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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 21. novembra.

DREVESA SO SRCE IN PLJUČA NARAVE – Na svetovni dan hoje, v okviru Posavskega festivala pohodništva 
in pred novembrskim sevniškim občinskim praznikom so udeleženke in udeleženci pohoda po tematski 
učni poti »Gozd je kultura« pred tem zasadili 14 vrst domačih plodonosnih in medovitih drevesnih 
vrst – jerebiko, ostrolistni javor, poljski javor, vrbo, brek, kostanj in čremso, in sicer v gozdičku pod 
sevniškim gradom ter v bližini Lutrovske kleti, v katerem je na novo postavljen tudi čebelnjak. Ob tem 
so poudarili pomen gibanja za zdravje ter skrb za naravo in gozd, naše največje naravno bogastvo, ki 
bo v prihodnosti skupaj s pitno vodo postalo pomembna strateška surovina.   Foto: Smilja Radi
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Ovir za invalide
je še vedno preveč

V minulih letih s(m)o v Posavju odpravili številne 
ovire, ki so oteževale gibanje invalidov in njihov 
dostop do javnih objektov, kljub temu pa ima ta 
ranljiva populacija še vedno vrsto težav v javnem 
prostoru. Preverili smo, katere so po mnenju inva-
lidskih društev najbolj pereče.

 Stran 3

Mostovi rdeča nit 
brežiškega praznika

Osrednja tema letošnjega praznika občine Breži-
ce so bili mostovi – ti predstavljajo predvsem po-
vezovanje med občani in z drugimi, med sedanjimi 
in prihodnjimi rodovi, med preteklostjo in priho-
dnostjo. To je med drugim povedal slavnostni go-
vornik veleposlanik dr. Milan Jazbec, ki je kot naj-
večji most izpostavil znanje.
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Tematske strani 14–15

VOŠČILA OB PRAZNIKU 
OBČINE SEVNICA
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ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - B kategorija

Krško, 28. 11. 2019, ob 15:30

Info: 031 564 147
www.prah.si

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

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE!
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Že pred sprejemom osnut-
kov prihodnjega dvoletnega 
proračuna so svetniki potr-
dili tudi rebalans letošnjega 
proračuna, po katerem pri-
hodki znašajo 43,6 milijona 
evrov, odhodki pa 40,6 mili-
jona evrov. Za okvirno tri mi-
lijone evrov manj so ocenjeni 
prihodki v proračunih v le-
tih 2020 in 2021, medtem ko 
bodo odhodki okvirno na ena-
ki ravni kot v rebalansu letoš-
njega proračuna. V letu 2020 
bo po krajevnih skupnosti re-
aliziranih tudi 26 investicij, ki 
so jih predlagali občani v sklo-
pu prvič pripravljenega parti-
cipativnega proračuna.

Napovedane obravnave osnut-
ka predlagane pokrajinske 
razdelitve Slovenije ni bilo, saj 
je župan mag. Miran Stanko 
predlagal umik točke z ob-
razložitvijo, da so k osnutku 
podali mnenja posavski žu-
pani na nedavni okrogli mizi 
11. oktobra. Ker je od tedaj do 
seje minilo premalo časa, da 
bi pripravljavci pripravili nov 
osnutek oz. upoštevali ali za-
vrgli nanj podane pripombe 
s strani županov, tudi ni bilo 
smiselno, da prof. dr. Boštjan 
Brezovnik kot eden izmed 
soavtorjev predlagane pokra-
jinske členitve to podrobneje 
predstavi tudi na seji.

Svetniki so prižgali zeleno 

Senušani v strahu pred Romi
KRŠKO – Na 8. seji 24. oktobra je krški občinski svet potrdil osnutka občinske blagajne za leti 2020 in 2021, 
ki ju bodo po podanih pripombah v obliki predloga predvidoma potrdili že v zadnjem mesecu tega leta.

luč dokumentu identifikaci-
je 2. faze rekonstrukcije Anke 
Salmičeve v Leskovcu pri Kr-
škem. Po obnovi 550 m dol-
gega odseka bo v prihodnjem 
letu stekla II. faza obnove na-
vedene ceste v dolžini 600 m, 
in sicer od odcepa s Sejmiško 
ulico do odcepa za Loke in v 
nadaljevanju Volovnik. Inve-
sticija je ocenjena na dobrih 
950.000 evrov. Aleš Benje, 
svetovalec župana za podro-
čje civilne zaščite, je zbra-
nim predstavil dvoletni Načrt 
varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, s poudar-
kom na projektu obnove in iz-
gradnje prizidka gasilskemu 
domu PGE Krško in PGD Vi-
dem ob Savi, za kar je predvi-
denih v letu 2020 2,6 milijona 
evrov, v letu 2021 pa še okoli 
dva milijona evrov. 

Romi ustrahujejo krajane

Pod točko pobude, vprašanja 
in predlogi članov je bilo tudi 
na tokratni seji podanih več 
pobud. Večina se jih je nana-
šala na infrastrukturne uredi-
tve po krajevnih skupnostih, 
medtem ko je Damjan Mežič 
(SLS) prebral dopis predsedni-
ka sveta KS Senuše Jožeta To-
mažina, v katerem je ta v inte-
resu zaščite krajanov izpostavil 
perečo romsko problemati-
ko, s katero se krajani soočajo 
domala vsak dan, saj so s stra-

ni Romov iz nelegalnega rom-
skega naselja Rimš tarča kraj, 
izsiljevanj in ustrahovanj. Uboj 
21. oktobra na Rimšu je bil si-
cer posledica spora med Romi, 
se pa krajani bojijo, da se lah-
ko med žrtvami znajdejo tudi 
oni, saj so se napadi na doma-
čine v preteklosti že dogajali, 
pri čemer so pristojne službe 
zatajile. »V KS Senuše in širše 
Romi iz prej omenjenega nase-
lja izvajajo kraje tako poljščin 
kot različnih predmetov in ži-
vali, vlome v stanovanja in vi-
kende, poškodovanje javne 
infrastrukture, kršenje cestno-
-prometnih predpisov, kraje iz 
trgovine na bencinskem servi-
su, kršijo javni red in mir ter iz-
vajajo fizično nasilje nad kraja-
ni. Naj omenim, da je v začetku 
leta 2018 večkrat prišlo do fi-
zičnega napada na krajana B. 
Ž., v enem primeru pa tudi do 
napada na njegovega nečaka. 
Krajan B. je bil zelo prijeten in 
predvsem miroljuben krajan, 
ki pa je na žalost lanskega de-
cembra umrl. Šlo je za kraja-
na z Downovim sindromom in 
ker vemo, da na te osebe, nji-
hovo vedenje in zdravje vpli-
vajo različni zunanji dejavniki, 
ne moremo izključiti, da so tudi 
ti napadi privedli oziroma pri-
pomogli k nenadni smrti (kapi) 
krajana.«

V dopisu je Tomažin še nave-
del, da je mogoče iz policijskih 

obravnav pridobiti podatke, iz 
katerih bo razvidno, da so in-
cidenti in dogodki, povezani z 
romsko populacijo, v porastu, 
in da se ti dogajajo ne le v KS 
Senuše, pod krajevno pristoj-
nost katere se nanaša obmo-
čje Rimša, pač pa več dogod-
kov beležijo tudi v sosednjih 
KS Raka in Leskovec pri Kr-
škem. KS Senuše je sicer s 
problematiko že večkrat sez-
nanila pristojne na Občini Kr-
ško, vendar konkretnih reši-
tev problema z njihove strani 
ni bilo: »V primeru nelegalno 
zgrajenega naselja je po na-
šem mnenju zatajilo veliko 
inštitucij. V prvi vrsti bi mo-
ral lastnik zemljišča, v tem 
primeru HPG, pristojnim or-
ganom prijaviti motenje po-
sesti, gradbena inšpekcija bi 
morala ukrepati zaradi nele-
galno zgrajenih objektov, ob-
čina poiskati primerne parce-
le za romsko skupnost, CSD 
preveriti upravičenost do so-
cialnih transferjev, ki jih preje-
majo Romi, policija pa bi mo-
rala izvajati poostren nadzor, 
da v tem prehodnem obdob-
ju zagotovi varnost krajanov 
oz. državljanov RS. /.../ Naj še 
enkrat ponovim, da so ljudje 
zelo prestrašeni. Starejši se 
tudi čez dan zaklepajo v svoja 
stanovanja oziroma hiše, ker 
jih je strah nasilja Romov.« 

 Bojana Mavsar

SEVNICA – V konferenčni dvorani sevniškega gradu je bila 
23. oktobra 10. redna seja sevniškega občinskega sveta, ki 
je imela devet točk dnevnega reda, osrednja tema pa je bilo 
Javno podjetje Plinovod Sevnica ter pobuda po njegovi pri-
ključitvi k sevniški Komunali.

Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1993 za namene distribu-
cije in vzdrževanja plinovodnega omrežja v sevniški občini in 
je uspelo plinovodno omrežiti celotno mesto Sevnica, je imelo 
v lanskem letu 11.087 evrov dobička iz dejavnosti distribucije 
in 41.746 evrov izgube pri dejavnosti prodaje plina. »Finanč-
no stanje podjetja je kljub temu trdno,« je na občinski seji po-
vedal Branko Ogorevc, ki je kot zunanji sodelavec pregledal 
poslovanje podjetja ter pripravil priporočila za izboljšanje po-
slovnih rezultatov. Ob tem je poudaril, da je JP Plinovod d.o.o. 
Sevnica edino majhno in samostojno podjetje v Sloveniji, ki se 
ukvarja z distribucijo in prodajo plina. »Drugi operaterji so bo-
disi večje energetske družbe ali pa delujejo v okviru komunal-
nih podjetij ali pa opravljajo še druge dejavnosti,« je poudaril 
in dodal, da je padec obsega prodaje plina rezultat menjav do-
baviteljev zaradi njihove cenovne konkurence, prehoda na ce-
nejše oblike ogrevanja, energetske sanacije stavb ter sezonske-
ga značaja prodaje zemeljskega plina, ki je posledica podnebja 
in vremenskih vplivov. 
Po razpravi je občinski svet sprejel dva sklepa, in sicer da se 
začnejo aktivnosti za pripojitev vseh dejavnosti in zaposlenih 
JP Plinovod d.o.o. Sevnica, ki je imelo v prvi polovici leta 661 
odjemalcev (549 gospodinjskih in 112 poslovnih), k Javnemu 
podjetju Komunala d.o.o. Sevnica; direktorju Antonu Krajncu, 
ki mu sredi letošnjega decembra poteče štiriletni mandat, se bo 
po izteku mandata dodelila funkcija vršilca dolžnosti direktorja 
zaradi predvidene reorganizacije. Pripojitev Plinovoda h Komu-
nali d.o.o. Sevnica naj bi se izvedla v sredini prihodnjega leta, če 
bodo vsi postopki (vključno s soglasjem Agencije za energijo) 
tekli po terminskem planu.  S. Radi

Stekli bodo postopki priključitve 
Plinovoda h Komunali

KOSTANJEVICA NA KRKI – 23. oktobra se je prvič po julijski 
izredni seji sestal kostanjeviški občinski svet. Osrednja med 
13 točkami dnevnega reda je bil rebalans letošnjega prora-
čuna, ki se na obeh straneh, zlasti pa na odhodkovni, zvišu-
je, predvsem na račun dodatnih stroškov pri obnovi šole.

