 let dela v 
DU Brežice. Posebej pa so poz-
dravili stanovalca doma Šte-
fana Matkoviča z najdaljšim 
stažem – v brežiškem domu je 
namreč že 36 let. V kulturnem 
programu so sodelovali dom-
ski pevski zbor Žarek, ki sta ga 
spremljala Elizabeta in Dra-
gutin Križanić, Brigita Šuler, 
Tjaša Zidanič ob spremlja-
vi Pierine Cavaliere Mršić 
ter mladi citrar Rok Beričnik. 
Na koncu so ob rojstnem dne-
vu DU Brežice pripeljali še tor-
to, v katero so skupaj zarezale 
Cizljeva, Vukova in Ostrovršni-
kova, sledila sta še skupna po-
gostitev in druženje.

 Rok Retelj

V�torto�so�zarezale�Cizljeva,�Vukova�in�Ostrovršnikova.

w w w . k o v i n o c r om . s i

Ob prazniku naše občine Brežice
vam iskreno čestitamo in želimo prijetno praznovanje.

KOVINOCROM d.o.o.
Proizvodnja in prodaja vijačnih elementov
Slovenska vas 4h, 8261 Jesenice na Dolenjskem
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Iskreno čestitamo
ob prazniku 

občine Brežice. 

www.sl-inzeniring.si / t.: 07 490 22 60 / info@sl-inzeniring.si

SL-inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 
Cene stanovanj 

s parkirnimi mesti
od 95.146 € do 

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

Nova stanovanja na Vidmu

Čestitamo ob prazniku!

SL-inženiring

BREŽICE – Mešani pevski zbor Viva je 12. oktobra v Viteški dvo-
rani Posavskega muzeja na svojem 26. letnem koncertu v dveh 
izvedbah v užitek ponudil Baltski poljub. Modra, črna in bela 
so barve estonske zastave, ki preneseno ponazarjajo estonsko 

prostrano nebo, razsežne gozdove črnega bora in v snežno kopre-
no odete estonske ravnice. Estonija je dežela čudovite zborovske 
glasbe, ki je globoko ukoreninjena v preteklost, prepletena s kul-
turno dediščino, kar je imelo močan povezovalni vpliv pri njiho-
vem osamosvajanju. Estonija se ponaša z odličnimi zborovskimi 
zasedbami, dirigenti in skladatelji. Tu je doma tudi odlično zbo-
rovsko tekmovanje, ki je najbolj zaznamovalo letošnjo Vivino se-
zono. Člani Vive so bili počaščeni, da so bili izbrani v to druž-
bo, vrhunec pa je bila razglasitev rezultatov: dosegli so dve drugi 
mesti v dveh izbranih kategorijah – v kategoriji mešanih zborov 
in v kategoriji ljudske glasbe. 
Spontano in načrtovano so želeli, da med poslušalce v Viteški 
dvorani prinesejo estonske melodije, njihova občutenja od tam 
in estonski veter. Tako je spored vseboval sklope: Estonski vet-
rovi, Viva pod estonskim soncem, Viva pod estonskim soncem 
po ljudsko (belokranjske ljudske) in Estonski spomini (Memori-
es, noviteta in avtorski prvenec skladatelja Krištofa Strnada, ki 
je uglasbil poezijo estonske pesnice Caroline Pihelgas, ki je le-
tos gostovala na literarnem festivalu Vilenica), K tebi želim, moj 
Bog solista Marcel Slakonja (bas) in Krištof Strnad (tenor), ter 
Muusika/Glasba estonskega pesnika Juhana Liiva. Gledališki igra-
lec Aljaž Jovanović je z besedilnim ustvarjanjem in interpretacijo 
ustvaril poseben preplet  in vzdušje med estonsko poezijo in Vivi-
nimi zgodbami; za prevode sta poskrbela Žan Florjanič Baronik 
in Jure Potokar; za idejno zasnovo koncerta sta poskrbeli Ma-
teja Jankovič Čurič in zborovodkinja Simona Rožman Strnad.
� N.�J.�S.,�foto:�Davor�Lipej

Vivin Baltski poljub 

Viva�na�letošnjem�letnem�koncertu

www.megamik.si

Vsem občankam in 
občanom občine Brežice 
čestitamo ob prazniku 

in želimo 
prijetno toplo zimo.

 Pečarstvo Megamik

Megamik pečarstvo d.o.o.
Pišece 99A, 8255 PIŠECE

tel: 031 693-870
041 631-502

info@megamik.si
www.megamik.si

Iskrene čestitke
ob prazniku občine Brežice.

Občankam in občanom čestitamo 
ob prazniku in želimo veliko zdravja.

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

 

www.infra.si

Vsem občankam in občanom občine Brežice 
želimo prijetno praznovanje.

BREŽICE – Pri skulpturi eHrast pred OŠ Brežice so 1. oktobra s 
slovesnim kulturnim dogodkom obeležili 3. obletnico pridru-
žitve vseslovenskemu gibanju Rastoča knjiga, hkrati ob obletni-
ci vedno poteka tudi dan šole. Letošnjega so namenili razmišlja-
nju in razpravljanju o tem, kaj je pomembno v življenju ter kdo 
so vzorniki učenk in učencev. Ravnateljica mag. Marija Lubši-
na Novak je na začetku dejala: »Danes bomo ponovno zrasli na 
skulpturi eHrast, na katero bomo obesili rdeče, modre, zelene va-
lje, kocke in kroglo, ki bodo ponazorili naš odnos do znanja, kul-
ture, omike, športa.« Skulptura eHrast je tako dobila novih deset 
okraskov, ki ponazarjajo dosežke in uspehe učenk in učencev v 
preteklem šolskem letu. Poseben gost je bil predsednik Držav-
nega sveta RS Alojz Kovšca, ki je poudaril, da je Rastoča knjiga 
OŠ Brežice še toliko bolj posebna, saj jo zaznamuje edinstvenost 
zgodbe, zapisane v hrastu. »Mogočni hrasti, ki so nekoč rasli tu-
kaj, zdaj rastejo z vašimi učnimi, osebnimi, ljubezenskimi, prija-
teljskimi, znanstvenimi, kulturnimi in športnimi ter še mnogimi 
drugimi uspehi. In teh vaših uspehov ni malo. Vsako leto jih sli-
kovito nanizate na vrvi eHrasta in s tem krepite njegove veje,« je 
dejal in dodal, da je Rastoča knjiga izjemen projekt, z neverjet-
nim potencialom rasti. Dogodku je med drugimi prisostvoval tudi 
dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče Rastoče knjige. Program je bil 
oplemeniten s pevskimi točkami šolskega zbora pod vodstvom 
Metke Babič in prebiranjem misli učencev o njihovih vzornikih. 
Zaključek je minil v znamenju plesne točke vseh učencev in uči-
teljev.  R. Retelj

eHrast je spet malo zrasel

Učencema� Aleksandri� in� Timoteju,� ki� sta� lani� prejela�
diamantno�Vegovo�priznanje,�so�se�pri�eHrastu�pridružili�tudi�
učitelji�matematike.
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Spoštovane občanke in občani!
Ob prazniku občine Brežice želimo vsem občankam in občanom v občini Brežice vse dobro!

Naj to pomeni vse tisto, kar je potrebno, da bo, kot smo zapisali v programu stranke 
ROK, kakovost življenja vsake občanke in občana tisto, kar bo merilo in osnova za sre-
čo. Pa naj si bodo to mladi, mlade družine, starostniki, za katere moramo imeti še posebno 
skrb, ter vsi tisti, ki ustvarjajo v podjetjih, na kmetijah in povsod tam, kjer se krojijo in ustvar-
jajo pogoji za človeka vredno življenje.

Čestitke ob prazniku tudi našim zdravstvenim delavcem, komunalnim delavcem, kulturni-
kom, športnikom in športnim delavcem, delavcem v občinski upravi in ustanovah državne 
uprave ter šolnikom. Ob tem pa tudi vsem aktivnim v društvih, ki ustvarjate in skrbite za lepo 
podobo naše občine v turističnem ter v varnostnem smislu, ko govorimo o gasilcih. Skrat-
ka, čestitke ob prazniku občine Brežice sleherni občanki in občanu, z županom Ivanom Mo-
lanom in poslancem Igorjem Zorčičem na čelu.

Naj bo naše skupno darilo naši občini v smislu: storimo vsi skupaj več zanjo! 

V imenu stranke ROK: 
predsednik stranke ROK 

in predsednik občinskega odbora Brežice
Marijan Žibert

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

z mnogimi prireditvami.
Želimo vam veselo praznovanje, 

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

Občinski odbor
Slovenske demokratske stranke Brežice,

predsednik Andrej Vizjak

Slovenska demokratska stranka
Slovenian Democratic Party  
                                                        

www.sds.si

Drage občanke in občani občine 
Brežice,  

čestitamo vam ob občinskem 
prazniku in vam želimo prijetno 

praznovanje! 

poslanec Igor Zorčič,  
svetniška skupina SMC in  

Lokalni odbor SMC Brežice

Ob prazniku naše občine 
vam želimo prijetno praznovanje.

 www.radanovic.si

Novi VW Passat

www.PosavskiObzornik.si

Zaključna prireditev, ki so jo 
že tradicionalno vzorno prip-
ravili člani ŠD Sušica pod tak-
tirko Marjana Lopatiča, je 
privabila čez 200 udeležen-
cev, posebne pozornosti pa sta 
bila deležna znana športnika, 
smučarska tekačica Katja Vi-
šnar, ki ima v teh krajih dru-
žinske korenine, in njen par-
tner Ola Vigen Hattestad, 
nekdanji olimpijski in svetov-
ni prvak v smučarskem teku. 
Na osrednji, 9,7 km dolgi pre-
izkušnji, ki je tekače s štarta 
pri igrišču v Bušeči vasi pope-
ljala skozi Dolenjo in Gorenjo 
Pirošico do Brvi, nato pa čez 
Stojanski Vrh v Gadovo peč in 
skozi Vrhovsko vas nazaj na 
izhodišče, se je pomerilo 105 
tekačev in tekačic. V zaključek 
sta skupaj prišla Miha Povšič 
in že omenjeni Hattestad, a je 
imel sevniški tekač v finišu več 
moči in že četrto leto zapored 
zmagal. Tretji je bil Kostanje-
vičan Gregor Bučar, izmed 
posavskih tekačev sta se med 
prvih 15 uvrstila še Mitja Za-
lokar in Albert Kranjc. Med 

tekači iz domače KS Cerklje 
ob Krki je bil najhitrejši Miro-
slav Račič na 23. mestu. Med 
ženskami je bila po pričako-
vanjih najhitrejša Višnarjeva, 
drugo in tretje mesto sta osvo-
jili Tina Sajko in Alenka Mar-
jetič, med domačimi tekačica-
mi je bila najboljša Jana Tvrda 
na 18. mestu. Na krajši, 1,7 km 
dolgi progi, sta zmagala Tim 
Breznikar (OŠ HOP2) in Tja-
ša Radej (OŠ Blanca), na 600 
m otroškem teku Jakob Černe 
in Hana Krulc (AŠ HOP2), na 
360 m pa Luka Leban in Nina 
Radej (OŠ Blanca).

Podelili so tudi pokale in na-
grade najboljšim v seštev-
ku pokala, za katerega je bilo 
treba opraviti vsaj devet te-
kov. Med moškimi je po lan-
skem drugem mestu spet zma-
gal izkušeni Trebanjec Bojan 
Vidmar pred Alešem Lindi-
čem iz Šmarjeških Toplic in 
lanskim zmagovalcem Gre-

Dvoboj�Povšiča�in�Hattestada�
v� zadnjem� kilometru� (foto:�
P. P.)

Velike Malence 42a | 8262 Krška vas | info@mobil-abc.com
041 433 787 | 07 49 69 265

Specializiran servis za vozila Mercedes-Benz

gorjem Bučarjem. V deseteri-
ci sta izmed Posavcev konča-
la Peter Pavlovič na petem in 
Mitja Zalokar na osmem mes-
tu. Med ženskami je bila naj-
boljša Belokranjka Tina Sajko 
pred Ljubljančanko Katari-
no Souidi in Novomeščanko 
Marjeto Berkopec.
 P. P.  

Tekla sta tudi zimska olimpijca
BUŠEČA VAS – S 24. tekom po vinski cesti se je 13. oktobra končala 19. sezona dolenjskega tekaškega poka-
la, v katerem je od aprila dalje potekalo 19 tekov na širšem območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. 

Štart�otroškega�teka�na�600�m�(foto:�R.�R.)
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Vsem občankam in občanom občine Brežice
čestitamo ob prazniku! Veseli smo, 
da ste naš zaveznik pri ohranjanju 
naravnih lepot in zdravega okolja.

Skladu NEK je država zaupala odgovorno nalogo: 
pravočasno zbrati ustrezna sredstva, ki bodo omogočila varno odlaganje 
radioaktivnih odpadkov in izvedbo vseh faz razgradnje NEK. Svoje obveznosti 
izpolnjujemo uspešno in odgovorno do prihodnosti. Delovanje Sklada NEK temelji 
na strokovnosti in kompetentnosti, skladno s svetovno in evropsko prakso.

Spoštovane občanke 
in občani občine Brežice.

Iskreno vam voščimo 
ob občinskem prazniku, 28. oktobru,

ki ga občina Brežice obeležuje v 
spomin na ustanovitev Brežiške čete.

Ob tej priložnosti čestitamo letošnjim 
prejemnikom oktobrskih priznanj
za požrtvovalno delo in uspehe 
na različnih za lokalno skupnost 

pomembnih področjih.

Želimo vam obilo osebnega 
zadovoljstva, uspehov pri vašem delu

in prijetno praznovanje.

www.kovis-group.com

Vsem občankam in 
občanom iskreno 

čestitamo ob 
prazniku občine 

Brežice.