Kot je povedala občinska finančnica Karla Gašpar, načrtovani 
prihodki v predlogu rebalansa znašajo 3,7 milijona evrov oz. 59 
tisočakov več glede na sprejeti proračun, predvsem zaradi us-
pešno prodanih zemljišč v novem naselju na Ljubljanski cesti 
in dogovora z lastniki, da plačajo po 9.000 evrov prispevka za 
komunalno urejanje tega stanovanjskega območja. Načrtovani 
odhodki so za 289 tisoč evrov višji glede na sprejeti proračun 
in znašajo 4,4 milijona evrov. V proračun so vključene nekatere 
nove postavke: zamenjava parketa v športni dvorani OŠ Kosta-
njevica (163 tisoč evrov), nakup nujnega reševalnega vozila za 
ZD Krško (156 tisoč evrov, pri čemer bo kostanjeviški prispe-
vek 1,790 evrov), komunalno opremljanje zemljišč na Ljubljan-
ski cesti (217 tisoč evrov), zvišuje se postavka za obnovitvena 
dela na osnovni šoli (s 434 na 511 tisoč evrov). Pri tem je pred-
videno tudi dodatno zadolževanje v višini 220 tisočakov, tako 
da se bodo skupno zadolžili za 640 tisoč evrov. Člani občinske-
ga sveta na predlagan rebalans niso imeli pripomb in so ga po-
trdili brez razprave, ravno tako manjše spremembe v načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za letošnje leto.
Potrdili so tudi novo, malenkost višjo ceno socialnovarstvene 
storitve pomoč na domu, s katero CSD Posavje, enota Krško, 
oskrbuje 16 uporabnikov v kostanjeviški občini. Od 1. novem-
bra dalje bo cena omenjene storitve znašala 20,09 evra za efek-
tivno uro, pri čemer bo uporabnike stala 8,03 evra na uro (ob 
nedeljah 40 % več oz. 11,28 evra/uro in ob praznikih 50 % več 
oz. 12,09 evra/uro). Kostanjeviška občina storitev subvencioni-
ra s 60 %, kar jo mesečno stane nekaj manj kot 30 tisoč evrov. 
S spremembo odloka o občinski javnih cestah ter drugih javnih 
površinah v občini so omogočili legalizacijo ali rekonstrukcijo ob-
stoječih objektov v 1,5-metrskem pasu od roba cestišč ter potrdili 
pravilnik o nagrajevanju in povračilih stroškov pri izdaji lokalne-
ga časopisa Kostanjeviške novice. Omenimo še sprejem sklepa o 
podpisu Listine o prijateljstvu in sodelovanju med občino Kosta-
njevica na Krki in hrvaško občino Rešetar.� P.�Pavlovič

Proračun krepko navzgor

Pred predstavitvijo uspešno 
izpeljanih investicij ter na-
črtov za prihodnost je župan 
Srečko Ocvirk izpostavil te-
žave, s katerimi se soočajo 
vse slovenske občine pri iz-

računu povprečnine: »Občine 
smo v letošnjem letu pričako-
vale, glede na spremembe v 
plačni politiki in še nekatere 
druge spremembe, da bo dr-
žava razumela potrebe občin 
kot lokalnih skupnosti in bo v 
državnem proračunu nameni-
la primerno visoko povprečni-
no. Žal povprečnina, ki je res 
zgodovinsko visoka, ne dose-

Povprečnina ne dosega stroškov
SEVNICA – Župan Srečko Ocvirk je na že tradicionalni novinarski konferenci ob začetku občinskega prazno-
vanja, ki je potekala v prostorih Trškega dvorca, predstavil nekatere ureditve, ki so v času od praznika do 
praznika prispevale k izboljšanju kakovosti bivanja v občini ter ob tem nanizal tudi nekatere nove načrte.

ga povečanih stroškov v obči-
nah zaradi dviga plač in tudi 
drugih stroškov, ki nastaja-
jo s spremenjenimi in pove-
čanimi družbenimi standardi 
v okolju. Zaradi tega imamo v 
občinah nemalo izzivov, kako 
zagotavljati sredstva za teko-
če delo v predšolski vzgoji, 
šolstvu, varstvu šibkejših in 
starejših ter za vzdrževanje 
javnih objektov in infrastruk-
ture.« Dodal je še, da se še niso 
začeli veliki razvojni investicij-
ski projekti, ki so sofinancira-
ni iz evropskih sredstev, kar je 
označil kot težavo celotne dr-
žave.   

Uspešno izpeljani projekti 
in načrti

V nadaljevanju se je župan do-
taknil nekaterih uspešno izpe-
ljanih projektov in kot prvega 
omenil posodobitev več kot 
30 let starega sevniškega ba-
zena, kjer trenutno poteka še 
obnova bazenske strojnice, ki 
bo zaključena do nove kopalne 
sezone. Vrednost celotne ob-
nove je 1,2 milijona evrov. Za 
sevniški stadion je povedal, da 
iščejo ustrezne tehnične rešit-
ve zaradi nepredvidenega od-

ziva z vodo precej prepojenega 
terena ter upajo na ustrezen 
razpis Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport, na 
katerem bi občina pridobila 
finančna sredstva za dokon-
čanje izgradnje. Trenutno je 
bilo v urejanje območja sta-
diona vloženih okoli 800 tisoč 
evrov. V novem delu mestnega 
središča se izvaja celovita pre-
nova Kvedrove ceste na obmo-
čju železniške postaje, kjer je 
na novo urejeno parkirišče z 
42 parkirnimi mesti (od tega 
sta dve mesti namenjeni in-
validnim osebam, štiri ima-
jo elektronapajalno postajo), 
med železniško in avtobusno 
postajo pa je na novo urejen 
in razširjen pločnik. Trenu-
tno je v teku ureditev avtobu-
snega postajališča v neposre-
dni bližini železniške postaje, 
kar bo omogočalo lažje in hi-
trejše prestopanje z avtobu-
sa na vlak. V času od lanskega 
do letošnjega praznika je bilo 
urejenih tudi nekaj manjših 
ureditev cestnih odsekov ter 
zgrajenih nekaj novih mostov. 
Potrebam sledi tudi vodooskr-
bni sistem za zagotavljanje pi-
tne vode in prav tako prostor-
sko načrtovanje, s katerim 

želijo zagotoviti dovolj stav-
bnih zemljišč za stanovanjsko 
in poslovno gradnjo. 

Občina Sevnica je v letošnjem 
letu namenila 160 tisoč evrov 
finančnih vzpodbud gospo-
darstvu in kmetijstvu za ra-
zvoj podjetij ter ohranjanja 
urejenosti podeželja. Sprejeta 
je bila tudi strategija za mlade 
za obdobje od 2019 do 2024. 
Novost letošnjega leta je par-
ticipativni proračun – sistem 
razporejanja dela občinskega 
proračunskega denarja na na-
čin, da pri odločanju o porabi 
sredstev neposredno odloča-
jo občanke in občani. Eden iz-
med pomembnih načrtov za 
prihodnje leto je dograditev 
Vrtca Ciciban Sevnica, saj se 
je v sedmih letih število oddel-
kov za predšolsko vzgojo po-
večalo s 34 na 43, cilj občine 
pa je, da je vključenost otrok 
95 %. V zaključnem delu no-
vinarske konference je direk-
tor Kmečke zadruge Sevnica 
Borut Florjančič predstavil 
visok jubilej – 100 let zadru-
žništva na Sevniškem, ki so ga 
obeležili s slovesno prireditvi-
jo v Športnem domu Sevnica.
 Smilja Radi

Župan�Srečko�Ocvirk�je�ocenil�
delovanje� občinske� uprave�
kot�uspešno,�tudi�pri�pripravi�
na�nove�razvojne�projekte.��

Po celi obvoznici »še v tem letu«
KRŠKO – Marsikdo je v zadnjih tednih opazil, da so dela na zad-
njem še manjkajočem delu krške obvoznice, od krožišča pri 
novem mostu do krožišča pri trgovskem središču, tako rekoč 
končana oz. da potekajo le še zadnje ureditve prometne signa-
lizacije. Natančen datum odprtja celotne obvoznice sicer še ni 
znan. Kot so nam sporočili z Občine Krško, je treba pridobiti še 
uporabno dovoljenje, »za kar bo potrebno še nekaj časa«, po 
načrtih pa bo »obvoznica prevozna še v tem letu«.  P. P.
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BREŽICE – Brežiški občinski svet se bo v ponedeljek, 11. no-
vembra, sestal na 9. seji, ki bo bolj komunalno-okoljsko obar-
vana, saj so na dnevnem redu večinoma točke, ki se dotikajo 
komunalnih storitev pa tudi razprave o uporabnem dovolje-
nju za jezovno zgradbo HE Brežice in zagotavljanju poplavne 
varnosti v občini Brežice. V zvezi s tem je med vabljenimi na 
sejo tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc. Vprašanje 
protipoplavne zaščite Krške vasi in Velikih Malenc, ki ni del 
gradbenega dovoljenja za jezovno zgradbo HE Brežice, am-
pak se bo po zagotovilih pristojnega ministrstva zmanjšanje 
poplavne ogroženosti obeh naselij zagotavljalo z DPN za HE 
Mokrice, še vedno ostaja odprto, saj se je projekt HE Mokri-
ce ustavil. Zaradi zastojev pri pridobivanju okoljevarstvenega 
soglasja za HE Mokrice je vprašljiva in zato toliko bolj pereča 
problematika zagotavljanja protipoplavne zaščite vseh nase-
lij v občini Brežice, ne le Krške vasi in Velikih Malenc, ampak 
tudi Loč, Mihalovca in Rigonc, so zapisali na Občini Brežice, ki 
bo zato vse pristojne ponovno pozvala k vsem potrebnim ak-
tivnostim za zagotovitev poplavne varnosti teh naselij.  R. R.

Na sejo vabljen tudi minister

Invalidi niso enoznačna ali 
enovita skupina, temveč gre za 
gibalno, vidno in slušno ovira-
ne osebe ter osebe z motnjo v 
duševnem razvoju, čemur gre 
med drugim pripisati tudi dej-
stvu, da v Sloveniji (še vedno) 
ne razpolagamo s podatkom o 
njihovem številu, temveč zgolj 
s predvidevanji, da naj bi jih 
bilo med 160 in 170 tisoč oz. 
12 do 13 % vsega prebivalstva. 
V invalidskih društvih opozar-
jajo, da so kljub večji družbe-
ni sprejemljivosti in toleranci 
invalidi žal še vedno pogosto 
in posplošeno pojmovani kot 
»cokla« ali »nebodigatreba« 
družbe, kot neproduktivne in 
nesposobne osebe, odvisne 
od pomoči, in vseživljenjsko 
breme družbe. Ti predsodki 
se razbijajo, ko se najdejo na-
čini, da se posameznim obli-
kam oviranosti prilagodi in-
frastruktura in se invalidom 
poveča možnost za vključitev 
v normalen vsakdanjik. 

Po ocenah Nacionalnega sveta 
invalidskih organizacij je slo-
vensko invalidsko varstvo si-
cer v marsičem primerljivo z 
najboljšimi rešitvami in do-
sežki v razvitih evropskih dr-
žavah, s poudarkom na do-
stopnosti grajenega okolja, ki 
funkcionalno oviranim ose-
bam omogoča boljšo in lažjo 
integracijo v delovno in druž-
beno okolje. Kaj pa Posavje? 
V sodelovanju s posamezni-
mi invalidskimi društvi smo si 
v nadaljevanju prispevka pri-
zadevali poiskati odgovore na 
vprašanje, v kolikšni meri je 
Posavje invalidom dostopno in 
katere so najbolj kritične točke 
v posameznih občinah.

Težje dostopni javni objekti

Kot so nam sporočili iz 
500-članskega in dobrih 20 
let delujočega Društva invali-
dov Radeče, so se letos na po-
budo  Zveze delovnih invalidov 
Slovenije vključili v projekt 
Občina po meri invalidov. V 
sklopu projekta namerava-
jo v sodelovanju z Občino Ra-
deče evidentirati prednostno 
vse dostope k in v ustanove ali 
druge objekte, ki so vitalnega 
pomena za invalidne osebe, 
med drugim do uradov, trgo-
vin, zdravstvenega doma, iz-
obraževalno-varstvenih usta-
nov, rekreacijskih površin ipd. 
Trenutno invalidnim osebam v 
občini največjo prepreko pred-
stavljajo nakloni in klančine na 
pohodnih in dostopnih površi-
nah, opozarjajo pa tudi na več-
je število sanitarnih prostorov 
v za javnost odprtih objektih, 
v katerih dostop ni prilagojen 
invalidnim osebam. V Društvu 
invalidov Sevnica, ustanovlje-
nem v letu 1974, prav tako iz-
postavljajo problem dosto-
pnosti do javnih sanitarij pa 

Posavje invalidom še vedno 
ni v zadostni meri dostopno
POSAVJE – Resda so občine, kakor ugotavljajo v invalidskih društvih na območju Posavja, v preteklih letih 
opravile viden napredek pri odpravljanju ovir v grajenem okolju, kljub temu pa ostaja invalidnim osebam 
še vedno težje dostopnih ali nedostopnih še večje število ustanov in krajev.

tudi na težjim invalidom one-
mogočen dostop v osrednji 
kulturni dom v Sevnici. Tako v 
radeškem kot sevniškem dru-
štvu so namenili pohvale ob-
činam, ki namenjata dobršen 
del pozornosti navedeni pro-
blematiki. 

V Krškem odzivni …

V občini Krško že nekaj let op-
ravljajo aktivno vlogo pri evi-
dentiranju in opozarjanju na 

arhitektonske ovire v Društvu 
Sonček Posavje, ki šteje skup-
no 313 članov, od tega 112 in-
validov s cerebralno paralizo 
in drugimi oblikami invalidno-
sti. Kot je povedala predsedni-
ca društva Nataša Solomun, 
se občina Krško izkazuje kot 
ranljivim skupinam zelo nak-
lonjen, konstruktiven in na 
podana opozorila relativno 
hitro odziven sogovornik. Si-
cer v društvu ugotavljajo, da 
so pločniki po občini zgledno 
vzdrževani, da vzdrževalci po-
vršin redno pometajo pesek, 
še vedno pa invalidnim ose-
bam predstavljajo oviro širine 
in nakloni klančin ter previ-
soki robovi pločnikov za elek-
trične ali navadne invalidske 
vozičke, v kolikor se želi na-
nje zapeljati oseba na vozič-
ku brez pomoči. Zabeležili so 
več primerov, ko so prome-
tni znaki postavljeni na sredo 
pločnikov, saj ti predstavljajo 
še posebno nevarnost za sle-
pe in slabovidne osebe, ne na-
zadnje pa tudi oviro starejšim 
osebam in materam z vozič-
ki. Imetniki površin ob cestiš-
čih in pohodnih površinah bi 
morali več pozornosti posve-
titi rednemu obrezovanju živih 
mej in odstraniti drevesa, ki 
so s koreninskim sistemom že 
vraščena v cestišče ali pločnik, 
pravi Solomunova. Invalidom 
je gibanje oteženo ali onemo-
gočeno tudi pri krški železni-
ški postaji, kjer ni urejenega 
prehoda čez cesto, za gibalno 
ovirane osebe je povsem neu-
strezen tudi pločnik ob vhodu 
v poslopje železniške posta-
je, saj se stopnice nahajajo na 

sredini že sicer ozkega pločni-
ka. Tako kot v radeškem dru-
štvu tudi v Sončku opozarjajo, 
da večjo težavo invalidom na 
območju občine Krško pred-
stavljajo zanje neprilagoje-
ni sanitarni prostori v javnih 
objektih pa tudi v večjem šte-
vilu gostinskih lokalov. Sicer v 
društvu sistematično izvajajo 
pohode ne le v mestu, kritič-
ne točke za dostopnost invali-
dnih oseb so evidentirali tudi v 
Brestanici, Senovem in Breži-

cah, sistematično jih namera-
vajo v bodoče beležiti tudi po 
ostalih krajevnih skupnostih 
občine Krško in drugih krajih 
v Posavju.

… v Brežicah bo treba še 
veliko postoriti

Čeprav je brežiška občina v 
zadnjih letih s projekti, kakr-
šen je bil na primer Občuti svo-
bodo vode, dala velik pouda-
rek populaciji invalidov in jim 
posebno pozornost nameni 
vsako leto tudi ob občinskem  
prazniku z obeležitvijo dne-
va invalidov in bolnikov, pa v 
Društvu invalidov Brežice pra-
vijo, da z odzivom vodstva Ob-
čine Brežice in z invalidom pri-
lagojeno infrastrukturo tako v 
mestu Brežice kot krajih po 
občini ne morejo biti zadovolj-
ni. V 44 let delujoče društvo je 
sicer včlanjenih 832 oseb, od 
tega 539 z urejenim statusom 
invalidne osebe z odločbo ZPI-
Z-a, CSD ali drugih odločb pri-
stojnih organov za ugotav-
ljanje invalidnosti. Društvo s 
statusom invalidske organi-
zacije je sicer reprezentativno 
društvo v občini, saj združu-
je tako delovne kot ostale in-
valide in ima prostore za de-
lovanje na Černelčevi cesti 3 
v Brežicah, je povedal predse-
dnik Ivan Kostrevc: »Že sama 
lokacija, kjer delujemo, je del 
starega mestnega jedra, v kate-
rem ni ustreznih dostopov do 
poslovnih in ostalih prostorov, 
ki jih koristimo invalidi (ban-
ke, trgovine idr.). Pločniki so 
zelo ozki in visoki, izhodi iz lo-
kalov nezavarovani in nevarni 

ob izhodu invalidov in invali-
dnih oseb na ulico oz. pločni-
ke, katere uporabljajo tako rol-
karji, kolesarji, kotalkarji kot 
seveda pešci. Večje število lo-
kalov v mestnem jedru Brežic 
nima urejenih parkirnih pro-
storov za invalide, prav tako 
je zanemarljivo, razen v novo-
zgrajenih objektih, število in-
validom dostopnih WC-jev.« Z 
enako problematiko se sreču-
jejo pravzaprav tudi po ostalih 
krajevnih skupnostih v občini, 

zaradi česar so se v letošnjem 
letu z dopisom obrnili na župa-
na občine, a je ta, kot pravi Ko-
strevc, do sedaj ostal bolj kot 
ne neodziven na problematiko. 
»Odnos do invalidov v občini 
Brežice je s strani Občine Bre-
žice včasih zelo ponižujoč. Ob-
čina je sicer poskrbela za pre-
voz upokojencev, ne pa težjih 
invalidov in invalidnih oseb, 
saj Sopotnik ne more prepelja-
ti invalida z invalidskim vozič-
kom oz. zelo težko, ker vozilo 
ni prilagojeno za prevoz inva-
lidnih oseb,« še dodaja pred-
sednik brežiškega društva. 
Priložnosti, da brežiški konec 
Posavja postane invalidom pri-
jaznejši oziroma dostopnejši, 
vidijo torej še veliko. 

Parkirišča (še posebno)  
pod lupo redarjev

Četudi se očitno dostopnost in-
validom pa tudi posluh in ra-
zumevanje s strani vodstev lo-
kalnih skupnosti od občine do 
občine razlikujejo, pa je vsem 
našim sogovornikom skupno, 
da so izpostavili problematiko 
zasedenosti parkirišč za invali-
de predvsem pri nakupovalnih 
centrih in ustanovah, vitalne-
ga pomena za invalide. Kar pa 
si z rednim nadzorom in tudi 
izdanimi globami prizadeva-
jo izboljšati redarji Skupne-
ga prekrškovnega organa ob-
činskih uprav občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Krško, Rade-
če in Sevnica. Po besedah vod-
je medobčinskega inšpektora-
ta Martina Cerjaka so zaradi 
stalnih kontrol sicer navedene 
kršitve v rahlem upadu, ven-

dar pa se kljub temu njiho-
vo število bistveno ne umirja. 
»Zakonodaja sicer določa – Za-
kon o pravilih cestnega pro-
meta –, da na parkirnem mes-
tu za invalida lahko parkira 
samo imetnik parkirne karte 
za invalida ali oseba, ki preva-
ža takšno osebo. Parkirna kar-
ta mora biti nameščena na vi-
denem mestu, sicer se zloraba 
kaznuje z odvzemom parkirne 
karte. Največ kršitev zaznava-
mo pred vsemi zdravstvenimi 
domovi in Splošno bolnišnico 
Brežice, kar je povezano tako s 
starejšo populacijo in poškod-
bami kot po drugi strani s po-
manjkanjem parkirišč za in-
valide, zlasti v dopoldanskem 
času,« pravi Cerjak. V letošnjih 
šestih mesecih sta redarja za-
radi nedovoljenega parkiranja 
voznikov na parkiriščih za in-

valide izrekla že 64 glob (150 
glob v letu 2018, 163 v 2017, 
212 v 2016, 164 v 2015) in 22 
opozoril (37 opozoril v letu 
2018, 38 v 2017, 52 v 2016, 44 
v 2015). Opozorilo in ne glo-
be izreče redar v primeru, ko 
na kraju prekrška oceni, da je 
opozorilo v posameznem pri-
meru zadosten ukrep, še do-
daja Cerjak: »Relativno ve-
lik delež izrečenih opozoril je 
posledica dejstva, da se sreču-
jemo pri delu s starajočim se 
prebivalstvom, kjer marsik-
do dejansko težko premaguje 
daljše razdalje, mnogi starejši 
niti ne razumejo, da je parkira-
nje dovoljeno zgolj s parkirno 
karto za invalida, da četudi so 
posamezniki poškodovani ali 
bolni, niso upravičeni do upo-
rabe teh parkirnih mest.« 
 Bojana Mavsar

Člani� društva� Sonček� med� enim� izmed� sprehodov,� na� katerih� redno� evidentirajo� tudi�
pomanjkljivosti�oziroma�ovire�na�infrastrukturi�(foto:�arhiv�društva�Sonček)

BREŽICE – Lokalni odbor Levice je 24. oktobra v Mestni hiši 
v Brežicah pripravil okroglo mizo z naslovom Ukinimo do-
polnilno zdravstveno zavarovanje. 