Kot je na svečani seji v tamkaj-
šnjem Prosvetnem domu pou-
daril predsednik sveta KS Ve-
lika Dolina Marijan Žibert, so 
se letos vključili v praznovanje 
brežiškega oktobra, saj so bili 
v zadnjem času tudi v njihovi 
KS deležni nekaj novih prido-
bitev. Naštel je večje investicije 
v zadnjem obdobju: izgradnja 
II in III. faze pločnika na Veli-
ki Dolini v višini približno 400 
tisoč evrov, pri čemer I. faza, 
za katero bo potrebnih še nek-
je 150 tisoč evrov, še ni zgra-
jena zaradi težav z nakupom 
zemljišč, izgradnja večnamen-
skega igrišča na lokaciji, kjer je 
bila včasih podirajoča se sta-
ra šola, ter vodovod Cirnik, ki 
še ni povsem dokončan. V KS 
imajo po njegovih besedah še 
veliko načrtov, med drugim 
tudi dokončanje vodovoda 
Gaj-Ribnica, izvedbo vodovo-
da Brezje, pri čemer je ome-
nil, da spodnjemu delu vasi 
Ponikve prepuščajo odločitev, 
ali se bo priključil na javni vo-
dovod. Nov brežiški podžupan 
Bogdan Palovšnik, ki je imel 
prvič priložnost spregovoriti, 
odkar je v novi funkciji, je pou-
daril, da je občina v zadnjih le-
tih del sredstev namenila tudi 
KS tik ob meji in izrazil upanje, 

Včasih stara šola, zdaj igrišče
VELIKA DOLINA – Na Veliki Dolini so 19. oktobra mesec, ko praznuje občina Brežice, počastili s svečano 
sejo sveta KS Velika Dolina in otvoritvijo novih investicij v KS – pločnika z obnovljeno cesto in večnamen-
skega igrišča. Zaslužnim krajanom so podelili tudi priznanja KS.

da bo tega denarja v prihodnje 
še več. Dodal je, da bo njegova 
prva naloga pregled trenutne-
ga stanja v občini Brežice, kar 
se tiče investicij.

Ob tej priložnosti je Žibert po-
delil tudi priznanja KS. Prvo je 
bilo namenjeno krajankam in 
krajanom vasi Brezje (prev-
zel Ivan Novosel) za dolgole-
tno sodelovanje pri organiza-
ciji tradicionalnega pohoda po 
okupacijski meji in vsakokra-
tno pripravo pogostitve za vse 
udeležence, drugo Mihaelu 
Prahinu za njegovo dolgole-
tno uspešno delo pri izvajanju 

projektov in programov KS, s 
čimer je pomembno prispeval 
h kakovostnemu življenju kra-
janov, tretje Ivanu Zevniku 
za njegovo dolgoletno uspeš-
no delo pri izvajanju projektov 
in programov KS, s čimer je po-
membno prispeval h kakovo-
stnemu življenju krajanov, ter 
četrto Jožetu Hostniku za ne-
sebično delo in pripravlje-
nost pomagati krajanom in KS 
ob vsaki priložnosti. Svečano 
sejo sta s kulturnim prispev-
kom obogatila nastopa članov 
MoPZ Slavček in harmonikar-
ja Mateja Franka.

Otvoritev ceste s pločnikom 
in igrišča

Dogajanje se je nato preselilo 
na novo avtobusno postajali-
šče pri OŠ, ki je del nove inve-
sticije, in pločnik z obnovljeno 
cesto. Žibert je ob tem izrazil 
veselje, da so na otvoritvi tudi 
mladi krajani, kajti ta obnov-
ljena cesta in pločnik zanje še 
največ pomenita. Odslej bodo 
namreč lahko varno hodili od 
središča kraja do šole in obra-
tno. »Upam, da bomo v nasled-
njih letih izvedli še preostalo 
fazo tega projekta, tako da bo 
lahko obroč varnega prihoda 

in odhoda šolarjev okrog OŠ 
Velika Dolina sklenjen,« je še 
povedal. Otvoritvi obeh pri-
dobitev v kraju se je pridru-
žil tudi brežiški župan Ivan 
Molan, ki je poleg varnosti, ki 
jo je občina dolžna zagotavljati 
predvsem v okolici šol in zelo 
prometnih cest, izpostavil še 
uspehe učencev OŠ Velika Do-
lina na mednarodnih tekmova-
njih, kar je po njegovem dokaz, 
da se uspešen izobraževal-
ni proces izvaja tudi na manj-
ših, podeželskih šolah. Po ob-
novljeni cesti so se po uradni 
otvoritvi kot prvi zapeljali čla-
ni Moto kluba Grajski jezdeci. 
Na novem večnamenskem igri-
šču je sledil še zadnji del otvo-
ritvenega programa. »Zakaj 
ravno igrišče? Vemo, da se da-
našnja mladina preveč zapira, 
ves čas je na internetu, danes 
je treba mladim ponuditi pros-
tor, kjer se bodo lahko gibali in 
fizično razvijali,« je ob tem de-
jal Žibert in dodal, da sledijo 
še ureditve za košarko, odboj-
ko in tenis. Igrišče so »krstili« 
z nogometno tekmo med do-
mačimi šolarji, predstavile so 
se tudi kadetinje ŠKD Mažo-
retke Dobova. Sledilo je dru-
ženje krajank in krajanov s 
pogostitvijo pod lipami v sre-
dišču kraja.
 Rok Retelj

Krajevni�nagrajenci�(manjka�Prahin)�z�Žibertom�in�Palov-
šnikom
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031 293 050 (Anita)
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Dom nudi starejšim nad 65 let storitev 
bivanja ter dopolnjuje funkcijo doma in 
lastne družine v smislu zagotavljanja te-
meljnih potreb človeka. Izvaja celodnev-
no obliko varstva, dnevno varstvo ter za-
časne in krizne namestitve. Dom opravlja 
tudi naloge, ki obsegajo priprave okolja, 
družine in posameznikov na starost, ter 
tržno dejavnost, ki je namenjena višji kva-
liteti življenja in varstva starejših občanov. 

Danes v domu stanuje 156 stanovalcev, 
ki prihajajo iz 11 slovenskih občin, 82 % 
jih je iz domače občine. Povprečna sta-

rost je 84 let. Uporabniki dnevnega varstva, na voljo so 4 mesta, 
se po aktivni udeležbi in druženju skozi dan dnevno vračajo v do-
mače okolje. 

V domu je 80 zaposlenih, ki poslanstvo doma udejanjamo z zago-
tavljanjem kakovostnih storitev, naravnanih na stanovalca, ter in-
dividualiziranim pristopom in ustvarjanjem prijaznega okolja, v 
katerem se bo vsak stanovalec in uporabnik dnevnega varstva po-
čutil sprejetega in varnega. Prizadevamo si, da razvijamo okolje, ki 
posamezniku omogoča dostojanstveno življenje in mu zagotavlja 
vpliv na dogajanje, možnost izbire ter aktivno udeležbo. 

RAST IN RAZVOJ SKOZI 40 LET DELOVANJA

Začetki organizirane skrbi za starejše v občini Brežice segajo v leto 
1979. V obdobju po letu 1975 so občine Sevnica, Krško in Brežice 
z združenimi sredstvi iz sklada Skupnosti pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, ki so bila v tistem času namenjena za gradnjo 
domskih zmogljivosti, sofinancirale izgradnjo domov upokojencev 
Krško, Brežice in Sevnica. Vsi trije domovi so bili enote Doma upo-
kojencev in oskrbovancev Impoljca, ki je nastopal kot investitor.1 
Enota Dom upokojencev Brežice je pričela z delovanjem 15. junija 
1979, na Prešernovi cesti 13, s kapaciteto 90 mest. 

Potrebe starejših po domski namestitvi so z leti naraščale in že v letu 
1982 je primanjkovalo prostih mest. V letih 1982 in 1985 so bili v 
dveh delih na novo urejeni mansardni prostori, s tem pa so bile pri-
dobljene nove kapacitete doma, skupno 116 mest.
 
Z razvojem dejavnosti, strokovnega dela in potreb starejših se je ved-
no bolj izkazovalo, da obstoječe razmere bistveno otežujejo izvajanje 
aktualnih oblik dela in ne izpolnjujejo pričakovanj lokalnega okolja.

Najpomembnejši mejnik v razvoju organizirane skrbi za starejše 
v občini Brežice predstavlja postavitev temeljnega kamna za nov 
objekt Doma upokojencev Brežice, ki so ga 14. maja 2012 položili te-
danji minister za delo, družino in socialne zadeve mag. Andrej Viz-
jak, župan občine Brežice Ivan Molan, investitor Igor Zorko, Pro-
doma d. o. o., in tedanja direktorica DUO Impoljca Andreja Flajs.

Dejavnost Doma se je 4. novembra 2013 na novo organizirala v 
najemnem objektu, na Dobovski cesti 8, v Brežicah, s kapacite-
to 156 mest. 

SODOBEN DOM

Dom upokojencev Brežice je danes sodoben dom. V njem je na 
voljo 108 sob, 60 enoposteljnih in 48 dvoposteljnih. Gospodinjsko 
enoto tvori 5 enoposteljnih in 4 dvoposteljne sobe. Dve gospodinj-
ski enoti združuje skupen družabni prostor s priročno kuhinjo in 
1 Monografija DUO Impoljca – 50 let, Impoljca 2002, avtor Drago Medved

negovalno kopalnico. Sobe imajo francoski balkon, lastno kopalni-
co s tušem, konvektor, klicni sistem ter priključke za kabelsko TV, 
internet in telefon. 16 sob ima lasten balkon. 

Zavedamo se, da sta še pomembnejša od bivalnega standarda dnev-
no dogajanje in možnosti za različne aktivnosti stanovalcev. Zato v 
domu skupaj s stanovalci mesečno načrtujemo koledar prireditev 
in aktivnosti, ki se bodo odvijale skozi mesec.  

V našem domu se namreč ved-
no nekaj dogaja. Številne aktiv-
nosti, dogodki, prireditve, pro-
stovoljstvo in medgeneracijsko 
sodelovanje lepšajo in bogatijo 
dneve stanovalkam in stanoval-
cem. Telovadba, družabne skupi-
ne, skupina z delovno terapevtko, 
ročna dela, molitvena skupina, 

tombola, gospodinjske aktivnosti, urejanje terapevtskih vrtov, so-
botna kulinarika, bralna kluba Lastovke in Mlade lastovke s Knji-
žnico Brežice, sobotne urice z Društvom študentov Brežice in radij-
ska oddaja so aktivnosti, ki se v domu dnevno oz. tedensko vrstijo. 

Med stanovalci so lepo sprejeti tudi glasbeni in plesni nastopi, gle-
dališke predstave, pikniki v parku, izleti ter dogodki ob različnih 
praznikih.

Izlet v Brestanico – grad Rajhenburg

V domu že 18. leto deluje domski pevski zbor stanovalcev Žarek, ki 
se predstavlja na različnih prireditvah v domu in sodeluje na Zlatem 
glasu Posavja, festivalu pevskih zborov domov za starejše iz Posavja 
in Zasavja, ki ga v domu organiziramo vsako leto.  

Domski pevski zbor Žarek

Partnerstvo s svojci krepimo tudi s projektom Klepet ob kavi, ki 
poteka v obliki rednih srečanj skupin za svojce po enotah doma. 

Srečanje skupine za svojce, Klepet ob kavi 

Vrata doma so vseskozi odprta za sodelovanje z lokalno skupnostjo. 
Povezovanje različnih generacij in sodelovanje z vrtci, osnovnimi 
šolami, srednjimi šolami, fakultetami, društvi, zavodi ter organiza-
cijami iz lokalne skupnosti in širše ponuja vsem generacijam ved-
no znova priložnost za pozitivne izkušnje na področju medčloveš-
kih odnosov in medgeneracijske solidarnosti. 

Sprehod z dijaki Gimnazije Brežice

Na podlagi dolgoletne dobre prakse smo v Domu 
upokojencev Brežice v letu 2014 pričeli v sodelo-
vanju z različnimi izvajalci organizirati brezplačne 
aktivnosti za starejše, ki živijo v naši lokalni skup-
nosti. V letu 2018 je bila v prostorih doma odprta prva demenci pri-
jazna točka v Posavju. 

Dom je prostor srečevanj in interakcij številnih posameznikov – sta-
novalcev, zaposlenih, svojcev, prostovoljcev, obiskovalcev. V odno-
su do vseh udeleženih sta prijaznost in spoštljiv odnos zaposlenih 
ključna za oblikovanje prijetnega okolja. 

Vodilo našega strokovnega dela je naravnanost na stanovalca in za-
gotavljanje individualiziranega pristopa. Zavedamo se, da ima vsak 
posameznik svoj osebni značaj, interese, življenjsko zgodbo, dru-
žinske razmere, socialne in zdravstvene potrebe, sposobnosti in že-
lje. Zato so naši programi in koncepti dela usmerjeni v osebne pot-
rebe in participacijo, kar predstavlja osnovo za načrtovanje storitev 
in notranjo organiziranost. 

Zaposleni opravljamo naloge strokovno, odgovorno in predano. 
Vsak posameznik v kolektivu pomembno prispeva, da se življenje 
v domu odvija v zadovoljstvo vseh, ki so udeleženi v mreži odno-
sov. Pri tem sta spoštljivost in etičnost zaposlenih v odnosih izho-
dišči in gibalo poti, ki že 40 let vodi v srca ljudi.

Dom upokojencev Brežice je v letu 2016 prejel cer-
tifikat kakovosti E-Qalin A za področje institucio-
nalnega varstva odraslih oseb, ki pomeni priznanje 
za preteklo delo in zavezo, da bomo v prihodnje še odločneje stopa-
li po poti nadaljnjega razvoja in potrebnih izboljšav.   