Na dobro obiskanem večeru, ki ga je vodil Goran Miljanović, sta 
kot gosta sodelovala direktorica Splošne bolnišnice Brežice Ani-
ca Hribar ter koordinator Levice in poslanec v Državnem zboru 
Luka Mesec. Najprej je Hribarjeva predstavila rezultate finančne 
sanacije brežiške bolnišnice v zadnjih dveh letih, nato pa nadal-
jevala s pogledom na dopolnilno zdravstveno zavarovanje z vidi-
ka izvajalca zdravstvenih storitev. V sedanjem sistemu vidi ano-
malijo, ki po eni strani povzroča nezadovoljstvo pacientov (tako 
domačih z neplačanim dopolnilnim zavarovanjem kot tujih z ev-
ropsko kartico zdravstvenega zavarovanja), po drugi pa veliko 
nepotrebnega administrativnega dela. Potrebno je dvojno zara-
čunavanje za isto storitev, prihaja do napak, zavračanja in ponov-
nega pošiljanja računov ter celo do kazni, kar povzroča kup ne-
potrebnih stroškov. Prednosti, ki jih vidi v ukinitvi dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja, so torej zmanjšanje birokracije, pri-
hranek pri administrativnih stroških tako na strani zavarovalnice 
kot na strani izvajalcev, več denarja za plačilo zdravstvenih sto-
ritev ter posledično večje zadovoljstvo pacientov in zaposlenih.
Mesec je uvodoma poudaril, da slovensko zdravstvo še zdaleč 
ni slabo, nasprotno, glede na vložen delež BDP-ja je zelo kako-
vostno. Po drugi strani pa financiranje zdravstva ni pravično, 
saj za dopolnilno zavarovanje, ki je na papirju sicer prostovolj-
no, v praksi pa brez njega ne gre, isto vsoto plačata upokojenec 
z najnižjo pokojnino in nekdo z več tisoč evri mesečnega dohod-
ka. Medtem okrog 10 % zbranih sredstev ali približno 50 milijo-
nov evrov letno ostane na računih zdravstvenih zavarovalnic, na-
mesto da bi se ta denar porabil v zdravstvu. Nato je spregovoril 
o večletni zgodovini poskusov ukinitve, na katerih so si že mno-
gi polomili zobe, in prizadevanjih Levice, da bi uveljavila spre-
membe, ki so tako del koalicijske pogodbe sedanje vlade kot del 
dogovora o sodelovanju med vlado in Levico. Levica je v par-
lamentarno proceduro vložila spremembo zakonodaje, hkrati 
pa na terenu zbira podpise pod peticijo za ukinitev dodatnega 
zdravstvenega zavarovanja. V kratkem času je peticijo podpisa-
lo več kot 10 tisoč ljudi.
Nato se je razvila živahna debata o zdravstvu in dopolnilnem 
zdravstvenem zavarovanju pa tudi o nadaljnji usodi sodelovan-
ja Levice z manjšinsko vlado. 
 Vir:�Lokalni�odbor�Levice

Levica o dopolnilnem zavarovanju
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MED PRAZNIKI NA DELU VLOMILCI – 23. 10. je bilo v popol-
danskih urah vlomljeno v stanovanjsko hišo na območju Po-
čakovega (Radeče), kjer je neznani storilec povzročil materi-
alno škodo v višini okoli 1000 evrov. Na radeškem območju 
je bilo istega dne vlomljeno še v brunarico, v njej pa si je ne-
povabljen gost prisvojil alkoholne pijače v višini za okoli 200 
evrov. V zadnjih oktobrskih dneh je bilo vlomljeno tudi v sta-
novanjsko hišo na Jeleniku pri Raki, kjer so vlomilci naredili 
za 100 evrov škode.

1. 11. je bilo med kratkotrajno popoldansko odsotnostjo do-
mačih vlomljeno v hišo na Smedniku, prav tako v bližini Rake, 
iz katere je izginilo nekaj denarja in družinskega nakita, vlo-
milec, ali več njih, pa je povzročil za več kot 3000 evrov škode. 
Dan kasneje so krški policisti obravnavali še dva vloma v hiši 
v Krškem, in sicer na Stritarjevi in Kajuhovi ulici, lastniki pa 
so bili oškodovani za najmanj 1000 evrov. Na parkirnem pro-
storu podjetja v Krškem si je nekdo med 30. 10. in 4. 11. iz re-
zervoarjev dveh tovornih vozil iztočil okoli 400 litrov goriva.

NESREČA V OŽINI KRŠKE OBVOZNICE – 29. 10. sta na obvo-
znici mimo starega mestnega jedra Krškega silovito trčili oseb-
ni vozili. Prometno nesrečo je povzročil 66-letni voznik, ki je 
med vožnjo skozi ovinkasto ožino (pri odcepu za Dalmatino-
vo ulico) zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v drug avto. 
Povzročitelj in potnica v drugem vozilu sta bila z reševalnim 
vozilom odpeljana v Splošno bolnišnico Brežice. Nevozni vo-
zili sta bili odpeljani z avtovleko. Policisti so opravili preizkus 
alkoholiziranosti, ki je pri povzročitelju pokazal 0,38 mg/l al-
kohola v izdihanem zraku. Zaradi vožnje pod vplivom alkoho-
la in vožnje po levi, zaradi česar je povzročil prometno nesre-
čo, so 66-letniku napisali plačilni nalog.

BLAGI POTRESNI SUNKI – Potem ko smo o rahlem potresava-
nju tal na območju Posavja poročali že v predhodnih številkah 
časopisa, se tla tudi v drugi polovici oktobra niso umirila. Urad 
za seizmografijo je poročal še o štirih blažjih potresnih sunkih, 
in sicer 19. 10. ob 11.29 12 km južno od Obrežja magnitude 
1,0, na isti lokaciji še 26. 10. ob 13.05 magnitude 0,8, 29. 10. 
ob 5.46 v severnem predelu mesta Radeče magnitude 0,9 ter 
istega dne ob 23.58 5 km zahodno od Krškega magnitude 0,6. 
� Zbrala:�B.�M.�

Boštjan Žabkar, Gmajna: Mislim, da to ni prav, 
ljudem bi morali omogočiti, da pridejo do kre-
dita pod ugodnimi pogoji, zlasti mladim, ki si-
cer težko pridejo do lastnega stanovanja ali hiše. 
To, da s tem ukrepom varujejo ljudi pred pre-
velikim zadolževanjem, ne bo držalo, kako so se 
pa doslej zadolževali? Sam s krediti nimam iz-

kušenj, nikoli pa ne veš, kdaj ga boš potreboval.

Matjaž Ban, Trebež: Mislim, da ta ukrep ne 
more dolgo zdržati, ker je takšna omejitev ne-
sprejemljiva. Brez posojil se ne dá ustvarjati in 
graditi, naučili smo se funkcionirati z njimi. Pla-
če so nizke, zadostujejo za osnovno preživet-
je, ne pa za varčevanje. Vse je treba plačati, saj 
so tudi sosedsko pomoč sankcionirali. Denar 

bi morali vrniti tajkuni, potem bi bil kreditni trg bolj sproščen.

Martina Pavlovič, Bušeča vas: Ta ukrep me ža-
losti, saj je bil že prej marsikdo kreditno nespo-
soben, zdaj pa bo takih še veliko več. Predvsem 
mi je žal za mlade družine, ki si bodo odslej ve-
liko težje – ali pa sploh ne – privoščile nakup 
stanovanja, avtomobila itd. Moje dosedanje iz-
kušnje s posojili so sicer pozitivne, verjetno pa 

si po novem kredita ne bom mogla več privoščiti.

Ana Menegalija, Sevnica: Sama še nimam iz-
kušenj z najemom in odplačevanjem posojila, a 
mislim, da bi morali mladim omogočiti dostop 
do nekega ugodnega kredita za nakup, na pri-
mer, lastnega stanovanja. Računam, da bo moja 
plača dovolj visoka in mi bo to omogočila, kajti 
verjetno je pogoj, da si plačilno sposoben. Tisti, 

ki niso, se verjetno ne odločijo za takšen korak. 

Banka Slovenije je s 1. novembrom precej omejila dostop 
do potrošniških posojil. Ukrep bo, kot opozarjajo tako po-
trošniške organizacije kot trgovci, marsikomu onemogo-
čil večje nakupe, po drugi strani pa ljudi prisilil v tvegane 
oblike zadolževanja. Kaj menijo naši sogovorniki?

anketa

Odslej težje do posojila

Kakšni so spomini na kraj 
ob Savi, v katerega ste se 
preselili iz rudarskih Trbo-
velj?
Otroštvo in del mladosti sem 
preživel v 'rdečem revirju', kot 
radi rečemo krajem v Zasavju, 
a po zaključenem šolanju sem 
odšel v Portorož, od koder 
sem se nato za stalno prese-
lil v Loko pri Zidanem Mostu. 
Kraj je bil ob mojem prihodu 
miren, ljudje prijazni in radi 
so priskočili na pomoč, tako 
da je tudi obnova družinske 
hiše hitro potekala. Ko sem 
stkal znanstva in prva nova 
prijateljstva, sem se želel kra-
jankam in krajanom zahvaliti 
za lep sprejem – postal sem, 
če tako rečem, družbeno akti-
ven in to predvsem na kultur-
nem področju. Kultura je tis-
to, kar me notranje bogati, in 
ponosen sem, da sem član Kul-
turnega društva Primož Tru-
bar Loka že več kot tri dese-
tletja, predsednik pa kakšno 
leto manj. Aktiven sem tudi 
kot član krajevne skupnosti, 
kjer sem bil v preteklosti dva 
mandata predsednik, v seda-
njem sem podpredsednik. Bil 
sem tudi občinski svetnik, a 
žal je marsikateri predlog, ki 
sem ga podal, ostal neizpol-
njen vse do današnjih dni, ven-
dar verjamem, da se bo spre-
menilo na bolje.  

Kaj majhen kraj, kot je Loka, 
potrebuje za urejeno bivanj-
sko okolje?
Ko sem deloval v sevniškem 
občinskem svetu, sem izposta-
vil potrebo po pločniku, kajti 
skozi kraj vodi regionalna ces-
ta in za varnost pešcev še do 
danes ni dovolj dobro poskr-
bljeno. Tudi sama cesta bi bila 
potrebna temeljite prenove, a 
zdi se, da je to kot krik vpijo-
čega v puščavi. O čistilni nap-
ravi se prav tako govori še iz 
časov, ko sem bil občinski sve-
tnik. Ideja o čolnišču na sa-
vski brežini prav tako ni zaži-
vela, čeprav je prostor ob Savi 
primeren za postavitev česa 
takšnega. Predvidena je bila 
ureditev hostla v stavbi, kjer 
so prebivali sezonski delavci, 
ki so prihajali v Loko na obira-
nje hmelja, a ostalo je samo pri 
pobudi. Že nekaj časa si želimo 
večnamenski dom, a do pred-
videne gradnje s telovadnico 
pri podružnični osnovni šoli 
še vedno ni prišlo in tako smo 
primorani imeti večje priredi-
tve na prostem ali pa v večna-
menski dvorani Trubarjevega 
doma, čeprav je prenova kul-
turnega doma uspela, a je le-
-ta premajhen za kakšne večje 
prireditve. Možno bi bilo ure-
diti varovana stanovanja za 
starejše v dveh praznih stano-
vanjskih poslopjih v središču 

kraja in še marsikaj. Loka je 
prijeten kraj, ponuja marsikaj 
zanimivega, a vanj se zaenkrat 
premalo vlaga.