»Z roko v roki – po poteh, 
ki že 40 let vodijo v srca ljudi.« 

Dom upokojencev Brežice je enota Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Nahaja se v južnem delu mesta Brežice, na na-
slovu Dobovska cesta 8, v neposredni bližini starega mestnega jedra, kar omogoča stanovalcem dostop do vseh pomembnih sto-
ritvenih dejavnosti in prometnih poti. Ob domu so urejene parkovne in sprehajalne površine.

Dom upokojencev Brežice
Dobovska cesta 8, 8250 Brežice
Telefon: 07 49 91 701, Fax: 07 49 91 711
e-pošta: duo.brezice@duo-impoljca.si
www.impoljca.si/brezice

Spoštovani!

40-letni razvoj DU Brežice je skupna 
pot vseh, ki so bili in so del kolektiva DU 
Brežice. Je zgodba mnogih posamezni-
kov, ki so vstopali v dom in s svojo bliži-
no in naklonjenostjo bogatili življenja in 
ustvarjali domačnost.
Zahvaljujem se vam za zaupanje, dragi 
stanovalci in stanovalke, za soustvarja-
nje življenja v domu, za vaš prispevek v našo veliko družino. Že-
lim vam, da bi bil naš dom hiša dobrega medsebojnega razume-
vanja in podpore za mirne in čimbolj zdrave dni. 
Pomembni  sopotniki ste tudi vi, dragi svojci, ki nas spodbujate in 
podpirate v naših prizadevanjih. Skozi predloge, pohvale, izražene 
stiske in vašo prisotnost pomembno vplivate na naše delo in življe-
nje vaših svojcev, za kar smo vam hvaležni. Iskrena hvala za razu-
mevanje in sodelovanje!
Vpetost doma v lokalno okolje bogati in dodaja kvaliteto biva-
nja našim stanovalkam in stanovalcem. Sodelovanja posamezni-
kov, različnih socialnih in medgeneracijskih skupin dviguje raven 
zavedanja, da kvaliteta bivanja temelji na sočutju in solidarno-
sti. Hvala vsem in vsakemu posebej za vaš neprecenljiv prispevek!
Hvala mojim sodelavkam in sodelavcem za predano opravljanje 
poslanstva, za strokovno opravljeno delo, za toplino in varnost, ki jo 
s svojim odnosom nudite vsakemu stanovalcu in stanovalki posebej.
V teh prazničnih dneh, ko občani in občanke občine Brežic pra-
znujemo, se družimo in skozi različne dogodke krepimo vredno-
to medsebojnega sodelovanja in povezovanja, želim obilo prijet-
nih trenutkov, v prihodnosti pa sreče in uspehov na osebnem in 
poslovnem področju.
 Direktorica Darja Cizelj

Dom upokojencev Brežice z okolico

Priprava zavitka

Mag. Valentina Vuk, 
vodja enote  
DU Brežice
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Simona Bortek, Dobova – 
dečka,

• Barbara Prah, Vihre – 
deklico,

• Natalija Andrejaš Felja, 
Krško – dečka,

• Marjetka Nahali, Čretež 
pri Krškem – dečka,

• Ana Marija Duhanič, 
Bizeljsko – deklico,

• Jasmina Klakočer, Krmelj 
– deklico,

• Anja Gudek, Nova vas pri 
Mokricah – deklico,

• Špela Grmovšek, Glogov 
Brod – deklico,

• Ana Pleterski, Podgorje 
pri Pišecah – dečka,

• Kaja Zakšek, Kompolje – 
dečka,

• Polona Božič, Žurkov Dol 
– deklico,

• Tinka Gerjevič, Spodnja 
Pohanca – deklico,

• Polona Božič, Žurkov Dol 
– deklico,

• Dashurije Shurdhaj, 
Senovo – 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

Aljaž� Božič� iz� Dobove� in� Vesna� Furlan� iz�Mihalovca,� 
17.�avgust�2019,�grad�Podsreda�(foto:�Foto�Molan)

poroke

• Radiša Kopren iz 
Spodnjega Starega Grada in 
Nikolina Zajec iz Dobove,

• Domen Moreše in Suzana 
Katič, oba z Drnovega,

• Alen Udvinčić iz Velenja in 
Anja Pinterič z Mosteca,

• Marjan Santin iz Izole 
in Marjetka Brašnić iz 
Krškega,

• Tom Joseph Atkins iz 
Pišec in Tadeja Bučar iz 
Trbovelj.

ČESTITAMO!

• Andreja Veršec, Mali Vrh – 
deklico,

• Katja Širola, Krško – 
deklico,

• Simona Glas, Senovo – 
deklico,

• Blerina Mulaj, Krško – 
dečka,

• Kamila Perko, Stolovnik – 
deklico,

• Sanja Antolič, Leskovec pri 
Krškem – dečka.

ČESTITAMO!

SEVNICA – V domačem 
vrtu Jožice in Toneta 
Racmana je zrasla ve-
likanka med kumarami, 
saj meri v dolžino kar 57 
centimetrov, obseg naj-
debelejšega dela vrtnine 
je 24 centimetrov. »Pus-
tila jo bova za seme in 
morda bova imela pri-
hodnje leto še več tako 
velikih kumar in bova 
lahko pripravila pogo-
stitev za celo ulico,« na-
smejana povesta zakon-
ca, ki sta nad letošnjo 
letino kumaric navdušena, saj jih je bilo celo sezono dovolj. »Iz 
svežih kumaric je mogoče pripraviti marsikatero okusno jed,« 
pove gospodinja, ki je sveže sadeže z veseljem podarjala tudi so-
sedom, ki nimajo vrta.  S. R. 

Kumara velikanka

KRŠKO – S prvim ponedeljkom v oktobru se tradicionalno 
začne teden otroka, Zveza prijateljev mladine Krško pa je 
tudi letos na ta dan pripravila srečanje učencev in mentorjev 
otroških parlamentov osnovnih šol iz občin Krško in Kosta-
njevica na Krki.

Letošnji teden otroka je ob 30. obletnici sprejema Konvencije o 
otrokovih pravicah potekal pod geslom Naše pravice, kot posla-
nico ob tednu otroka pa so določili Pavčkovo pesem Naše pravice. 
Učence in njihove mentorje sta pozdravila krški in kostanjeviški 
župan mag. Miran Stanko in Ladko Petretič ter oba poudarila, 
da se je ob pravicah treba zavedati tudi svojih dolžnosti. 
Kot je povedal predsednik ZPM Krško Vinko Hostar, je letošnja 
oz. dveletna tema otroških parlamentov Moja poklicna priho-
dnost. »Zavedamo se, da je izbira poklica izredno zahtevna nalo-
ga, saj se otroci težko odločijo, kaj bodo delali naslednjih 40 let. 
Na splošno vemo, da se bodo v obdobju 10-15 let pojavili števil-
ni poklici, ki zdaj še ne obstajajo, veliko pa je takšnih, ki bodo iz-
ginili,« je o izbiri teme dejal Hostar. Mlade spodbujajo k izbiri že 
malo pozabljenih poklicev, v občini Krško, v kateri prevladuje 
energetska in tehnično naravnana industrija, pa otroke usmer-
jajo v tehnične poklice. Tako so na tokratnem srečanju povabili v 
goste predstavnike Zavoda za zaposlovanje, GZS Posavske gospo-
darske zbornice in Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško. 
Kot je povedala mentorica iz kostanjeviške šole Martina Pera-
šin, imajo na šolah veliko vlogo pri pomoči otrokom glede izbire 
poklicne poti šolske svetovalne službe. »Dobro je, da otroci pos-
vetijo veliko časa temu vprašanju, saj gre za odločitev, ki vpliva 
na njihovo celotno nadaljnje življenje,« je še dejala.
Sicer pa so v ZPM Krško v tednu otroka v sodelovanju s šolami in 
društvi pripravili številne delavnice, ustvarjalnice, športne igre 
in zabavne prireditve. � P.�Pavlovič

V ospredje dali otrokove pravice

Na� srečanju� so� se� zbrali� predstavniki� šolskih� otroških�
parlamentov�in�njihovi�mentorji.

GORNJE BREZOVO – 12. oktobra so se zbrali na prijetnem druže-
nju v gostilni Kregl še živeči zaposleni v nekdanji trgovini Šetina, 
ki je mnogo let delovala v starem sevniškem mestnem središču 
(danes je v njej banka in manjša trgovina z živili). Trgovina, ki se 
je razprostirala v dveh etažah, je bila v 60. in 70. letih 20. stoletja 

ena največjih trgovskih poslovalnic na območju sevniške občine 
in nekdanji sodelavci so na srečanju po petdesetih letih obudili 
nešteto spominov. Zbrani – Ivanka Sečki, Ina Blaj, Milena Te-
raž, Rozika Vasić, Jožica Kozinc, Anica Govekar, Majda Mu-
renc, Božo Kragl, Ivica Poplas, Milena Poljanšek in najstarej-
ša Marija Dirnbek, ki bo prihodnje leto dopolnila 90 pomladi 
– so se spomnili tudi dveh pokojnih poslovodij, Ivana Nagode-
ta in Alojzije Avsec, ter blagajničarke Minke Gabrič. Zadovoljni 
in veseli, ker so se po več letih ponovno srečali, so si ob razhodu 
obljubili, da se kmalu ponovno snidejo.  S. R.

Povezalo jih je delo v trgovini

Zaposleni�v�nekdanji�znani�sevniški�trgovini� ’Šetina’�so�se�
ponovno�srečali�in�skupaj�preživeli�prijetno�popoldne.

KRŠKO – 11. oktobra  so v Krajevni organizaciji Rdečega kri-
ža Krško – levi breg pripravili tradicionalno letno druže-
nje in pogostite članov krajevne organizacije, ki so dopol-
nili 75 in več let. 

Za to priložnost so v KO Rdečega križa z levega predela mesta po-
vabili več kot 400 krajank in krajanov z Vidma in levemu prede-
lu mesta pripadajočih naselij, udeležilo pa se jih je dobrih 100. 
V uvodu srečanja s pogostitvijo udeležencev v jedilnici OŠ Jurija 
Dalmatina so zbranim prisrčen program, sestavljen iz recitacij, 
pesmi in plesa, pripravili drugo- in šestošolci, v kulturnem pro-
gramu, ki ga je povezovala Vidka Kuselj, pa so nastopile še pev-
ke Društva podeželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki 
ter tenorist Marko Železnik ob spremljavi harmonikarja Adol-
fa Moškona. Dobrodošlico zbranim je v imenu KO RK Krško – 
levi breg namenila predsednica Marija Kos, pridružila pa sta se 
ji tudi ravnateljica šole Valentina Gerjevič in podžupan Silvo 
Krošelj. Slednji je ob tem poudaril, da tovrstna srečanja utrjuje-
jo medsebojne vezi in da Občina Krško sledi cilju dviga kakovosti 
življenja starejše populacije, pri čemer tudi finančno podpira de-
lovanje ustanov in društev, ki izvajajo programe za starejše. Pri 
tem je še posebej izpostavil socialni program Pomoč na domu in 
projekt brezplačnih prevozov za starejše Sopotnik ter se navezal 
tudi na predvideno ureditev Dnevnega centra za starejše v zgor-
nji etaži videmske »Podmornice« in načrtovano izgradnjo doda-
tnih oskrbovanih stanovanj na Sp. Griču. B. Mavsar

Jesensko srečanje starejših 

V�pogovoru�so�se�starejši�krajani�na�srečanju�zadržali�do�
poznih�popoldanskih�ur.
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BREŽICE – V organizaciji JSKD OI Brežice je 12. septembra 
v avli Doma kulture potekalo odprtje likovne razstave, ki je 
bila rezultat območne likovne kolonije 2019, na kateri so 
ljubiteljski slikarji vešče ustvarjali na temo Odkrivanje ab-
straktnega.

Pri snovanju in pod mentorstvom ilustratorja in slikarja Petra 
Škerla so se zbrali ustvarjalci Likovne družine KD Franc Bogo-
vič Dobova Branko Bosina, Rosina Curhalek, Iva Davidovič in 
Vesna Davidovič, iz Društva likovnikov Brežice Andreja Komo-
čar, Marija Kukovica, Tatjana Potokar in Anton Zorko, iz KUD 
Dolenjske Toplice Rezka Arnuš ter iz Likovnega krožka Jutro DU 
Novo mesto Ivan Herič. Po besedah vodje brežiškega sklada in 
povezovalke dogodka Simone Rožman Strnad je likovna kolo-
nija Odkrivanje abstraktnega vnesla novo svežino v njihove ob-
like junijskih likovnih kolonij. Letos so se namreč prvič umak-
nili od upodobitev narave in nekega okolja. Mentor Peter Škerl 
je dejal, da se je na srečanju pokazalo, da so nekateri udeležen-
ci vešči tovrstnega ustvarjanja, ob tem pa pohvalil njihovo krea-
tivnost in zamisli po novem in drugačnem. Udeleženci so preje-
li priznanja za sodelovanje, k likovni govorici pa sta ob otvoritvi 
glasbeno vzdušje prispevala Veronika in Krištof Strnad. Raz-
stava je na ogled do konca oktobra.
� N.�J.�S.,�foto:�JSKD�OI�Brežice

SEVNICA – 6. septembra pred šestimi leti so v starem sevniškem 
mestnem jedru odprli majhno kavarno, ki jo je najemnik prosto-
rov Matej Govekar poimenoval Špica. V gostinskem lokalu se 
pogosto odvijajo različni tematski večeri, stalnica je odprtje sli-
karskih razstav. Na tokratni slikarski razstavi se predstavlja Jas-
mina Mršić z Jesenic na Gorenjskem. To je njena druga samostoj-
na razstava in poimenovala jo je Čutenja. »Stilno heterogene, a 
po sklopih enovite podobe so kode za branje avtoričinega vizu-
alnega dnevnika, izpolnjenega tako z realističnimi kot domišljij-
skimi prizori ter drobnimi organskimi strukturami. Umetnica 
nas sooča s figuralnimi in abstraktnimi motivi, pri katerih je ob-
lika zgolj pripomoček. Poglavitna ostaja namreč pripoved, ta pa 
terja od gledalca kanček pozornosti in razmislek. Risarski drob-
ci Jasmine Mršić odpirajo vpoglede v izrazno sfero pod lupino 
zunanje predstavnosti in odkrivajo občutljivo umetniško nara-
vo, ki nas bo v prihodnosti zagotovo presenetila z novimi in iz-
virnimi likovnimi deli,« je del razmišljanj umetnostnega zgodo-
vinarja Boštjana Sokliča, medtem ko ustvarjalka sama pravi, 
da ji je risanje s svinčnikom, ogljem ali barvami posebna oblika 
sprostitve.  S. R. 