Kje še vidite razvojne pri-
ložnosti, morda na področju 
turizma, kjer imate kar ne-
kaj izkušenj, saj ste bili med 
ustanovitelji Turistične zve-
ze občine Sevnica?
Priložnosti je vedno dovolj, 
le videti jih je treba in potem 
delati. Časov, ko sva s Stan-
kom Lazarjem ustanovila sev-
niško turistično zvezo, ki sem 
jo nato vodil sedem mesecev, 
se spominjam z rahlo gren-
kobo. Ideje so, žal, naletele na 
gluha ušesa in uvidel sem, da 
nima smisla izgubljati energi-
je. Prihodnost sem videl tudi v 
povezovanju Posavja in Zasav-
ja, kar predvideva najnovejši 
predlog pokrajinske razdelit-
ve in prva povezovanja na kul-
turnem področju so se že za-
čela. V zadnjih letih smo stkali 
posebno vez s Krmeljem, ki je 
bil včasih rudarski kraj, tako 
kot Trbovlje. 

Menite, da bi bil predlog naj-
novejše pokrajinske razde-
litve, v kateri bi Posavje in 
Zasavje tvorila eno pokraji-
no, uresničljiv?
Reka Sava povezuje in zakaj 
ne bi tudi združevala? Spomi-
njam se, da smo pred desetle-
tjem v Loki organizirali okrog-
lo mizo na to temo in povabili 
župane tako posavskih kot 
zasavskih občin, kajti v dru-
štvu Primož Trubar smo vide-
li v sodelovanju in povezova-
nju veliko priložnosti – in to 
na več področjih. V preteklo-
sti so mnogi našli delo v trbo-
veljskem rudniku, cementarni, 
elektrarni, Strojni tovarni Tr-

bovlje, Steklarni Hrastnik in 
tako dalje. Nekateri so se šo-
lali v trboveljski srednji šoli 
kovinarsko-strojne usmeritve 

ali v zagorski gostinski šoli, iz 
Zasavja so se dijaki z vlakom 
vozili v takratno sevniško sre-
dnjo tekstilno in krško tehnič-
no šolo. Kar nekaj ljudi iz Za-
savja ima še vedno vikend z 
vinogradom v Posavju in ne-
kaj jih je tukaj našlo tudi svo-
je družice ter si ustvarilo v teh 
krajih svoj dom. Mnogo starej-
ših iz Zasavja je nastanjenih v 
Trubarjevem domu upokojen-
cev in oskrbovancev itd. Skrat-
ka, stiki so in meni osebno je 
ideja všeč in mislim, da bi z iz-
boljšanjem cestnih povezav 
lahko vse skupaj prav dobro 
delovalo. Meje so samo v na-
ših glavah.

Sami ohranjate vezi z Za-
savjem, od koder prihajate, 
kot predsednik društva za 
umetnost Art Kum; kdo so 
sodelujoči, kakšni so načrti?
V društvo sem se vključil na 
povabilo akademskega kipar-
ja Zorana Pozniča in akadem-
skega slikarja Janeza Kneza, 
ki je društvo tudi ustanovil. 
Z obema se poznam od otro-
ških let, ko sem še živel v Trbo-
vljah – Zoran je bil moj sosed, 
Janez je bil moj učitelj likov-
ne vzgoje v osnovni šoli. V tis-
tem času smo znotraj društva 
KreArt v Loki prenehali izva-
jati projekte, tako da mi po-
vabila ni bilo težko sprejeti. V 
letošnjem decembru bo mini-
lo deset let, odkar sem prev-
zel vodenje društva Art Kum, 
ki bo prihodnje leto obeleži-
lo 30. obletnico delovanja in 
izredno me veseli, da se ideja 
Janeza Kneza ohranja ter nad-

grajuje vse od izvedbe prvega 
Ex-tempora Art Kum. 

Gre za slikarski projekt, ki se 
odvija na Kumu, zasavskem 
Triglavu. Izbrani umetniki ži-
vijo v planinskem domu, kjer 
jim društvo nudi prenočiš-
če, hrano in material za delo, 
sami ustvarjalci pa navdih po-
iščejo v naravnih danostih Ku-
mljanskega hribovja in nato v 
zameno za gostoljublje pus-
tijo eno do dve umetniški 
deli, ki jih nato predstavimo 
na razstavah tako v Zasavju 
kot Posavju. Vsako leto sode-
luje okoli pet do deset ume-
tnikov. Včasih so bili to pred-
vsem akademski slikarji, a 
zadnja leta postaja slikarska 
kolonija tudi kiparska, saj je 
pod Kumom prekrasna forma 
viva, ki bi jo bilo treba obno-
viti in razširiti. K sodelovanju 
in ustvarjanju smo povabili še 
fotografe, oblikovalce, grafi-
ke in glasbenike, ki z glasbe-
nim nastopom popestrijo za-
ključek tridnevne kolonije na 
Kumu. Veseli me, da so med 
udeleženci umetniškega dru-
ženja tudi Posavci in Dolenjci 
ter da so nekateri postali čla-
ni društva Art Kum. 

Delo v društvu me napolnju-
je s pozitivno energijo, saj je 
dinamično in usmerjeno v 
umetnost, ki mi je zelo blizu. 
Ves proces priprave projekta 
je izjemno zanimiv, saj spozna-
vam nove ljudi, njihovo  umet-
nost, se soočam s finančnimi 
in administrativnimi prepre-
kami ter seveda lepimi trenut-
ki, ko stvari tečejo po planu. 
Moj najljubši del tega procesa 
je trenutek, ko vidim na obra-
zih ljudi, da so zadovoljni. To je 
trenutek, ko se zavem, da de-
lamo dobro in da bomo v tem 
duhu tudi nadaljevali. 

Omenili ste KreArt, kaj se 
skriva za tem imenom?
Leta 1998 sem kot teda-
nji predsednik Kulturnega 
društva Primož Trubar Loka 
skupaj s Simonom Sernecem 
in Blažem de Glerio, oba sta 
znana likovna pedagoga in 
umetnika, sodeloval pri usta-
novitvi kulturnega projek-
ta KreArt. Ime sta izbrala Si-
mon in Blaž. KreArt je živel 12 
let in v tem času so se zvrsti-
la različna likovna ter glasbe-
na srečanja, razstave, koncer-
ti, likovne kolonije in večeri 
poezije. KreArt je bilo multi-
kulturalno dogajanje, ki je v 
Loko privabilo znana ter malo 
manj znana imena iz sveta li-
kovne in glasbene umetnosti, 
pa arhitekte, kot je Janez Suha-
dolc, oblikovalce, fotografe itd. 
Eden izmed fotografov, ki je iz-
šel iz tega okolja, je domačin 

Zoran Cvar, predsednik KD Primož Trubar in društva Art Kum:

Loka je prijeten kraj, a se vanj 
zaenkrat premalo vlaga
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – Zoran Cvar se je pred skoraj štirimi desetletji preselil iz Zasavja v Posavje, kjer 
s svojim delovanjem pušča sledi tako v krajevni skupnosti kot sevniški občini in še širše. S svojimi idejami in 
uspešno izpeljanimi načrti bogati vsakdanjik predvsem na področju kulturnega sodelovanja ter povezovanja, 
saj je predsednik dveh kulturnih društev. Bil je tudi občinski svetnik in predsednik krajevne skupnosti.

Zoran Cvar
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ter v tistem času aktiven član 
društva Bojan Dremelj in prav 
tako slikar Boris Koteski. Naš 
trud, tako članov društva kot 
domačinov, med katerimi je 
bila tudi Marija Gorišek, mati 
priznanega pianista Bojana 
Goriška, ki nam je celo poso-
dila sinov pianino za glasbene 
nastope ter gostila v svoji hiši 
nekaj umetnikov, je bil viden 
in odmeven – v 12 letih se je 
zvrstilo več kot 300 dogodkov 
in Loka je postajala pomemb-
na točka na kulturnem zemlje-
vidu naše države. Delovali smo 
v dobrobit kraja in v tem času 
sta bila obnovljena tudi va-
ški vodnjak ter freska na ga-
silskem domu, urejena je bila 
sprehajalna pot ob Savi, nasta-
jali so projekti za razvoj turiz-
ma ... KreArt je imel širino in 
močno ustvarjalno vizijo, a se, 
žal, finančno ni več izšlo – do-
segli smo vrh kvalitete.

Pomemben pečat kulturne-
mu utripu v kraju še ved-
no daje KD Primož Trubar 
Loka, ki je pred tremi leti 
obeležilo 70 let delovanja.
Naj povem, da je temelje da-
našnjega društva postavilo 
leta 1946 ustanovljeno Pros-
vetno društvo Loka, ki je do-
bilo prostore za svoje delova-
nje v takratnem prosvetnem 
domu oziroma današnjem 
kulturnem domu. Pod njego-
vim okriljem je začela delo-
vati dramska skupina, ki de-
luje po malce daljšem zatišju 
še danes, vendar z mlajšo ge-
neracijo. Leto kasneje je za-
čel pod vodstvom Janeza Jen-
čiča delovati Mešani pevski 

zbor Primož Trubar, ki pa je 
žal pred leti prenehal z delo-
vanjem. Leta 1949 se je dru-
štvo preimenovalo v Pros-
vetno društvo Ivan Cankar in 
pod tem imenom je delovalo 
vse do leta 1956, ko je ponov-
no spremenilo ime in posta-
lo Prosvetno društvo Primož 
Trubar, od leta 1997 pa deluje 
kot Kulturno društvo Primož 
Trubar Loka. Pomembni čla-
ni, ki so pripomogli, da dru-
štvo še vedno deluje, so Janez 
Jenčič, Taja Balog, Alojz Mlinar, 
Slavka Jenčič, Marjana Koren 
in drugi aktivni člani. Sam op-
ravljam naloge predsednika 
društva od leta 1996 in vsa ta 
leta sta mi bili v veliko pomoč 
Anica Strajnar kot blagajničar-
ka ter Cvetka Ostrovršnik kot 
tajnica. Hvaležen sem tudi lo-
škim gasilcem in aktivu žena, 
kajti nikoli ni bilo težav s pre-
vozom ali s pogostitvijo. Dob-
ro sodelujemo tudi z ostalimi 
društvi.

Danes ima Kulturno društvo 
Primož Trubar Loka okoli 30 
članov in delujočo fotografsko, 
likovno ter gledališko sekci-
jo. Želeli bi si še delujočo lite-
rarno sekcijo, saj je Loka zna-
na tudi po pisateljskem paru 
Tavčar – Rebula. Žal je gospod 
Alojz Rebula preminil, a kra-
ju je podaril del sebe in pus-
til trajen spomin na življenje 
v Loki v nekaterih svojih pri-
povednih delih. Predana be-
sednemu ustvarjanju je tudi 
predstavnica mlajše genera-
cije Sabina Kožar, ki ji je dru-
štvo v lanskem letu omogo-
čilo, da je izdala svojo prvo 

pesniško zbirko. V letošnji je-
seni smo v spominskem par-
ku odprli doprsni kip Drago-
tina Ferdinanda Ripšla, ki je 
nekaj časa živel in služboval 
v Loki ter se trudil za njen ra-
zvoj. Do konca leta namerava-
mo še pripraviti dva koncer-
ta z odprtjem dveh razstav ter 
gledališko predstavo za otro-
ke, loška dramska sekcija pa 
tudi vadi za novo predstavo. 
Prihodnje leto načrtujemo iz-
dajo knjige o Ripšlu in obno-
vo kapele na trgu, ki bi bil tudi 
sam potreben temeljite preno-
ve, saj je ogledalo kraja. 

Vaše delo je cenjeno tudi v 
Društvu revmatikov Slove-
nije.
Omenjeno društvo je bilo us-
tanovljeno leta 1983 in ima 
okoli 1.800 članov. Namenje-
no je ljudem z diagnozo vne-
tnega revmatičnega obolenja. 
V Sloveniji je bolnikov z rev-
matizmom okoli 230 tisoč ozi-
roma 11 odstotkov populacije, 
za hujšimi oblikami bolezni pa 
jih trpi okoli tri odstotke. Spe-
cialistov revmatologov je 20, 
kar je v primerjavi z evrop-
skim povprečjem premajhno 
število, zato so dejavnosti, ki 
jih izvaja Društvo revmatikov 
Slovenije v okviru svojih pro-
gramov, potrebne in nujne. 
Programi pa niso namenje-
ni le članom društva, ampak 
tudi ostalim.

Član društva sem postal pred 
tremi desetletji in sem najprej 
deloval v posavski podružni-
ci, zadnjih šest let sem aktiven 
v celjski podružnici in prihod-
nje leto bodo minila štiri leta, 
odkar jo tudi vodim. Trenutno 
število članov je 135 in skoraj 
toliko je podpornih članov. Kot 
vodja skrbim za izvajanje de-
javnosti po programu – za iz-
lete, družinska srečanja, semi-
narje, pohode, rekreacijo …

Kam se odpravite, ko potre-
bujete čas zase?
Čas, ki je popolnoma moj, naj-
raje preživljam ob morju. Tam 
imam svoj kotiček, v katerem 
opazujem tako sončni vzhod 
kot zahod. Rad tudi zaplavam 
v morju, a ker lahko postane 
tudi na morju kmalu dolgčas, 
če ničesar ne počneš, sem le-
tos v sodelovanju z domačin-
ko Marijo Gracio Rajko v kra-
ju Funtana v hrvaški Istri, ki 
leži tik ob morju z znamenito 
cerkvijo sv. Marije Usmiljene, 
organiziral prvo likovno ko-
lonijo z razstavo na prostem. 
Odziv je bil odličen, tako da 
bomo nadaljevali.

Moto, ki vas vodi skozi živ-
ljenje je ...
Ne pusti dnevu, da odteče 
mimo tebe. Vzemi vsak dan 
kot darilo. 

 Smilja Radi

IZDELAVA IN MONTAŽA

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

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

Župan Ivan Molan je v svo-
jem nagovoru pred polno dvo-
rano, v kateri so bili predstav-
niki posavskega ter predvsem 
brežiškega političnega, druž-
benega in društvenega življe-
nja, med drugim izpostavil, da 
letošnji oktober predstavlja 
tudi zaključek prvega leta no-
vega mandata tako njega kot 
župana kot novega občinske-
ga sveta. Veseli ga, da so funk-
cijo podžupana oz. podžupanje 
nedavno sprejeli ljudje, »za ka-
tere verjamem, da mi bodo v 
pomoč in z njihovim sodelova-
njem bomo lahko še izboljšali 
delovanje naše občine«. Zado-
voljen je, da so v letošnji prora-
čun uvrstili tudi veliko projek-
tov, ki so neposredno vezani na 
delo z občani: brezplačne pre-
voze za starejše Sopotniki, več-
generacijski center, Center za 
krepitev zdravja, mestni avto-
bus ipd. Za krajane in krajan-
ke je javna infrastruktura še 
vedno pomembna pridobitev, 
kar so ugotovili tudi med sre-
čanji s sveti vseh 20 krajev-
nih skupnosti, je omenil, zato 
bodo nadaljevali z gradnjo in 
modernizacijo cestne infra-
strukture, pločnikov ter vodo-
vodov in kanalizacij. Omenil je 
izvedbo participativnega pro-
računa, pri čemer bo del pro-

Milan Jazbec: »Največji most je znanje«
BREŽICE – Tudi letos se je vrhunec brežiškega oktobra zgodil 27. oktobra, na predvečer praznika občine, ko je v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice pote-
kala slavnostna seja Občinskega sveta občine Brežice, na kateri je župan podelil oktobrske nagrade in priznanja. Občina Brežice sicer svoj praznik obeležuje 28. 
oktobra v spomin na dan, ko je bila ustanovljena Brežiška četa. 

računskih sredstev v nasled-
njih dveh letih namenjen za 
projekte, ki jih občani v svo-
jem okolju potrebujejo in si 
jih želijo (končni rezultati gla-
sovanja bodo predvidoma ob-
javljeni 14. novembra). Izrazil 
je ponos, da bo podjetje TPV z 
gradnjo nove hale v IPC Brezi-
na v brežiško občino umestilo 
strateško investicijo državne-
ga pomena.

Omenil je, da so v tem letu pri-

dobili gradbeni dovoljenji za 
dozidavo OŠ Artiče in grad-
njo vrtca pri dobovski osnov-
ni šoli, v pripravi je projektna 
dokumentacija za izvedbo ko-
lesarskih stez Brežice–Krška 
vas in Brežice (Trnje)–Dobo-
va. Zadovoljni so, da so po ne-
kaj letih uspeli oživeti spora-
zum občine z Ministrstvom za 
obrambo, želijo si tudi, da bi 
prišlo do začetka gradnje no-
vega mosta čez Savo. Ob kon-
cu je izpostavil močno vpetost 

občine v regijo Posavje ter po-
udaril, da si Posavci in Posavke 
svojo regijo zaslužijo in jo tudi 
potrebujejo.

Cilj naj bo občina znanja

Slavnostni govornik, slovenski 
veleposlanik v Severni Make-
doniji, prof. dr. Milan Jazbec, 
sicer brežiški rojak, je najprej 
dejal, da ob poslušanju žu-
panovega govora in njego-
vem predstavljanju dosežkov 

v brežiški občini zlahka dobi-
mo vtis, da je v občini Brežice 
praznik deloven dan. Dodal je, 
da morajo vsi stremeti k ene-
mu cilju – to je splošno dob-
ro. Navezal se je tudi na osre-
dnjo temo letošnjega praznika 
– mostove. »Povezovanje med 
različnostmi, povezovanje med 
vsemi nami in z drugimi. Med 
preteklostjo in prihodnostjo, 
skozi to, kar sedaj počnemo 
na osnovi preteklih izkušenj za 
bodoče rodove. Stari brežiški 
most čez Savo in Krko je odli-
čen primer tega, prav tako pa 
tudi občinska skrb zanj,« je po-
vedal in dodal, da je treba ime-
ti v mislih tudi manj opazne, a 
nič manj pomembne krajevne 
mostove – npr. lesene mosto-
ve na reki Krki in tistega pre-
ko potoka Močnik. Omenil je 
še, da je brežiški most v širše 
obzorje tudi pred sto leti ro-
jena brežiška častna občan-
ka akademska slikarka Alen-
ka Gerlovič. »A upal bi si trditi, 
da je največji most znanje,« je 
dejal in ob tem predlagal, da si 
je treba ob številnih šolah vseh 
vrst in stopenj, ki so v Breži-
cah, postaviti za cilj, »da bo 
brežiška občina občina zna-
nja«. Nedavni forum odličnos-
ti in mojstrstva je velik korak v 
to smer, je dodal.

Župan je oktobrsko nagrado 
letos podelil Marjanu Černe-
tu, Marijanu Žibertu in Ani-
ci Butkovič, priznanje pa NK 
Brežice 1919 (zanj predse-
dnik Jure Pezdirc), OŠ dr. Jo-
žeta Toporišiča Dobova (zanjo 
ravnateljica Ivana Baškovič) 
in podjetju Posavc storitve, tr-
govina in posredovanje d.o.o 
(zanj direktor Ivan Vogrinc). 
Podrobnejše obrazložitve ob-
činskih nagrajencev so vam 
na voljo v prejšnji številki Po-
savskega obzornika. V ime-
nu nagrajencev se je zahvalila 
Butkovičeva, v imenu posav-
skih poslancev Tomaž Lisec, 
v imenu posavskih županov 
mag. Miran Stanko, občini 
pa sta čestitala še predsednik  
Državnega sveta Alojz Kovšca 
in predsednik mestnega sve-
ta Samoborja Miran Šoić. Le-
tošnji sodelujoči v kulturnem 
programu so bili članice in 
člani Tamburaškega orkestra 
KUD Oton Župančič Artiče pod 
vodstvom dirigentke Klare Ši-
mičić. Skozi slavnostni večer 
je vodila Bojana Zevnik. Po 
koncu slavnostne seje je sle-
dilo še neformalno druženje 
s pogostitvijo v obnovljeni 
grajski kleti Posavskega mu-
zeja Brežice.
� Rok�Retelj

Letošnji�občinski�nagrajenci�z�županom,�veleposlanikom�in�predsednikom�Državnega�sveta

www.PosavskiObzornik.si

PODBOČJE – Oktobrski sestanek, na katerem so iskali možne re-
šitve za že skoraj tri mesece zaprt most na Brodu pri Podbočju, 
so očitno pognale stvari v tek. Kot pravi predsednik strokovne-
ga odbora za reševanje problematike mostu, ki ga je imenova-
la KS Podbočje, dr. Martin Kodrič, je v izvedbi statična preso-
ja mostu, ki naj bi bila končana do sredine novembra, pomenila 
pa bo osnovo za določitev nosilnosti mostu. Poleg tega poteka-
jo priprave na sanacijo vozne površine in varnostne ograje na 
mostu. »Končna oblika popisa materiala in del bo predvidoma 
končana v začetku naslednjega tedna. Takrat bo tudi inšpektor 
obveščen o predlogu sanacije. Če se bo s predlogom strinjal, bo 
takoj stekel postopek za izbor izvajalca del, ki naj bi bil zelo kra-
tek (samo nekaj dni). Neuradno že potekajo pogovori z določeni-
mi izvajalci, tako da se bo z deli lahko pričelo zelo kmalu,« še pra-
vi Kodrič, poleg tega naj bi podjetje Kostak v kratkem odstranilo 
cevovod, ki je nameščen na mostu. Poteka tudi postopek pridobi-
vanja soglasja za odstranitev obstoječega mostu, kar je pogoj za 
predvideno gradnjo novega mostu nekje v letu 2022. Strokovni 
odbor KS Podbočje v ta namen pripravlja poročilo o stanju mo-
stu oziroma razlogih za odstranitev. 
 P. P.