Odkrivali so abstraktno

Del�avtorjev�razstave�s�predstavnicama�brežiškega�JSKD

Slikarska razstava Jasmine Mršić

Slikarska�raznolikost�ustvarjalke�z�Gorenjske�bogati�notra-
njost sevniške kavarne.

KRŠKO – V organizaciji KUD Liber ter Društva keramikov in 
lončarjev Slovenije ter ob podpori JSKD OI Krško in Občine 
Krško je bila 19. oktobra v Mencingerjevi hiši odprta razsta-
va keramičnih skulptur Ex terra Krško Impulz. 

Edina selekcionirana državna razstava ima petletno tradicijo. Le-
tos je na njej sodelovalo 41 avtorjev iz vse Slovenije, med njimi 
dva iz Posavja, Stanislav Udvanc z delom iz žgane gline Spartan-
ski vojak in Andrej Štoviček z delom iz žgane gline Spet skupaj. 
Slednji je po mnenju strokovne komisije prejel častno prizna-
nje, ki so ga podelili še šestim umetnikom. Grand prix priznanje 
in denarna nagrada je odšla v roke Ljubljančanke Ines Kovačič 
za delo proste tehnike, izdelano v porcelanu, Impulzi ali podobe. 
Po besedah strokovne komisije v sestavi Dragica Čadež La-
pajne, Miljanka Simšič in Jasna Kmetec so dela presenetila, 
ne samo s številom udeležencev, ampak predvsem v njihovem 
zavzetem pristopu in odličnih dosežkih v tehnološkem ter ume-
tniškem smislu. Dogodek so letos približali tudi mladim in prip-
ravili spremljevalni program Ex terra – otroci, kar je spodbudila 
vodja krške OI JSKD Tinka Vukič, mentor pa je bil Borut Cafuta. 
Pripravili so sklop treh delavnic z glino za otroke v Ateljeju Liber. 
Glasbeni program so ob otvoritvi pripravili Adrijana Lorber, Ro-
bert Petan in Kristjan Račič, prireditev pa je moderirala Klara 
Eva Kukovičič. � M.�Hrvatin�

Ex terra Krško v duhu Impulza

V�Mencingerjevi�hiši�je�bilo�v�soboto�keramično�»impulzivno«.

Dovč & Gombač: 
Sozvočje Slovenije

koncert iz cikla 
ARSonica 2019

sobota, 26. 10., ob 20. uri

Nune v akciji!
glasbena komedija

sobota, 9. 11., ob 19.30 uri

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

KRŠKO – Kot uvod v novo abonmajsko sezono 2019/20 se je 18. 
oktobra v krškem hramu kulture zvrstila komična opera Ženitev 
v izvedbi Slovenskega komornega glasbenega gledališča (SKGG). 
Nastopajoči operni pevci so ob spremljavi orkestra na odru upri-
zorili delo, ki ga je ustvaril češki skladatelj Bohuslav Martinů 
leta 1952 po komediji Nikolaja Vasiljeviča Gogolja iz leta 1832. 
Delo, ki na komičen način parodira ženitev skozi objektiv resnič-
nostnega showa Sanjska ženitev, je režirala Nana Milčinski, ob 
spremljavi komornega orkestra pa so nastopili Rok Bavčar (v 
vlogi Podkoljosina), Barbara Sorč (Arina), Irena Yebuah Tiran 
(Fjokla Ivanovna), Klemen Torkar (Kočkarjov), Žiga Kasagić 
(Anučkin), Gregor Ravnik (Ževakin), Manca Kosi (Dunjaška), 
Matej Prevc (Štefan), Katja Konvalinka (Agafja) in v vlogi snu-
bca Ivana krški rojak Janko Volčanšek.  B. M.

Z Ženitvijo v gledališko sezono

Janko�Volčanšek�(levo)� je�po�nastopu�s�predsednico�SKGG�
Katjo� Konvalinka� v� pogovoru� z� Žigo� Kumpom� zbranim�
obiskovalcem�v�klubu�KDK�predstavil�posebnosti�izvedenega�
opernega�dela�pa�tudi�delovanja�društva.

V veliki dvorani v drugem nad-
stropju gradu se s slikarski-
mi deli predstavljajo Jasna 
Merkù, Sandi Renko, Dezi-
derij Švara in Franko Vecchi-
et, okroglo dvorano pa krasijo 
skulpture v letu 2016 premi-
nule kiparke in oblikovalke 
umetne obrti Bogomile Do-
ljak. Kot je dejal kurator raz-
stave Denis Volk, ne gre za 
skupinsko razstavo, ampak za 
pregledna dela posameznih 
umetnikov, ki so najvidnejši 
tržaški umetniki slovenske-
ga rodu. Vsakega izmed njih 
odlikuje bogat in prepozna-
ven umetniški opus, skupno 
pa jim je, da vsi raziskujejo 
različne materiale in izrazne 
možnosti. Saša Nabergoj, ki 
je odprla razstavo, je pouda-
rila, da sta Loški muzej Ško-
fja Loka ter Kulturni dom Kr-
ško povezana kot oblikovalca 
in posredovalca kulturnih vse-
bin, ne nazadnje pa je obema 

Razstavljajo zamejski Slovenci
BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg je direktorica Loškega muzeja Saša Nabergoj 19. oktobra odprla razsta-
vo z naslovom Sodobni tržaški umetniki. Pobudo za postavitev je podalo Kulturno društvo za umetnost KONS 
iz Trsta, v katerem si prizadevajo predstaviti likovno ustvarjalnost svojih članov tudi v matični domovini.

ustanovama skupno to, da up-
ravljata z gradovoma, katerih 
lastniki so bili v posameznih 
obdobjih izredno napredni, 
denimo v Škofji Loki uršulin-
ke in na gradu Rajhenburg tra-
pisti, obe instituciji pa ob skrbi 
za preteklost, sedanjost in pri-
hodnost tudi na široko odpi-

rata vrata sodobni umetnosti.

Otvoritev razstave tržaških 
umetnikov je pozdravil tudi 
Rudi Merljak iz Urada vla-
de RS za zamejce po svetu, ki 
je ob tej priložnosti za časopis 
Posavski obzornik povedal, da 
gre za izredno pomemben se-

gment povezovanja Slovenije 
in slovenskega zamejstva: »Že-
lel bi si sicer verjeti, da takšno 
sodelovanje pomeni veliko 
vsem Slovencem, ne le nam, ki 
svoje profesionalno življenje 
posvečamo temu cilju in idea-
lu. Upam, da bo tudi ogled raz-
stave dober, kar si ti umetniki 
nedvomno zaslužijo, da bodo 
ljudje videli, da so naši roja-
ki zunaj meja matične domo-
vine tudi zelo ustvarjalni, ak-
tivni in sposobni, da dosegajo 
velike rezultate tudi na ostalih 
področjih, žal pa so kot skup-
nost v Sloveniji premalo pre-
poznavni. Pričujoča razstava 
je njihova prva postavitev v 
Sloveniji, upam pa, da ji bodo 
kot vzoru sledili še v kakšnem 
kraju.« Tako kot vse dosedanje 
tudi razstavo tržaških umetni-
kov, ki bo na ogled do 19. apri-
la prihodnje leto, spremlja ka-
talog, ki ga je oblikoval Matic 
Tršar. Bojana Mavsar

Ob�otvoritvi�(z�leve):�kurator�razstave�Denis�Volk,�direktorica�
Loškega�muzeja�Saša�Nabergoj,�direktorica�KD�Krško�Darja�
Planinc�in�Rudi�Merljak�iz�Urada�vlade�za�zamejce�po�svetu

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Lamutovem likovnem salonu Ga-
lerije Božidar Jakac so 18. oktobra odprli grafično razstavo gor-
njeradgonskega umetnika Matjaža Gederja. Predstavljena so 
grafična dela, nastala v zadnjih dveh letih, izvedena v tehniki 
monoprinta. Gre za unikatne grafike, ki brišejo ločnico med sli-
karskim in grafičnim izrazom. Gederja zanimajo sodobne družbe-
ne teme in krize časa, v katerem živimo. Umetnik je dobro poznan 
po svojih delih, v katerih odpira vprašanja o sistemih v družbi, po-
sameznikovem uporu in iskanju mej ter želji po svobodi, kar se 
najbolj izrazi ravno v tematikah, povezanih z dobo odraščanja. 
Z mladostniki umetnika veže posebna vez, saj jih vsakodnevno 
srečuje in poučuje kot učitelj likovne umetnosti. Kustodinja raz-
stave, ki bo na ogled do 15. decembra, je Kristina T. Simončič.
  P. P.

Na ogled grafike Matjaža Gederja
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• ob 16.00 v Vojašnici Jerneja 
Molana Cerklje ob Krki: do-
brodelni dogodek OŠ Cerklje 
ob Krki »Tek podnebne soli-
darnosti«

• ob 17.00 v večnamenskem 
domu Pišece: slovesnost ob 
20-letnici mednarodnih ta-
borov in članstva v Unesco 
ASP mreži šol 

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška predstava 
»Pika in Cene v pravljici«

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljične urice pri 
Medu Sladkosnedu

• ob 17.00 nad brestaniško 
pošto: V knjižnico po pra-
vljico – beremo čarovniško 
pravljico

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
gradu Brežice: osrednja po-
savska proslava v počastitev 
dneva suverenosti

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: ogled dokumentar-
nega filma »Izgradnja veri-
ge hidroelektrarn na spodnji 
Savi« z okroglo mizo z naslo-
vom »Sevnica pred in po iz-
gradnji hidroelektrarn«

• ob 18.00 v Valvasorje-
vi knjižnici Krško: potopi-
sno predavanje Marjane in 
Marka Molana Zalokarja o 
Kazahstanu in Kirgizistanu

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
Veljko Jukić se predstavi

Petek, 25. 10.

• od 8.00 do 18.00 v športni 
dvorani Gimnazije Brežice: 
razstava malih živali (tudi 
26. in 27. 10., zadnji dan do 
17.00) 

• ob 10.00 v Centru za kre-
pitev zdravja Brežice (Cesta 
bratov Milavcev 18, Brežice 
– nogometni stadion): otvo-
ritev prenovljenih dodatnih 

kam v posavju
koncert KD Koledniki iz Bu-
šeče vasi z gosti »Zapojmo 
čisto po domače«

• ob 20.00 v KD Krško: kon-
cert Janeza Dovča in Boštja-
na Gombača »Sozvočje Slo-
venije«, za ARSonica 2019 
abonma in izven

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Kombo C Jazz

Nedelja, 27. 10.

• od 14.00 do 19.30 (dva 
odmora) v prostorih ZPTM 
Brežice: ogled dokumentar-
nega filma »Fenomen Bruno 
Groening – Po sledeh čudo-
delnega izcelitelja«

• ob 18.00 v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Bre-
žice: slavnostna seja občin-
skega sveta

Torek, 29. 10.

• od 10.00 do 12.00 v Knji-
žnici Sevnica: počitniška 
ustvarjalnica za otroke

• ob 19.00 v Slomškovem 
domu v Brežicah: odprtje 
ulične fotografske razstave 
»Življenje brežiške ulice, iz 
arhiva Davorja Lipeja 5«

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: 2. predstava Gle-
dališkega abonmaja Brežice 
2019/2020 »Bog masakra«

Sreda, 30. 10.

• ob 10.00 v MC Sevnica: dru-
žabne srede, Let's party

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: humanitarni dogo-
dek – projekcija filma »Ne-
skončni začetek, Fragmen-
ti iz življenja bioterapevta 
Marjana Ogorevca« in pogo-
vor z Marjanom Ogorevcem

• ob 18.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: pre-
miera dramoleta »Slike na-
šega mesta«

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

• ob 22.00 v dvorani MC Bre-
žice: 20 let MC Brežice – kon-
cert Soulfingers

Četrtek, 31. 10.

• ob 16.00 v MC Krško: straš-
na otroška predstava »Pridi 
Pridi«, Hiša strahov, Nik Škr-
lec, poslikava obraza, kratki 
filmi, pevski nastopi …

• ob 18.00 v Galeriji Ana v 
Sevnici: razstava Vide Pra-
znik, kulturni program GŠ 
Sevnica

Petek, 1. 11.

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

• ob 14.30 v preddverju nove 
vežice na pokopališču v Kr-
škem: žalna slovesnost v 
spomin na mrtve

Sobota, 2. 11.

• ob 10.00 na gradu Sevnica: 
grajski dan doživetij za ot-
roke in družine – Z družino 
bomo graščaki

• ob 10.00 na ploščadi pri 
spomeniku NOB v Sevnici (v 
primeru dežja v Športnem 
domu): promenadni nastop 
mažoret Društva Trg Sevnica

• ob 19.00 v farni cerkvi Šen-
tjanž: Martinov koncert

Ponedeljek, 4. 11. 