Začelo se je premikati
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Zaradi staranja prebivalstva v Sloveniji se 
pojavlja vedno več zdravstvenih težav, 
ki so pomemben javnozdravstveni pro
blem. Med pomembnimi in nevarnimi te
žavami so zlomi kolka zaradi padcev, ki so 
v Sloveniji vzrok za tretjino bolnišničnih 
obravnav in glavni vzrok smrti pri starej
ših od 65 let. 10 do 25 % ljudi, starejših od 
65 let, utrpi težke poškodbe, ki vodijo v 
izgubo samostojnosti. Zaradi tega je ve
liko ljudi prisiljenih zapustiti svoj dom in 
oditi v institucionalno varstvo. Pri stopnji 
bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kol
ka starejših prebivalcev je občina Brežice 
za leto 2019 statistično slabša od povpre
čja preostale Slovenije (9,2 na 1000 pre
bivalcev v Brežicah in 6,4 v Sloveniji).

Ker je zgodnje odkrivanje ogroženih lju

di, ki so nagnjeni k padcem, zelo po
membno, da preprečimo hude posledi
ce, smo v patronažnem varstvu začeli z 
izvajanjem dodatnih preventivnih ak
tivnosti. Medicinske sestre v patronaž
nem varstvu po posebni metodologiji 
ocenjujemo dejavnike tveganja za pad
ce pri ljudeh, ki so starejši od 65 let. Na 
podlagi ocene ugotavljamo, ali je oseba 
nizko ogrožena, srednje ogrožena, visoko 
ogrožena in tako ogrožena, da potrebu
je napotitev k osebnemu zdravniku. Ljudi 
glede na dejavnike tveganja tudi napo
timo v Center za krepitev zdravja v Bre
žicah, kjer imajo prilagojene obravnave.

Po navedeni metodologiji preverjamo 
tudi urejenost doma, kjer starejši ljudje 
bivajo, z vidika pripomočkov in opreme, 

ki bi lahko ovirala ali pripomogla h giba
nju starostnika. Že z majhnimi spremem
bami v stanovanju lahko preprečimo, da 
bi prišlo do padca (npr. odstranijo se pre
proge, v katere bi se oseba lahko zaplet
la; predmete prestavimo na bolj doseg
ljiva mesta ipd.).

Cilj projekta in želja zdravstvenih delav
cev je, da stremimo k boljši kakovosti živ
ljenja vseh prebivalcev, saj s takšnimi ak
tivnostmi omogočamo ljudem, da bodo 
v svojem domačem okolju živeli kvalitet
no in samostojno.

Pripravila: Lidija Marzel, 
diplomirana medicinska sestra 

v patronažni zdravstveni negi

Aktivnosti Centra za krepitev zdravja Brežice v 
zvezi s preprečevanjem padcev pri starostnikih

BREŽICE – Brežiški župan Ivan Molan in direktor Zdravstvene-
ga doma Brežice Dražen Levojević sta 25. oktobra s prerezom 
traku simbolično predala v uporabo dodatne prostore Centra za 
krepitev zdravja (CKZ) Brežice, ki se nahajajo v prvem nadstro-
pju nogometnega stadiona. Doslej so imeli prostore na različ-
nih lokacijah, odslej pa bodo združeni, zato bosta komunikaci-
ja in organizacija dela lažji. Prostorom CKZ Brežice, ki obsegajo 
dve pisarni, telovadnico in predavalnico, so se pridružili še dve 
prenovljeni pisarni, hodnik s stopniščem, čajna kuhinja in sani-
tarije. Izvajalec gradbeno obrtniških del, katerih vrednost zna-
ša dobrih 53 tisoč evrov, je bil Svit inženiring Armando Istenič 
s.p. V sklopu prenove so stopnišče opremili s stopniščnim dviga-
lom, ki je storitve CKZ Brežice tako še bolj približalo osebam na 
invalidskih vozičkih. Projekt izvajanja preventivnih programov 
v primarnem zdravstvu in lokalni skupnosti, ki je bil sofinanci-
ran s strani Evropskega socialnega sklada in Republike Sloveni-
je, se bo konec leta zaključil, a se bodo vsebinske aktivnosti CKZ 
Brežice nadaljevale tudi po zaključku projekta. Z novim letom je 
namreč zagotovljeno sistemsko financiranje s strani Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje RS. Župan je izrazil veselje, da je CKZ 
Brežice postal neke vrste koordinator med zdravstvenimi usta-
novami in občani ter je vesel pozitivnih odzivov občanov. S CKZ 
Brežice so doslej v pilotnem projektu družinske obravnave otrok 
in mladostnikov odlično sodelovali tudi nekateri šolarji in šolar-
ke OŠ Brežice, ki so s petjem in igranjem na harmoniko poskrbe-
li za glasbeno popestritev otvoritve.
 R.�Retelj

Odslej vsi pod isto streho

Del�ekipe�CKZ�Brežice�na�otvoritvi

Pozdravne besede sta name-
nila podžupan občine Breži-
ce Jure Pezdirc in predse-
dnik ZBV NOB Brežice Stane 
Preskar, ki je uvodoma poz-
dravil vse zbrane, še posebej pa 
domačine iz Pečic, ki udeležen-
ce pohoda in ostale vsako tret-
je leto gostoljubno sprejmejo. 
Slavnostni govornik na prire-
ditvi je bil podpredsednik Zve-

Akcije Brežiške čete odmevne
PEČICE – Zadnja oktobrska sobota je bila ponovno rezervirana za pohod po poteh Brežiške čete. Tokratni, 
že 43. po vrsti, se je začel in končal v Pečicah, kjer je pri spomeniku padlim partizanom potekala tudi slav-
nostna otvoritev s kulturnim programom.

ze združenj borcev za vredno-
te NOB Slovenije Božo Novak. 
Omenil je, da je bila prva od-
mevna akcija borcev Brežiške 
čete izvedena že sredi sep-
tembra 1941, ko so železni-
ški nadvoz na Vidmu pri Kr-
škem pognali v zrak. Akcija je 
bila uspešna, zato se jo šteje za 
prvo diverzijo v Posavju. V eno-
mesečnem delovanju je Brež-

iška četa partizanov izvedla 
kar nekaj podobnih akcij, nato 
se je umaknila v zaledje, žal pa 
je bilo njeno mesto počitka v 
nekaj dneh izdano in močna 
nemška policijska enota je v 
dvournem srditem boju ubila 
štiri partizane, ujetih pa je bilo 
11. Ob koncu decembra 1941 
je nemški okupator v Maribo-
ru ustrelil devet ujetih borcev, 
desetega pa marca naslednje 
leto. »Kljub žalostnemu kon-
cu Brežiške partizanske čete 
so bile njene akcije odmevne, 
hrabre in dobro načrtovane 
s strani vodstva slovenskega 
narodnoosvobodilnega giba-
nja. Namen teh odločnih akcij 
je bil, da z bojnim delovanjem 
onemogočijo okupatorju izgon 
domačinov iz krajev v Posavju 
in Obsotelju,« je pojasnil.

Ob 70-letnici ZBV NOB Bre-
žice, ki so jo praznovali v lan-
skem letu, je Preskar za uspeš-
no dolgoletno sodelovanje pri 

izvajanju programskih zasnov 
združenja ter s tem ohranja-
nja vrednot NOB slovenskih 
partizanov 1941–1945 kakor 
tudi delovanja in razvoja sa-
mega združenja priznanje po-
delil Krajevni skupnosti Peči-
ce (prevzel predsednik sveta 
KS Janez Omerzel) in PGD 
Križe 1999 (prevzel poveljnik 
Uroš Ban). Zbrane sta pozdra-
vila tudi Stane Tomše in Ivan 
Gerjevič iz Športne zveze Bre-
žice, ki skupaj s Planinskim 
društvom Brežice in ZBV NOB 
Brežice vsako leto soorganizira 
pohod. V kulturnem programu 
so sodelovali Pihalni orkester 
Kapele, MePZ KUD Oton Žu-
pančič Artiče, učenki OŠ Arti-
če in Breda Videnič Kuplenik, 
povezovala je Ida Ostrelič. Po 
otvoritvenem programu je sle-
dil planinski pohod mimo spo-
minskih obeležij iz NOB, poho-
dniki pa so lahko izbrali daljšo 
ali krajšo pot.
 R.�Retelj

Podelitev�priznanja�PGD�Križe�1999;�na�fotografiji�(z�leve)�
Ban,�Novak�in�Preskar

Zbrane na proslavi, poleg 
predstavnikov veteranskih 
organizacij tudi predstavni-
ke posavskih občin, med njimi 
brežiškega župana Ivana Mo-
lana in radeškega župana To-
maža Režuna, ter poslanca v 
Državnem zboru Igorja Zor-
čiča, je pozdravil predsednik 
Območnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo Darko 
Udovič. »Na plebiscitu izraže-
no voljo Slovencev in 25. juni-
ja 1991 razglašeno samostoj-
nost smo morali zavarovati in 
ubraniti z orožjem pripadniki 
Teritorialne obrambe in Mili-
ce v desetdnevni vojni. Odloč-
nost, enotnost in moč, ki smo 
jih takrat pokazali, je takratno 
JLA in preostanek vodstva nek-
danje skupne države prisililo, 
da se je odločila za umik voja-
kov iz Slovenije, ki se je potem 
dejansko zgodil ponoči 25. ok-
tobra 1991, kar danes praznu-
jemo kot dan suverenosti,« je 
spomnil na pomen dneva su-
verenosti. Kot gostitelj je ob-
činstvo nagovoril tudi brežiški 

župan Molan. »Mi, ki živimo v 
obmejnem področju, se zelo 
dobro zavedamo, da se državo 
brani na meji,« je poudaril. Ob-
čina Brežice je po osamosvoji-
tvi naredila velik razvojni pre-
skok, je dejal župan, in danes se 
po gradnji javne infrastruktu-
re sredstva namenjajo projek-
tom, ki zagotavljajo višjo kako-
vost življenja. 

Slavnostni govornik na prire-
ditvi je bil predsednik Zveze 

veteranov vojne za Slovenijo, 
generalmajor in nekdanji na-
čelnik Generalštaba Slovenske 
vojske Ladislav Lipič. Opozo-
ril je, da so dogodki v zadnjih 
desetletjih spremenili podobo 
sveta, ki ga zaznamujejo vojna 
žarišča, migrantski tokovi, te-
rorizem, podnebne spremem-
be in naravne katastrofe. »V 
času osamosvajanja nismo pri-
čakovali takšnega sveta, pač pa 
se veselili ugledne družbe de-
mokratičnih evropskih držav, 

od katerih smo se bili priprav-
ljeni tudi učiti, samo da bomo 
živeli na pravi strani,« je de-
jal. Spomnil je na poskus razo-
rožitve Teritorialne obrambe, 
ki so se mu njeni pripadni-
ki in vodstvo uprli. »Danes bi 
nas imenovali teroristi, para-
vojska ali še kaj hujšega in če 
bi se naša osamosvojitev zasu-
kala drugače, bi mogoče do da-
nes že odslužili kazen, ki bi nas 
doletela,« je menil Lipič in v na-
daljevanju poudaril, da naša 
osamosvojitev ni bila tako sa-
moumevna, kot menijo nekate-
ri, se je pa z njo »sklenil zgodo-
vinski lok in slovenski narod je 
s svojo lastno državo postal na-
cija«. Lipič je ob 20-letnici de-
lovanja podelil priznanji ZVVS 
brežiškemu in krškemu vete-
ranskemu združenju, spreje-
la sta ju predsednika Udovič in 
Božo Kosalec. Slovesnost je 
povezovala Mateja Jankovič 
Čurič, s pevskimi, recitacijski-
mi in gledališkim nastopom pa 
so jo popestri učenci OŠ Breži-
ce.� Peter�Pavlovič

Narod je z državo postal nacija
BREŽICE – Na predvečer dneva suverenosti, s katerim se spominjamo 25. oktobra 1991, ko so Slovenijo za-
pustili še zadnji vojaki JLA, s tem pa se je končal proces slovenskega osamosvajanja, je v Viteški dvorani 
brežiškega gradu potekala osrednja posavska proslava ob tem prazniku.