• od 10.00 do 13.00 na LU 
Krško: likovni krožek UTŽO 
»Barvne kompozicije v li-
kovnem izrazu« 

• ob 16.00 v VGC Posavje 
(CKŽ 44, Krško): eko delav-
nica za otroke »Kuža« (prija-
ve na 051 279 632)

Torek, 5. 11.

• ob 8.00 z avtobusne posta-
je Planina pri Sevnici: pohod 
po Sevniški planinski poti – 
poti Lojza Motoreta s Plani-
ne na Lisco

• od 10.00 do 11.00 na LU 
Krško: uvodno srečanje štu-
dijskega krožka »Krške fab-
rike, Tovarna celuloze in pa-
pirja nekoč in danes«  

• ob 16.00 v VGC Posavje 
(CKŽ 44, Krško): delavnica 
ročnih del (prijave na 051 
279 632)

• ob 19.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave Nataše Sku-
šek »Postelja«

Sreda, 6. 11.

• ob 18.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: Jesenska dru-
ženja s Posavkami in Posav-
ci ter gosti ob razstavi Štirje 
elementi: 3 – Zemlja: odpr-
tje razstave »Nevenka in so-
šolci« 

prostorov Centra za krepitev 
zdravja Brežice

• ob 12.00 v spominskem 
parku v Krmelju: komemo-
racija ob spominu na mrtve

• od 15.00 do 18.00 v MC Kr-
ško: izmenjevalnica oblačil, 
igrač in vsega ostalega

• ob 16.00 v MT Senovo: ri-
sanke

• ob 18.00 v MT Veliki Ka-
men: delavnica na temo noči 
čarovnic

• ob 18.00 v avli Fakultete 
za turizem Brežice: otvori-
tev razstave ročnih del čla-
nov Ročnodelske delavnice 
Društva upokojencev Breži-
ce (na voljo za ogled še 26. 
in 27. 10.)

• ob 18.00 v večnamenski 
dvorani MC Brežice: pogo-
vorno omizje ob 28. oble-
tnici izgona zadnjega vojaka 
JLA iz Slovenije, gosta: Janez 
Janša in Marjan Balant

Sobota, 26. 10.

• od 8.30 dalje v Pečicah: 43. 
pohod po poteh Brežiške 
čete; ob 9.10: slavnostna 
otvoritev in kulturni pro-
gram, ob 10.15: planinski 
pohod in družabno srečanje

• od 9.00 do 14.00 v Šentjan-
žu: 10. pohod po poteh Mila-
na Majcna

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav – 
ustvarjanje na temo noči ča-
rovnic

• ob 16.00 na parkirišču pri 
gostišču Prehrana pri Mar-
jani: 90-letnica PGD Krmelj

• ob 17.00 na gradu Sevnica: 
delavnica Grajske bučke

• ob 18.30 in ob 20.00 v Ga-
leriji Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: predstava 
»Ženske« v izvedbi KD Dru-
gi oder

• ob 19.00 v dvorani gasil-
skega doma Cerklje ob Krki: 

Zgodnja jutranja megla nekolikanj spomni, da se je v našo bli-
žnjo deželo, domovino, tiho priplazil ta čas. Čas spominov. Bolj 
ali manj močnih. Spominjanje je pač odvisno od posameznika 
na nekoga ali na dogodke, povezane z osebo ali več njih, ki so 
nam bile dragocene. Ali so nam dragoceni, ker z njimi še zme-
raj lahko podelimo skupen čas. Za skupaj preživet lep, vesel, 
pogovoren, tolažilen, morda skupno razposajen čas.

Da prihaja ta čas, so nenavadno zgodaj opominjali grmički 
drobnih lila krizantem pred hišo, ki so ustvarili osupljivo lila 
preprogo in na njej bogato pašo čebelam, ki so brenčale, dok-
ler je bilo sončnega dneva, pa na vrtovih domov in grmički kar 
tako, ki so zrasli tu in tam. Poletje je koledarsko zašlo, dolge 
sence se prerekajo s soncem, veter se tu in tam zakotali čez ta 
naš svet; tak je čas danes; spomin pa času noče dati spokoja. 

Ko brez posebnega truda vrtim čas nazaj, je bil rjav oktober 
posut vsaj z ivjem, zemlja vsaj za pedenj postlana z mokro sne-
žno belino, stopinje pa sprijete z belim posutim peskom, ki so 
med grobovi hrustale pesek in snežno močo pod stopinjami. In 
zeblo nas je. Edina toplota so bili spomini na drage in plame-
ni belih voščenih svečk, ki so se raztopljene razlezle po belem 
pesku, posutem med grobovi. Oh, ja, toplota so bili dragi do-
mači, zbrani okoli grobov, ko smo molili za duše rajnih. Naših 
dragih, ki bodo to ostali do naše minljivosti.

Od tistega mojega prvinskega, ranega in varnega časa do da-
nes se je ogromno spremenilo. Če odmislimo vse tisto, nad če-
mer smo brundali in se zmrdovali, osebno nisem za vse obu-
pne pompoznosti, temveč za zmerno spoštljivost, od okrasitve 
grobov, cvetja in do sveč, s katerimi še vedno do onemoglosti 
pretiravamo. Vpliva sicer nimam, povem pa lahko, morda se 
naš Boršt po tem vendar ne bo šibil pod težo zgorelih sveč. Od 
pred osemnajstih let pa do nedavnega sem pri očku na grobu 
za in v spomin prižgala kak cigaretni plamenček, kot sva to 
kradoma počela doma. Cigaretni okrasek je odšel z menoj do-
mov, ob pogledu na ogorek že pet let ni več nanj mamičinega 
zaskrbljenega pogleda … In tako naprej z goro milih spomi-
nov na neprecenljivo skupno življenje, bodisi z domačimi ali s 
prijatelji, ko tam pri njih izberem samotni čas za tih pogovor, 
radovednost zaradi moje pojave pa pase le kak zajček, ptiček, 
kuščar, ki med rožnatimi domiselnostmi vijuga kot čas.

Po Aristotlu je čas samo število gibanj glede na preteklost in 
prihodnost; sveti Avguštin je čas razlagal kot gibljivo podobo 
negibne večnosti; Jezus Kristus je bil pogosto upodobljen kot 
gospodar časa, predstavo o času je narekovala razlika med bo-
žansko večnostjo in človeško minljivostjo.

S časom nisem na ti. Ker smo v njem ves čas ujetniki. Nekoga, 
nečesa in za določen čas. Zato sem si sama na nek način ustva-
rila čas brez časa, ki je tisti, ki ima peruti, krila za let, za vdih, 
izdih, za svobodo … za glajenje robov in loščenje sijaja brez 
napuha in vzvišenosti.

Čas.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Delite spomine in predmete

80ta so bila  
leta ... v Kr©Kem
V Mestnem muzeju Krško zbiramo predmete za razstavo,  
ki obeležuje čas med leti 1980 in 1991. Vabljeni vsi, ki še hranite 
predmete iz tega časa, da jih posodite ali podarite za razstavo.

Odprtje razstave 80ta so bila leta ... v Krškem bo na Poletno 
muzejsko noč, 16. junija 2018, ob 20. uri, v Mencingerjevi hiši.

©port: športni dresi, medalje, plakati, športni rekviziti (smuči, 
žoge, loparji, …), Vučko, OI Sarajevo, fotografije športnih dogodkov
Prosti Ëas: družabne igre, otroške igrače, značke, spominske 
knjige, stripi, razglednice, fotografsko gradivo različnih javnih in 
zasebnih praznovanj
Zdravstvo in osebna nega: embalaže zdravil, kozmetike…
Gospodarstvo: fotografsko in drugo gradivo podjetij Tovarna 
celuloze in papirja Djuro Salaj, Kovinarska, Metalna, SOP, Labod, 
Lisca, Jutranka, delavska oblačila in pripomočki
Glasba: glasbila, gramofon, kasetofon, kasete, plošče
ostalo: plakati političnih strank, materiali obveščanja in 
fotografije referenduma za samostojnost, kurirčkova pošta, štafeta, 
letovanja (Nerezine), kresovanja in prvomajska praznovanja, star 
denar, oblačila, obutev, časopisi, materiali ob drugih pomembnih 
javnih praznovanjih…

Predmete prinesite ali nas pokličite:
07 492 10 98, nina.sotelsek@mestnimuzejkrsko.si

PANTONE 348 c

V Mestnem muzeju Krško zbiramo predmete za dopolnitev 
razstave 80. so bila leta … v Krškem iz časa med leti 
1980 in 1991. Vabljeni vsi, ki še hranite predmete iz tega 
obdobja in so povezani s prazničnim decembrskim časom, 
da jih posodite ali podarite za razstavo.

ZBIRAMO
Darila Dedka Mraza: različne igrače, kocke, žebljički, Unicef 
puzzle …
Oblačila iz spremstva Dedka Mraza: medvedi, zajčki, 
snežinke, plesalke …
Novoletne okraske, girlande, »prskalice«, voščilnice, 
embalaže hrane ali pijače, tematske praznične značke ali 
bedže in ostale predmete, ki vas spominjajo na praznovanja v 
decembru.
Fotografije različnih javnih in zasebnih novoletnih praznovanj.

Predmeti bodo predstavljeni ob dopolnitvi razstave 
80. so bila leta ... v Krškem, 3. decembra 2019, ob 18. uri, 
v Mencingerjevi hiši, na Ta veseli dan kulture.

Info: 07 492 10 99, 051 390 658
anita.radkovic@mestnimuzejkrsko.si

Gosti: FANTJE S PRAPROTNA, MLADI DOLENJCI, ANSAMBEL JURETA ZAJCA, KVATROPIRCI, VOKALNA 
SKUPINA SOLZICE - GŠ BREŽICE, KLAPA »FRIŠKO«, PEVSKI ZBOR OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO, UČENCI 

ŠOLE DR. MIHAJLA ROSTOHARJA, HARMONIKARJI TONIJA SOTOŠKA, BOŠTJANA POVŠETA, ŽANA 
BREGARJA in JANEZA LEKŠETA, SIMFONIČNI ORKESTER GŠ KRŠKO, FANTJE Z VSEH VETROV

Voditelj: TANJA VIDIC GORŠAK                 Humorist: KLOBASEKOV PEPI

Preprodaja kart na blagajni kulturnega doma KRŠKO, vsak dan med 10. in 12. ter med 15. in 17. uro. 
Rezervacije v tem času na tel 07 48 80 194, ter 2 uri pred koncertom.

CENA VSTOPNIC V PREDPRODAJI 15 €, NA DAN KONCERTA 18 €.

Toni Sotošek z družino organizira ob 25. letnici poučevanja

Z LEGENDARNIMI GOSTI

VELIKI

ŠPORTNA DVORANA
Srednje šole Krško

PETEK, 8. 11. 2019
ob 18.00 uri

POSAVJE, ČRNOMELJ – Javni 
sklad za kulturne dejavnosti 
in njihove območne izposta-
ve za Dolenjsko, Belo krajino 
in Posavje so 9. oktobra v Čr-
nomlju pripravile odprtje re-
gijske tematske razstave Oblo 
in oglato. Namen razstave je 
prikazati kakovostne rezulta-
te ljubiteljske likovne ustvar-
jalnosti. Razstavo je strokov-
no spremljal akademski slikar 
Robert Lozar, ki je izbral 20 
najboljših del iz regije. Iz Bre-
žic so to Andrej Pinterič, 
Alenka Venišnik, Rosina 
Curhalek, Vesna Davidovič 
in Marija Kukovica, iz Kr-
škega Antonija Žener, Bran-
ka Pirc, Branka Benje, Petra 
Kampl Petrin, Roman Blat-
nik, Željka Vidmar in Miha-
ela Prevejšek, iz Sevnice pa 
Rudi Stopar, Milena Rošto-
har, Pavla Černigoj in Ne-
venka Flajs. 
� M.�H.

Oblo in oglato
obvestila o dogodkih:

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782 
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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, spominprejeli smo

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

SPOMIN

FRANC PEČAR
21. oktobra je minilo 5 let, odkar nas je zapustil naš dragi

Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

Prazen�je�dom�brez�tebe, 
naše�oko�se�ozira�na�dvorišče, 

a�tebe�zaman�išče.
Ni�več�tvojih�pridnih�rok, 
ki�garale�so�noč�in�dan, 

da�zgradile�so�topel�dom. 
Sedaj�nekje�daleč�mirno�spiš, 
a�v�naših�srcih�še�vedno�živiš.

iz Trnja.
Hvala vsem, ki se ustavite ob njegovem grobu 

in ga ohranjate v lepem spominu.

SPOMIN

MIRA ČRNELČ
20. oktobra je minilo eno leto, 
odkar nas je zapustila draga

Vsi tvoji

Že�leto�dni�v�grobu�spiš,
a�v�srcih�naših�še�živiš.
Rada�imela�življenje�si,

a�kruta�usoda�dovolila�ti�ga�ni.

iz Globokega.

Hvala vsem, ki se je spomnite, postojite ob njenem grobu 
in ji prižigate svečke. Pogrešamo te.

ALOJZ IN MARIJA FERLAN

SPOMIN

Pogrešamo vaju vsi.

Mineva 20 let, odkar sta nas zapustila

SPOMIN

VINKO MLAKAR

15. oktobra je minilo eno leto,
odkar je za vedno odšel naš dragi

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

Vsi njegovi

iz Gorenje vasi 12.

SPOMIN
Ko�vajine�zaželimo�si�bližine,�gremo�tja,�v�ta�kraj�tišine,

tam�srce�se�tiho�zjoče,�saj�verjeti�noče,�da�vaju�več�med�nami�ni.
Čeprav�se�vajin�glas�več�ne�sliši,�beseda�vajina�v�nas�živi,

povsod�vaju�čutimo�mi�vsi.

MIŠKA
GLOGOVŠKA

iz Trebeža pri Artičah.

V torek, 20. avgusta 2019,
je minilo žalostnih 18 let, odkar smo za vedno 

izgubili našega dragega očeta, dedka

V sredo, 16. oktobra 2019,
je minilo žalostnih 10 let, odkar smo za vedno 

izgubili našo drago mamo, babico

IVANO SEVER
GLOGOVŠEK

iz Trebeža pri Artičah.

Hvala vsem, ki obiskujete njuna grobova, prižigate svečke
in obujate spomin nanju.

Sin Mišo z družino

Odgovor na »Prej kot bomo prišli, 
manj bo škode«
(Posavski obzornik št. 21, 10. 10. 2019)

V Posavskem obzorniku smo zasledili članek, za katerega vsebino 
menimo, da je neresnična oziroma napačno navedena. Menimo, 
da je vsebino potrebno popraviti in ponovno objaviti.
Podobno je s krško urgenco, kjer je v popoldanskem in 
večernem času le en zdravnik in če mora nujno na teren, ga 
ni na kraju prometne nesreče oz. prideta le dva medicinska 
tehnika, ki imata tudi svoje omejitve glede pristojnosti. Tako 
se nemalokrat zgodi, da morajo prvo pomoč pogosto nuditi 
kar gasilci sami. »Zato imamo 20 specialistov prve pomoči in 
zaposlena dva 'medicinca', saj smo videli, da je po tem čedalje 
večja potreba. Kot kaže, veliko bolje ne bo,« meni Stopar in 
opozarja pred dodatno slabitvijo krške urgence. Če bodo morali 
namreč iz Brežic posredovati tudi v bolj odročnih krajih krške in 
kostanjeviške občine, se bo intervencijski čas znatno podaljšal, 
gasilci pa bodo še pogosteje sami s ponesrečenci ter se ukvar-
jali s triažo in prvo pomočjo, za kar pa niso dovolj usposobljeni.
Verjamemo, da se dogaja, da gasilci nudijo prvo pomoč, in prav je 
tako, vendar ne zato, ker se zgodi, da prideta na prometno nesre-
čo le dva »medicinska tehnika«. Nudijo jo, kadar pridejo na kraj 
nesreče pred našimi reševalci, in ne zato, ker imajo naši tehniki 
omejitve, kakor je navedeno v članku. Razlika je tudi v prvi pomo-
či, ki jo lahko nudijo gasilci in v nujni medicinski pomoči, za kate-
ro so usposobljeni naši reševalci.
Ekipe nujnih reševalnih vozil so v Zdravstvenem domu Krško 
sestavljene v skladu s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči, in 
sicer iz enega diplomiranega zdravstvenika in enega zdravstve-
nega tehnika z opravljeno NPK (nacionalno poklicno kvalifikaci-
jo) reševalec. Tako imajo tako eni kot drugi veliko večje kompe-
tence, kot »le« zdravstveni tehnik. 24 ur na dan razpolagamo tudi 
z zdravnikom, ki pa se po potrebi vključuje v 1. ali 2. ekipo NRV.

Barbara�Lackovič,�dipl.�m.�s.,�mag.�zdr.�soc.�manag.,�
pomočnica�direktorice�za�zdr.�nego,�Zdravstveni�dom�Krško

SPOMIN

LJUBO CIRNSKI
21. oktobra je minilo žalostno leto, odkar je od nas odšel naš dragi

Vsi njegovi

Veš,�da�je�vse�tako,�kot�je�bilo,
v�vsaki�stvari�si,�ki�je�v�hiši,
v�mislih�si,�besedah�naših,

da,�celo�v�sanjah,
le da korak se tvoj
nič�več�ne�sliši�…

(J.�Medvešek)

iz Ribnice.
Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, postojite

ob njegovem mnogo preranem grobu in mu prižigate sveče.

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

»Približuje se 1. november in vedno ena in ista zgodba,« je 
zapisal krajan Cerkelj ob Krki, ki nam je poslal pričujočo foto-
grafijo »razdejanja« pri pokopališču v Cerkljah. V teh dneh se 
namreč na veliko urejajo grobovi in posledično nastane tudi 
ogromno odpadkov, ki jih ljudje odlagajo v za to postavlje-
ne kontejnerje spodaj pri pokopališču. »Taka svinjarija meče 
slabo luč tako na KS Cerklje ob Krki kot upravljavca poko-
pališča kot tudi na Komunalo Brežice, ki prazni kontejnerje. 
Očitno to nobenega preveč ne vznemirja. Komunala se, vsaj 
upam, zaveda, da je treba v dneh pred dnevom spomina na 
mrtve pogosteje prazniti posode okoli pokopališč, a kot kaže, 
to za cerkljansko ne velja, saj je vsako leto podobna zgod-
ba. Smeti je za izvoz, stojijo tudi po en teden in kazijo okoli-
co pokopališča. Mislim, da si vsi tisti, ki obiskujemo grobove 
naših rajnih, takega pogleda res ne zaslužimo,« je kar malo 
razjarjeno dodal krajan.

SPOMIN

MARTIN TURK

Ljubil�si�delo,
ljubil�si�nas,

a�žal�prehitro�
prišel�je�tvoj�čas.

8. oktobra je minilo žalostno leto,
odkar si nenadoma odšel od nas moj dragi 

ati, dedek, brat in dober prijatelj

V naših srcih boš ostal za vedno.
Hvaležni smo ti za vse, kar si delil z nami. Tvoja ljubezen nam daje 
moč za pot naprej, naša ljubezen pa naj te spremlja, kjer koli si. Vse, 
kar si ustvaril s svojimi pridnimi rokami, nas povsod spominja nate, v 
tolažbo pa ostaja misel, da je tvoje trpljenje končano. Za teboj je ostala 
praznina in velika bolečina.
Hvala vsem, ki se ga spominjate z ljubeznijo in postojite ob njegovem 
preranem grobu.

Hčerka Anita z družino, sestra Silva z družino
in prijateljica Marija

s Sremiča 52.

SPOMIN

ŠTEFAN ANDREJAŠ

25. oktobra mineva 20 let,
odkar nas je zapustil naš dragi

Vsi njegovi

Ni�večje�bolečine
kot�v�dneh�žalosti

nositi v srcu
srečnih�dni�spomine.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.
Neizmerno ga pogrešamo.

z Zasapa.
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ZAHVALA

iz Brezja pri Veliki Dolini
ANTONA BARKOVIČA

Ob nenadni in nenadomestljivi izgubi 
najinega brata in očeta

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste 
nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje, podarjali 
sveče in darovali za svete maše.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, 
Slavčkom za odpete žalostinke, g. Ureku za izrečene besede, g. 
župniku in vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam kakor 
koli pomagali in našega Toneta pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

ZAHVALA

ROZALIJE REMIH
Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, tete in botre

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem za izraženo sožalje, podarjene sveče, svete 
maše in pomoč v težkih trenutkih.
Zahvaljujemo se oddelku intenzivne nege in oddelku kirurgije 
Splošne bolnišnice Brežice za nego in lajšanje bolečin v zadnjih 
tednih njenega življenja.
Zahvaljujemo se gospodu Žičkarju za organizacijo pogreba in 
gospodu kaplanu Gregorju za lepo opravljen obred. Posebna zahvala 
gre gospodu Jožetu Ašiču za ganljive besede slovesa.

Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli radi in jo močno pogrešamo

iz Selc nad Blanco

ZAHVALA

JOŽEFA KRIŠTOF

Sporočamo žalostno vest, 
da nas je v 68. letu starosti zapustila

Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo pospremili na njeni 
zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

rojena Lazar, iz Ševnice 19 a pri Mirni.

ZAHVALA

iz Brloga 2 pri Podbočju
FRANCA KORETIČA

Življenje�celo�si�garal,�
z�veseljem�zemljo�si�obdeloval.�

Za�dom,�družino�si�skrbel,�
za�nas�si�vedno�čas�imel.�

Sledi ostale so povsod
od�dela�tvojih�pridnih�rok.

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

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga 
imeli radi in ga obiskovali v času njegove hude bolezni. Hvala vsem, 
ki ste mu ob slovesu izkazali čast, darovali cvetje, sveče in svete maše 
ter se od njega poslovili v tako velikem številu. Posebna hvala sosedom 
Barbičevim in Kodričevim, negovalki Danici, bolnišnici Novo mesto, 
pogrebnemu zavodu Žičkar ter gospodu župniku Francetu Novaku.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

iz Žurkovega Dola 35
IVANA KOZMUSA

Ni�večje�bolečine
kot�v�dneh�žalosti
obujati�spomine.

Ob boleči izgubi našega dragega brata in strica 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za tolažilne besede, izrečena ustna in pisna sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se Komunali Sevnica za organizacijo pogreba, gospodu 
Jožetu Zabretu za opravljen cerkveni obred, trobentaču, pevcem Jarica 
za zapete žalostinke, dr. Dušanu Senici, Cvetličarni Ramovš & Peklar, 
praporščakom, lovcem Lovske družine Sevnica ter Gostilni Kregl za 
pogostitev.
Hvala tudi vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči: sestra Marinka z možem Marjanom 
ter nečakinji Maja in Nina z družinama

ZAHVALA

ANTONIJE IVANŠEK

V soboto, 5. oktobra, smo se poslovili od
drage mame, stare mame, prababice, tašče, 

sestre, tete, svakinje, botre in sosede

Žalujoči: vsi njeni

Ko�življenje�tone�v�noč,
še�žarek�upanja�išče�pot.

Ostala�pa�je�bolečina
in�tiha�solza�večnega�spomina.

iz Arnovega sela.
Iskreno se zahvaljujemo za izrečena sožalja, sveče in cvetje ter ge. Erni 
Rožman za sočuten poslovilni govor. Hvala vsem, ki ste jo obiskovali 
in nazadnje pospremili k zadnjemu počitku.

ZAHVALA

ANE ČERNELIČ
Ob boleči izgubi

izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, denarno pomoč, 
podarjeno cvetje, sveče, darovane svete maše ter darove za cerkev.

Iskreno se zahvaljujemo internemu oddelku SB Brežice, sodelavcem 
Keraneta in Term Čatež, vaščanom, govorniku g. Martinu Dušiču za 
tople besede slovesa, pevcem za lepo odpete žalostinke, g. župniku 
za lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar, g. Staniču za lepo 
zaigrano Tišino, Boži in Hani za pomoč v vežici ter vsem, ki ste našo 
drago Ano pospremili na zadnji poti.

Hvaležni smo tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali in ste našo 
drago mamo, staro mamo, prababico, taščo, sestro ter teto spoštovali, 
imeli radi in jo bodrili ter obiskovali v času njene težke bolezni.

Spominjali se je bomo kot plemenite in dobre osebe. Upamo, da se 
v večnosti zopet snidemo in objamemo.

Žalujoči: vsi njeni 

iz Pišec

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

»V današnjem sončnem jesenskem popoldnevu sem obiska-
la sevniški grad, ker stoji na izjemni lokaciji in je res pra-
vi biser, a žal sem naletela na zaprta vrata grajske kavarne. 
Upravljavci gradu želijo ’nergače’ potolažiti z avtomatom za 
pijačo in postavljenimi mizami in stoli na terasi. Lepo vas 
prosim! Ali res ni nikogar, ki bi prevzel vodenje gostinske-
ga lokala? Pogrešam najemnici, Marjo in Janjo, ter priredi-
tve, ki sta jih pripravljali. Takrat se je na gradu ves čas ne-
kaj dogajalo, bilo je živo. Stanje, kot je, ne zasluži pohvale,« 
je zapisala bralka Ana ob priloženi fotografiji avtomata s pi-
jačo na gradu Sevnica.

ZAHVALA

iz Gornjih Impolj 5 pri Studencu
KARLA UDOVČA

Srce�je�omagalo,�
dih�je�zastal,�

a�na�tebe�večno�
bo�spomin�ostal!

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za tolažilne besede, izrečena ustna in pisna sožalja, denarne 
prispevke, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala 
podjetju Plastoform, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, 
pevcem za zapete žalostinke, praporščaku, trobentaču, Gostilni Janc 
in gospodu župniku za lepo opravljen obred. Hvala tudi vsem, ki vas 
nismo posebej imenovali, pa ste nam pomagali in stali ob strani ter 
očeta v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

SLAVICE ŽIČKAR
Ob boleči izgubi naše drage

Branka, Milena, Sine, Tomaž, Matej, Neža, Anej, Jurij, Zala

Mama�je�angel�sama,
pa�angela�ne�potrebuje.

Njej�je�naloga�dana,
da�druge�varuje.
(Tone�Pavček)

hvala vsem, ki ste z našo mami delili svoje življenjske poti in 
doživetja, in hvala vsem, ki ste ob času slovesa z nami delili svoj čas, 
besede, objeme in darove.

s Kremena

MARIJE ŠTEFANČIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,
a�nate�spomin
bo�večno�ostal.

Ob boleči izgubi naše drage žene,
mame in babice

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem 
in našim sodelavcem za izrečeno sožalje, sočutne objeme, stiske 
rok, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Posebno 
zahvalo namenjamo vsem, ki ste ji v času njene bolezni stali ob strani 
in ji pomagali, še posebej dr. Meliti Planinc, patronažni sestri Ani 
Ivanovič, zaposlenim na projektu Most in Micki Ferlin.

Hvala gospodu župniku Mitji Markoviču za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Žičkar, pevcem za zapete žalostinke in Dejanu 
Žnideršiču za zaigrano Tišino.

Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti.

iz Pleterij pri Zdolah

ZAHVALA

MARIJE ZUPANČIČ
Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 

babice in sestre

se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, sveče in denarno pomoč, 
še posebej hvala Jožetu in Marku Petelincu za zaigrano Tišino ter  
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

z Dolnje Prekope

Srce�je�omagalo,
dih�je�zastal,

a�na�tebe�večno�
bo�spomin�ostal!
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Prodam pajek SIP in luščilec 
koruze. Tel.: 030 694 956

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Poleg tega lahko kupite mlado 
vino 2019. Tel.: 031 306 559, 
po 17. uri

Prodam vino cviček, franki-
njo, mošt za cviček, kravo in 
brejo telico, obe sta simental-
ki. Tel.: 051 870 909

Prodam mošt modre franki-
nje ter bukova ali mešana drva. 
Lahko s prevozom. 
Tel.: 051 254 413

Prodam ozimna jabolka. V za-
boju je 15 kg jabolk. Cena po 
dogovoru. 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 teličko simentalko, 
staro 2,5 meseca, in odojke, 
težke okoli 30 kg. Cena po do-
govoru. Tel.: 040 862 947 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 
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 
kakovostno

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.

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.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

040 287 597, Robert Nedanovski
www.nnrn.si

PRODAMO ZAZIDLJIVO 
ZEMLJIŠČE

Posavje, Kostanjevica na Krki, Dobe
Velikost: 1.030 m²
Cena: 23.000,00 €

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

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

Prodam bikca simentalca, 
starega 10 tednov, ter praši-
če, težke 30-80 kg, in 180 kg. 
Možen zakol. Tel.: 051 872 179

Prodam bikca LS, starega 4 
mesece in težkega okoli 200 
kg. Tel.: 031 590 523

Prodam bikce sivce, težke 
okoli 120 kg. Tel.: 051 322 199 

Prodam kravo (ni breja), hru-
škovo žganje in cviček. 
Tel.: 040 319 448

Prodam brejo telico v petem 
mesecu, pasme RJ, LIS, LIM. 
Tel.: 031 440 701 

Prodam kravo simentalko 
(staro 11 let, s teletom, paš-
no), prašiča (150 kg, hranjen z 
domačo hrano), železno priko-
lico in železni voz s platonom. 
Tel.: 051 477 243

Prodam pašno kravo simen-
talko, staro 4 leta, z 2-meseč-
nim teličkom. Tel.: 07 49 56 
236 ali 041 380 075

Prodamo pujske od 40 kg 
naprej do 220 kg. Hranjeni z 
domačo hrano. Cena po dogo-
voru. Tel.: 07 49 56 375 ali 031 
401 973

Prodam odojke in slamo v ok-
roglih balah (ječmenovo). 
Tel.: 040 628 535

Prodam odojke, težke 25-30 
kg. Možen zakol. 
Tel.: 031 492 837

Prodam svinjo (cca. 170 kg), 
kunce orjake, neme mlade race 
in mlade purane. 
Tel.: 051 358 306

Prodam pujske, težke 50-65 
kg, ječmen in naravno sušeno 
koruzo v zrnju. 
Tel.: 031 306 136

AVTOMOBILIZEM
Prodam avto Fiat Stilo kara-
van, dizel, letnik 2006, reg. do 
09/2020, prevoženih 251 000 
km. Tel.: 040 295 510

Prodam alu platišča (16 col) 
na 5 vijakov za Renault Scenic. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 271 181

KMETIJSTVO

Kupim traktor in traktorske 
priključke, dobro plačilo. 
Tel.: 051 813 034

Prodam traktor Univerzal 45, 
zadnji pogon, letnik 1978, ko-
silnico BCS 602 (hribovsko), 
seno in otavo v kockah. 
Tel.: 040 775 985

Prodam klinaste brane in sa-
dilec krompirja. 
Tel.: 030 998 658

Prodam motorno žago Husqu-
varna 560 XP, cena 550 €; 3-4 
m³ drv (gaber, bukev), žagana 
na 25 cm, cena 55 €. 
Tel.: 031 519 565 

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 kostanjeva drva, 
okrogle bale sena, železen voz 
(15 col) ter mizo. Okolica Bre-
žic. Tel.: 031 415 574

NEPREMIČNINE

Takoj oddam v najem preno-
vljeno hišo z vrtom v Sevnici, 
Cesta na Dobravo. Cena po do-
govoru. Tel.: 031 653 122

Prodam zidanico (70 m2) in 
vinograd (300 trt, za cviček). 
Videm – Sremič. 
Tel.: 041 772 794

V najem oddam vinograd, 700 
trt, na žico. Piroški Vrh. 
Tel.: 07 49 59 209

V Posavju oddam v najem 
opremljen frizerski salon. 
Tel.: 031 645 469

V Krškem, CKŽ 86, takoj odda-
mo v najem opremljen poslov-
ni prostor, samostojni vhod – 
pisarno s čajno kuhinjo ter 
sanitarijami in garažo. Sne-
dim, d.o.o., Ribniki 12, Sevnica. 
Tel.: 031 653 122

Prodam apartma na Hr-
vaškem, Vodice - Srima, 
37,75 m2, vrt 15 m2, prit-
ličje. Cena 79.500 €. Tel.: 
041 351 450 

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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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Cvetki Tušek, Sveti Lenart 71, 4227 
Selca. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
 2. (1.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 3. (4.) Ans. BRKINCI - Življenje teče
 4. (3.) Ans. PETRA FINKA - Prepozno je za vrtnice rdeče
 5. (6.) Ans. LUN'CA - Ona zna
 6. (5.) Ans. SAŠA AVSENIKA & LUCIJA SELAK - Skozi leta
 7. (10.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Želim si
 8. (9.) Ans. PETOVIA KVINTET - Samo da vreme bo
   zdržalo
 9. (8.) Ans. VRLI MUZIKANTI - Moja punčka
 10. (-.) Ans. HRAM - Kako se zgodi

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Urok – Kar je dobro nej slabu 

Kupon št. 490
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, 26. 10. 2019, ob 20. uri
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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: 27.300 izvodov

 

Naslednja številka (23/2019) bo izšla v 
četrtek, 7. novembra 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 30. 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.

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

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

Žalni govor na pogrebu va-
ših dragih napišem in prebe-
rem ali pa preberem govor, ki 
ste ga napisali vi. Tel.: 041 637 
692, Štefanija. Polona Kozinc 
s.p., Kvedrova 37, Sevnica 

Ponujam pomoč (ne za denar) 
starejši osebi ali paru. Sem de-
laven upokojenec. 
Tel.: 070 370 008

Prodam krožno žago (cirku-
lar), močnejše izdelave, nasta-
vitev lista po globini. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 934 931

Iščemo študentko ali mlaj-
šo upokojenko za občasno 
varstvo 2-letnega malčka. 
Tel.: 031 770 878

STIKI

69-letni moški iščem upoko-
jenko, staro od 58 do 65 let, za 
skupno življenje. 
Tel.: 031 475 457

Vem, da nekje živiš in si občas-
no zvestega moškega zaželiš. 
Sem dečko srednjih let, situi-
ran, izobražen in simpatičen. 
Manjkaš mi samo ti. 
Tel.: 040 741 687

Živim v hiši na deželi, sama, in 
si zelo želim spoznati prija-
zno, pošteno žensko, staro od 
60 do 75 let, za družbo in po-
moč. Tel.: 07 49 59 528

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

s Senovega obvešča
cenjene stranke, da bodo 

25. in 29. oktobra od 
9. do 16. ure dobavljive 

RJAVE JARKICE pred 
nesnostjo, vsak četrtek 

pa ENODNEVNI BELI 
PIŠČANCI.

Naročila sprejemamo 
na tel. št. 07 49 73 190 

ter 031 676 724.

Smo Društvo za mentalno zdravje iz Ljubljane. 

Izvajamo skupine za samopomoč za občane, ki imajo 
tesnobo, depresijo in potrebujejo pogovor. 

Vabljeni vsi, ki imate takšne in podobne težave. 

Informacije na tel.: 031 643 782
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BREZJE PRI VELIKI DOLINI – 
Po desetih letih smo se Bre-
zanci odločili, da izpolnimo 
obljubo, ki smo si jo zada-
li po prvem srečanju »Bre-
zancov« avgusta 2009. Tak-
rat smo se prvič srečali vsi 
vaščani, ki trenutno živimo 
v tej lepi vasici na skrajnem 
robu jugovzhoda Sloveni-
je, in vsi tisti, ki so zapus-
tili svojo rodno vas in odšli 
svojo srečo iskat po širnem 
svetu. Takrat se nas je zbra-
lo skoraj 250.

V soboto, sončnega 12. okto-
bra, smo se organizatorji zbrali 
v dopoldanskih urah na »Pétri-
čevem dvorišču«, kjer je bilo 
prizorišče letošnjega srečanja. 
Kmalu so pričeli prihajati naši 
rojaki z vseh koncev Sloveni-
je, Hrvaške, Nemčije in iz vseh 
ostalih krajev, kamor so odšli 
pred leti. Ko smo se vsi zbra-
li, smo dogodek naprej obele-
žili s sv. mašo, ki sta jo za vse 
pokojne in žive Brezance daro-
vala domači župnik Janez Zde-
šar in naš rojak Lojze Brce. Po 
končani sv. maši je sledil na-
govor Stanislava Barkoviča, 
ki nam je v nekaj stavkih ori-
sal dogodke, ki so se zgodi-
li od našega prvega srečanja. 
Kljub temu da nas je zapusti-

Po desetih letih srečanje Brezancev

lo in odšlo v večnost kar nekaj 
naših rojakov in sovaščanov, je 
največji uspeh, kot je poudaril 
Barkovič, to, da je po vasi sliša-
ti več otroškega smeha in živž-
ava kot pred desetimi leti. To 
nam daje upanje, da se bo vas 
razvijala naprej in da se bomo 
na podobnih dogodkih lahko 
srečevali tudi v prihodnosti. Po 
tem nagovoru nas je nagovo-
ril predsednik sveta Krajevne 
skupnosti Vélika Dólina Mar-
jan Žibert in ob tej priložnos-
ti naši vasi podelil priznanje 
Krajevne skupnosti za dolgo-
letno sodelovanje pri organi-
zaciji in pogostitvi pohodni-
kov ob okupacijski meji, ki se 
vsako leto odvija v začetku ju-
nija. Priznanje je v imenu vseh 
vaščanov Brezja pri Véliki Dóli-

ni sprejel Ivan Novosel. V nje-
govi zidanici na »Vušijeku« je 
vsakoletna postojanka pohod-
nikov ob okupacijski meji. Sle-
dilo je prepotrebno okrepčilo 
ob zvokih bratov Vugrin, sicer 
članov Ansambla Džu boks. V 
popoldanskih urah nas je obi-
skal tudi župan občine Breži-
ce Ivan Molan in nam name-
nil nekaj lepih in spodbudnih 
besed. Ob koncu nas je nago-
voril še Miha Škrlec, ki se je v 
imenu vseh udeležencev sre-
čanja zahvalil organizatorjem 
ter svoj nagovor zaključil z be-
sedami, da se čez deset let ali 
prej na podobnem dogodku vi-
dimo spet. Ob zvokih domačih 
melodij in pesmi smo se vese-
li še pozno v večer.
 Darko Škrlec

SPODNJE ŠAPOLE, BREŽICE – 
Sadjar Anton Baznik iz Bre-
žic je bil leta 2000 prvi, ki je v 
Sloveniji posadil drevo asimi-
na (tudi indijanska banana ali 
paw-paw). Ta zelo odporna sa-
dna vrsta, ki izhaja iz Severne 
Amerike, je letos na stari roj-
stni domačiji njegove tašče v 
Spodnjih Šapolah na območju 
Pečic še posebej bogato obro-
dila. Kot pravi Baznik, gre pri 
asimini, ki po navadi prvič ob-
rodi tri leta po posaditvi, zori 
pa predvsem septembra, za 
povsem ekološki plod, nima 
škodljivcev, zanjo ni potreb-
no škropljenje in obrezova-
nje, saj se drevo samo oblikuje 
v piramido, odporna je na niz-
ke zimske temperature. Asi-
mina v nasprotju z jablano, 
hruško in slivo raste počasne-

Asimina kot tržna priložnost

je, saj se najprej dobro ukore-
nini in šele nato začne rasti. 
Po Baznikovih besedah je po-
membno, da je sadika cepljena 
in ni vzgojena iz semena, kajti 
cepljena sadika zagotavlja ka-
kovost ploda, rodnost itd. »Za-
radi vsega naštetega bi lahko 
asimina postala tržna niša za 
Posavje, saj danes vedno več 

pridelovalcev seka vinograde 
in sadovnjake. Z asimino bi si 
lahko marsikdo zapolnil vrzel 
in tudi nekaj zaslužil. Iz asimi-
ne lahko pripravimo marmela-
de, sadne kupe, sladoled, smu-
tije, pecivo, celo kruh,« razlaga 
in dodaja, da ima asimina se-
demkrat več hranilnih snovi 
kot vse drugo sadje, je polna 
ogljikovih hidratov, minera-
lov in vitaminov. Je zelo pripo-
ročljiva za dojenčke in tiste, ki 
uživajo samo rastlinsko hrano. 
V sadežu asimine se prepleta-
jo trije različni okusi – anana-
sa, manga in banane. Baznik 
še pravi, da se je marsikdo že 
odločil, da namesto okrasnih 
rastlin raje posadi asimino, ki 
je tudi dekorativna predvsem 
spomladi ob cvetenju.
 R. Retelj

Anton� Baznik� s� polnim�
zabojčkom�asimin

KOSTANJEVICA NA KRKI 
– Člani Kluba jamarjev 
Kostanjevica na Krki, ki 
letos obeležuje 50-letnico 
delovanja, so odkrili ve-
liko jamo v zaledju izvira 
potoka Obrh. »Prva sta va-
njo 27. septembra vstopi-
la brata Matjaž in Gregor 
Čuk. V akciji sta dolžino 
jame ocenila na slabih 200 
metrov. Akcija, ki je sledi-
la, je postregla z izmerjeno 
dolžino preko 500 metrov, 
vendar se jama še nada-
ljuje,« je sporočil kosta-
njeviški jamarski veteran 

Brane Čuk. Kot je dodal, se etažo nižje sliši močan vodni tok, 
do katerega pa še niso uspeli priti. Jama, imenovana Himalaja, 
je prostorna vodoravna jama z vhodnim breznom, ki je globo-
ko 60 metrov. Nekateri deli jame so lepo 'zasigani', prevladuje-
jo pa tudi do meter dolge cevčice. »To je doslej največje odkritje 
v zgodovini Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki,« je prepričan 
Čuk, v naslednjih akcijah pa bodo še raziskali dimenzije novo-
odkrite jame.
� P.�P./vir:�Klub�jamarjev�Kostanjevica�na�Krki

Jamarji odkrili »Himalajo«

Brata�Čuk�pri�vstopu�v�novoodkrito�jamo
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Na sejmu, ki je postal zelo pre-
poznaven in ugleden po celi 
državi, se predstavljajo različ-
ni rokodelci, ekološke kmetije, 
tradicionalni obrtniki, društva 
in šole z območja Kozjanskega 
parka (KP). Letos se je na 155 
stojnicah predstavljajo prek 
176 razstavljavcev, organiza-
torji ocenjujejo, da si je sejem-

sko dogajanje ogledalo oko-
li 20 tisoč obiskovalcev. Že več 
kot 20 let delo in razvoj Kozjan-
skega parka soustvarja Moj-
ca Kunst, aktualna direktori-
ca KP, ki je v svojem nagovoru 
ob uradni otvoritvi sejma regi-
onalnih produktov poudarila, 
da se je ideja o Prazniku koz-
janskega jabolka rodila iz zas-
ledovanja cilja povezati naravo 
in ljudi. »Danes po 20 letih lah-
ko z gotovostjo rečemo, da nam 

Jože Oštir sicer ni najstarej-
ši, je pa z letom več kot 70 po-
mladi med starejšimi člani v 
sicer 270-članskem raškem 
vinogradniškem društvu, pri 

katerem je bil tudi soustano-
vitelj. Ko ga je leta pred tem 
Ivan Vizlar, tudi sam ljubi-
teljski vinogradnik, kasne-
je predsednik društva in am-
basador cvička, nagovarjal, da 
neseta svoji pridelani vini na 
društveno ocenjevanje na Veli-
ki Trn, mu je Jože kratko in jas-
no odvrnil, da iz te moke ne bo 
kruha, da bo dal svoje vino v 
ocenjevanje le tedaj, ko bodo 
tudi na Raki imeli svoje dru-
štvo in društveno ocenjeva-
nje! In tako se je v letu 2005 
tudi zgodilo, ko je s somišlje-

Podsreda je ob jubilejni 'jabki' pokala po šivih

Jože, ki bdi nad rastjo raške brajde

PODSREDA – Drugi oktobrski vikend je zaznamoval vrhunec enomesečnega dogajanja 20. Praznika kozjanskega jabolka, saj je bil trg v Podsredi znova premajhen 
za vse obiskovalce sejemskega dela jubilejne prireditve v organizaciji Kozjanskega parka. Ti so se lahko sprehodili mimo več kot 150 stojnic.

CIRJE  – Sedem članov Društva vinogradnikov Raka je 11. oktobra pri cvičkovem hramu v Cirju opravilo jubilejno deseto trgatev modre kavčine ali žametne črni-
ne z brajde, potomke stare trte z Lenta. Temno modro grozdje je bilo obilno in zdravo, kar gre pripisati tudi skrbniku trte Jožetu Oštirju iz Cirja.

je uspelo in da tukaj na Kozjan-
skem ljudje in narava znamo 
sobivati skupaj ter ustvarja-
ti številne uspešne in pozitiv-
ne zgodbe. Prepričana sem, da 
bomo stanje narave ohranili in 
tako poskrbeli za dediščino na-
ših zanamcev,« je dejala Kun-
stova in dodala, da je Praznik 
kozjanskega jabolka ena izmed 

nacionalno najbolj prepoznav-
nih prireditev v teh krajih. Med 
povabljenimi gosti so na odru 
spregovorili minister za oko-
lje in prostor Simon Zajc, mi-
nister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravko Počival-
šek, županja občine Kozje Mi-
lenca Krajnc ter predsednik 
Turistične zveze Slovenije Pa-
vle Hevka. V sklopu številnih 
aktivnosti, ki jih izvajajo v trav-
niških sadovnjakih na območju 

niki zaoral ledino v ustanovi-
tev in oživitev novoustanovlje-
nega društva in se takoj zavzel 
za gradnjo društvenega hrama. 
Ne le to, pri njegovi izgradnji 
je prispeval kar levji delež, po-
vedo raški vinogradniki, saj je 
Jože kot mizar lastnoročno po-
storil veliko dela, od izdelave 
stavbnega pohištva do opre-
me za kletni društveni pros-
tor in še marsikaj, da je cvič-
kov hram postal daleč naokoli 
eden najlepših društvenih hra-
mov, ki mu je Zveza vinograd-
nikov Dolenjske leta 2010 tudi 
kot prvemu podelila častni na-
ziv Ambasada cvička. Ob zasa-
ditvi potomke z Lenta v letu 
2009 je s soimenjakom Vido-
vičem postal tudi skrbnik za 
njeno zdravo rast in pridelek 
trte.

V Nemčijo s trebuhom za 
kruhom …

In če na tem mestu še malo 
vzamemo pod drobnogled Jo-
žeta, ki je po opravljeni trgatvi 
z menoj sproščeno kramljal o 
svoji življenjski poti. Leta 1948 
se je rodil na Zameškem, kjer 
je obiskoval tamkajšnjo šti-
rirazrednico, zatem pa nada-
ljeval osnovnošolsko izobra-
ževanje v Šentjerneju, kamor 
so ga starši zatem tudi dali v 

KP, je tudi podelitev naziva Car-
jevič – najskrbnejšemu lastni-
ku travniškega sadovnjaka za 
tekoče leto. V sklopu Praznika 
kozjanskega jabolka so ga po-
delili že 11. leto, letos pa si je ta 
naziv prislužil Franc Lupšina 
iz Hrastja pri Bistrici ob Sotli, ki 
je bil ob tej priložnosti tudi us-
toličen. Predsednik komisije za 
izbor Carjeviča je bil Adrijan 
Černelč. Podelili so tudi ko-
lektivne blagovne znamke So-
žitje-Kozjanski park, in sicer 
Ekološki kmetiji Omerzu, OŠ 
Koprivnica, Sandiju Šmalči-
ču in Poloni Šergon. Na otvo-
ritvi sejemskega dogajanja so 
nastopili Maruša Kunst, Ema 
Dobrina in Aleksej Ivačič Ko-
lar ter vokalna skupina La Vita. 

uk za mizarja k enemu izmed 
tamkajšnjih obrtnikov. Četudi 
je živel relativno blizu, pravi 
Jože, je živel pri mizarju, ki ga 
je tudi šolal. Ne da je bila tedaj 
kar utečena navada, da so va-
jenci med ukom bivali pri moj-
strih, ampak je moral, »da ne 
bi kot mlad fant preveč okrog 
tekal in že za čebelicami gle-
dal«, delati od jutra do mra-
ka. Ko se je izučil, je bil vpo-
klican na leto in pol trajajoče 
služenje vojaškega roka, nakar 
se je po vrnitvi, ko je dopolnil 
19 let, zaposlil v novomeškem 
podjetju IMV, a 20. rojstni dan 
že dočakal v Nemčiji: »Ko sem 
dobil prvo plačo, je ta znašala 
nekje 80.000 dinarjev. To je za-

Sobotni večer je popestril na-
stop ansambla Donačka. Pri-

dostovalo, da sem si kupil pu-
lover, hlače in poceni čevlje, 
škatlo cigaret in pivo Union, 
pa od plače ni nič več ostalo. 
Še mesec sem zdržal, ko sem 
sicer dobil okoli 2000 dinarjev 
več, a sem razmišljal: Le kako 
bom s tem preživel in si še kaj 
ustvaril!?« Tako se je čez noč 
odpravil s trebuhom za kru-
hom v  Waiblingen pri Stutt-
gartu, kjer se je zaposlil pri 
tamkajšnjem izdelovalcu stav-
bnega pohištva, dve leti kasne-
je pa se mu je v Nemčiji pridru-
žila tudi žena Mici, ki je pustila 
nanj vtis, ko jo je spremljal od 
cerkvice na Tolstem Vrhu do 
njenega doma v Podgorju. V 
Nemčiji sta se jima rodila sino-

reditev sta povezovala Zden-
ka Ivačič in Tomaž Pančur.

Poleg tržnice z regionalnimi 
proizvodi so se oba dneva odvi-
jale predstavitve projektov, šol, 
zavarovanih območij in par-
tnerskih institucij, predstavi-
tve društev in združenj ter tra-
dicionalnih obrti in predelave 
sadja, potekale so tekmovalne 
in družabne igre, ustvarjalne 

delavnice za otroke, celotno se-
jemsko dogajanje pa so pope-
strili tudi s kulturnim progra-
mom, v katerem so se zvrstili 
ljudski pevci in godci, harmo-
nikarji, folklorne skupine, sku-
paj prek 200 nastopajočih. Na 
ogled je bila razstava gob Go-
barskega društva Kozjansko 
Kozje, odvil se je nogometni 
turnir mladincev in veteranov 

va Joško in Robert, a ker sta 
zakonca Oštir sanjala o vrnit-
vi v domovino in sta hotela, da 
otroka govorita materni jezik, 
se je Mici leta 1982 ob njunem 
vpisu v šolo vrnila v Zameško, 
Jože pa je nameraval delati v 
Nemčiji še dve leti. A odhod se 
je zavlekel za naslednjih 20 let, 
je povedal. Že pred tem, leta 
1993, so ga iz nemškega pod-
jetja napotili v ribniški Inles za 
kontrolorja vseh izdelkov, kjer 
je ostal deset let, nakar naj bi 
se kot težji srčni bolnik, saj je 
preživel srčna infarkta, upoko-
jil, a so bili nemški zdravniki v 
nasprotju s slovenskimi mne-
nja, da njegovo zdravstveno 
stanje še vedno omogoča šes-
turno delo. Domov se je vrnil 
šele leta 2005, ko se je odjavil 
od dela v Nemčiji in si v tujini 
plačeval le še zavarovanje, ura-
dno pa z upokojitvijo pri 65 le-
tih oz. leta 2013.

… domov pa šele v penzion

Že desetletja pred tem je v Za-
meškem kupil poslopje nekda-
nje šole, ki jo je še sam obisko-
val, ga preuredil v prijeten dom 
za družino ter poleg hiše ure-
dil še mizarsko delavnico. Se-
daj v hiši bivata njegova sinova, 
medtem ko sta se z ženo odse-
lila v Cirje pri Raki, kjer sta si 

v malem nogometu, potekalo je 
tekmovanje v peki »štrudla« za 
naziv »Štrudlmojstr-ca 2019«, 
tekmovanje v najdaljšem ja-
bolčnem olupu, družabno ko-
lesarjenje ter rekreativni tek 
na grad Podsreda. Zmagoval-
ni »štrudl« je spekla ekipa KTI 
elektronika v sestavi Gregor 
Ivačič in Martin Kos Strašek, 
ki je bila obenem tudi edina 
moška ekipa na letošnjem tek-

movanju. Na tekmovanju za 
najdaljši jabolčni olup je zma-
gal večkratni zmagovalec in re-
korder Martin Magdalenc, ki 
je letos olupil 4,37 m dolg olup. 
Enomesečno dogajanje ob ju-
bileju Praznika kozjanskega ja-
bolka se je zaključilo 20. okto-
bra z zasaditvijo 20 sadik na 
poti proti Čerčkovi domačiji.
 R. Retelj

zgradila še en dom in vikend. Z 
ljubeznijo do zemlje in veselja 
do vinogradništva, četudi za-
radi resnega srčnega obolenja 
in zdravil ne uživa alkohola, je 
najprej obdeloval dva vinogra-
da s skupno1280 trtami. Enega 
je opustil, saj mu ga je razpolo-
vil plaz, v drugem pa trenutno 
obdeluje še 600 trt, a pravi, da 
bo tudi te posekal. Že tri leta 
se mu namreč pridelane leti-
ne, razen manjših količin, ki jo 
razda prijateljem in znancem, 
kopičijo v kleti: »Sedanje sta-
nje v vinogradništvu, kmetij-
ska politika je katastrofa, pra-
vi pogreb,« pravi, »boli me srce, 
ko pomislim, da bi moral stran 
zlivati vino, zato ga nekaj pre-
kuham v žganje, kar pa je samo 
še ena velika izguba. Če prera-
čunam škropivo in delo, sem 
samo dal, dobil pa nič. Zato 
bom tudi to, kar še imam, po-
časi posekal in si zasadil braj-
de z namiznim grozdjem. Pi-
jem res ne, a grozdje imam zelo 
rad.« In čeprav se Jože ne na-
merava več v tolikšnem obse-
gu posvečati vinogradništvu, 
pa bo, verjamemo, ostal tudi 
v prihodnje eden glavnih ste-
brov raškega vinogradniškega 
društva in pozoren skrbnik po-
tomke z Lenta.

 Bojana Mavsar

Množica�obiskovalcev�na�trgu�v�Podsredi

Sejemsko� dogajanje� so� uradno� odprli� ministra� Zajc� in�
Počivalšek,� županja� Krajnčeva,� Carjevič� leta� Lupšina� in�
direktorica�KP�Kunstova,�ki�so�odtrgali�vsak�svoje�jabolko.

Jože�z�raškimi�vinogradniki

Jože�Oštir�

Tekmovanje�v�peki�»štrudla«

Jablane�je�zasadilo�11�otrok�
s� trga� v� Podsredi� (foto:�
Kozjanski�park).