Slavnostni�govornik�Ladislav�Lipič�(v�sredini)�med�gostitelji

Te m a t s k e  s t r a n i  P o s a v s k e g a  o b z o r n i k a

Vabimo vas k soustvarjanju tematskih 
strani za naslednjo številko Posavskega 

obzornika, ki bo izšla 21. 11. 2019.

Vabljeni vsi, 
ki poskrbite za nepozaben poročni dan.

marketing@posavje.info; 07 49 05 780
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Ocenjevalno komisijo so 
sestavljale direktorica CPT 
Krško Kristina Ogorevc Ra-
čič, etnologinja iz Kozjanskega 
parka Lucija Zorenč in nek-
danja dolgoletna predsednica 
Društva kmetic Brežice Slav-
ka Preskar. Ogorevc Račiče-
va je dejala, da je letošnji ajdov 
kolač presegel vsa pričakova-
nja. Letos so podelili več zlatih 
priznanj kot v preteklih letih, 
prvič se je zgodilo, da ni bilo 
nobenega bronastega prizna-
nja, kar pomeni, da so ajdovi 
kolači še dvignili kvaliteto. Na 
ocenjevanju in razstavi ajdovih 
kolačev je bilo letos 22 sodelu-
jočih, med njimi tudi en moški 
predstavnik. Srebrno priznanje 
so prejeli: Tinka Vahčič, Mar-
tin Zupan, Jožica Požar, Mari-
ja Klemenčič, Jožica Cvetko, 
Dragica Zagmajster, Mihae-
la Balon, Slavica Antolovič, 
Anica Črnelič, Sara Stad-
ler, Andreja Mihelin, Nata-
ša Antolovič, Lea Babič, Jo-
žica Smukovič, Mira Kene 
in Anja Lipej. Prejemnice zla-

Pekla tudi Zorčič in Šulerjeva
BIZELJSKO – Kot smo najavili pod naslovno fotografijo v prejšnji številki, so na turistični kmetiji Balon – 
Bela gorca na Bizeljskem 20. oktobra članice bizeljskega aktiva Društva kmetic Brežice pripravile že 13. 
ocenjevanje in razstavo bizeljskega ajdovega kolača, ki ju je zaokrožila zaključna prireditev s podelitvijo 
priznanj najboljšim.

tega priznanja pa so: Jožica 
Kene, Milena Dušič, Jožica 
Putrih, Klara Pinterič, Ana 
Kovačič in Erna Rožman. Po 
besedah predsednice Društva 
kmetic Brežice Zdravke Kam-
pijut si ajdov kolač kot tradici-
onalna, lokalna jed zasluži svoj 
praznik, večjo prepoznavnost v 
lokalni skupnosti in širše. »Naj-
bolj pomembno je, da ostaja aj-
dov kolač živ in da ga pripravlja 

čedalje več ljudi, tako mlajših 
kot starejših, kar je nujno za 
ohranjanje kulinarične dediš-
čine,« je izpostavila. Že dopol-
dne je potekala delavnica peke 
ajdovega kolača, na katero so 
še posebej ponosni, saj so bili 
med sodelujočimi tudi posla-
nec Igor Zorčič, podžupanja 
Mila Levec, vinska kraljica Slo-
venije iz leta 2016 Sara Stadler, 
vinska kraljica Bizeljskega An-

dreja Mihelin in pevka Brigita 
Šuler. Naslednji dan je Zveza 
kmetic Slovenije obiskala Dr-
žavni zbor, kjer so ajdov kolač 
ponudili poslancem v DZ.

Poslanec Zorčič je poudaril, da 
prireditev ne izpostavlja samo 
ajdovega kolača kot gastro-
nomske posebnosti, ampak 
tudi dopolnjuje turistično po-
nudbo Bizeljskega in Posav-
ja, »skratka, pomembno vpli-
va na ponudbo, s katero se 
lahko pohvalimo pred vsakim 
obiskovalcem naših krajev. Po-
membno se mi zdi, da ajdov ko-
lač ni samo zmes ajdove moke, 
mleka in jajc, ampak da je vanj 
primešane tudi veliko ljubez-
ni.« Podžupanja Mila Levec je 
dodala, da je eden izmed konč-
nih ciljev strategije razvoja tu-
rizma občine Brežice, da tradi-
cionalni bizeljski ajdov kolač 
najde svoje mesto v ponudbi 
vseh gostinskih lokalov na ob-
močju občine Brežice. Dogodek 
sta s svojim obiskom počastili 
habsburška cesarica Marija Te-
rezija in ruska carica Katarina 
Velika, ki ju upodabljata Majda 
Mihovec in Minka Jerebič, si-
cer podsekretarka na ministr-
stvu za kulturo, obe prihajata iz 
društva Rusalka, ki deluje pod 
okriljem dvorca Štatenberg. Na 
ogled je bila tudi razstava čla-
nic bizeljskega aktiva Društva 
kmetic Brežice z naslovom »Od 
mleka do sira«, ki je prikazova-
la vse pripomočke, ki so se v 
preteklosti ali pa se ponekod še 
uporabljajo v procesu izdelave 
izdelkov iz mleka. V kulturnem 
programu so sodelovali učenci 
OŠ Bizeljsko pod mentorstvom 
Vilka Ureka, Brigita Šuler ter 
nepogrešljivi Francka in Pep-
ca (Vesna Kunej in Erna Ro-
žman) z vsakoletnim skečem. 
Povezovala je Nataša Šekora-
nja Špiler. � Rok�Retelj

Prejemnice� in� prejemnik� zlatih� in� srebrnih� priznanj� s�
podeljevalci

KOPRIVNICA – PGD Veliki Kamen v soboto, 9. novembra, ob 10. 
uri v Koprivnici pripravlja veliko gasilsko-reševalno vajo »Goreče 
ljubosumje« – požar Osnovne šole Koprivnica z zanimivim sce-
narijem, ki pa do same vaje ostaja strogo varovana skrivnost. Na 
vaji bodo poleg domačih gasilcev sodelovali tudi gostje iz PGD 
Brezje iz Maribora, PGD Podsreda, PGD Senovo in PGD Mali Ka-
men, Poklicna gasilska enota Krško, enoti nujne medicinske po-
moči Krško, enote Policije in helikopter Slovenske vojske. Obisko-
valce prosijo, da zaradi zagotavljanja varnosti na vaji upoštevajo 
navodila redarjev in policistov, parkirajo pa naj pri pošti, cerkvi 
ali pokopališču. Na vaji bodo uporabljeni zvočni in svetlobni si-
gnali interventnih služb.  P. P.

CERKLJE OB KRKI – V Vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki, 
natančneje v Galeriji Slavka Geriča, so 17. oktobra odprli razsta-
vo, posvečeno 100. obletnici vojaškega letalstva, ki so ga v Slo-
venski vojski obeležili na začetku tega leta. Pravzaprav gre za tri 
razstave na temo letalstva, in sicer zgodovinsko razstavo z naslo-
vom Ljubljanska letalska stotnija avtorjev Ane Brodnik in Ma-
tjaža Ravbarja, fotografsko razstavo Letala in helikopterji Slo-

venske vojske avtorja Milana Korbarja ter maketarsko razstavo 
Cerkljanska krila avtorjev Tomaža Pravdiča in Marka Mava. 
Prav tako so na ogled tudi fotografije skoraj vseh letal in heli-
kopterjev, ki so od leta 1938 naprej domovali v sestavi različnih 
vojská na cerkljanskem letališču. Ob tej priložnosti je avtorica 
Ana Brodnik spregovorila o pomenu in nastanku razstave o Ljub-
ljanski letalski stotniji. Uvodni pozdrav je pripadel namestni-
ku poveljnika Vojašnice Jerneja Molana, podpolkovniku Janezu 
Kraševcu, ki je poudaril, da s samo krajevno skupnostjo vojašni-
ca dobro sodeluje kot tudi z društvi, osnovno šolo, knjižničnim 
oddelkom ter drugimi društvi in organizacijami iz brežiške in 
krške občine. Zatrdil je, da v vojašnici delajo na tem, da bodo te 
odnose še nadgradili. Odprtje so s kulturnim programom dopol-
nile učenke OŠ Cerklje ob Krki Nika Zlobko, Hajdi Haler, Zala 
Pungerčar, Tia Pacek in Lana Žerjav. Program odprtja razsta-
ve je povezovala Nataša Klobčaver. To je bila tudi ena od prire-
ditev v počastitev praznika KS Cerklje ob Krki, zato smo na odpr-
tju pogrešali predvsem udeležbo tukajšnjih krajanov, vprašanje 
pa je, koliko in kako dobro so bili o dogodku sploh obveščeni.
� R.�Retelj

Tri razstave na temo letalstva

Razstave�v�vojašnici�so�na�ogled�še�do�konca�leta.

»Gorelo« bo ljubosumje

Ste v življenju 
posadili vsaj 

eno drevo?

Velika izbira 
okrasnih grmovnic, dreves 
za parkovne ureditve, 
oblikovanih rastlin ter 
raznolika izbira sadnega 
drevja in jagodičevja.

Delovni čas: 
ponedeljek - petek: 
od 8. do 16. ure  
sobota: 
od 8. do 12. ure

www.hpg-brezice.si

BREŽICE – Kulturno društvo 
Drugi oder je 10. oktobra v Me-
stni hiši Brežice na prijeten in 
zanimiv pogovor povabilo ge-
neralno sekretarko Rdečega 
križa Slovenije (RKS) Cvetko 
Tomin. Po rodu Brežičanka, 
doma iz Blatnega pri Globo-
kem, je ob koncu lanskega leta 
prevzela vodenje največje hu-
manitarne organizacije v naši 
državi. V pogovoru s predse-
dnico KD Drugi oder Mojco 
Florjanič je ob tej priložnos-
ti spregovorila o humanitar-
nosti, organizaciji RKS pa tudi 
svoji življenjski poti. »Moje vo-

Živí načela Rdečega križa

dilo je, da ne moreš nekaj kri-
tizirati oz. reči, zakaj nekaj ni 
bolje, če se ne potrudiš bolje, 
zato sem vložila kandidaturo 

za generalno sekretarko RKS in 
bila tudi izvoljena,« je razloži-
la in dodala, da v to organizaci-
jo globoko verjame, predvsem 
v njeno poslanstvo in temelj-
na načela, še več, vse svoje živ-
ljenje se tudi sama trudi živeti 
v tem duhu. Sledilo je še ne-
kaj vprašanj poslušalcev, bre-
žiški župan Ivan Molan, ki se 
je tudi udeležil pogovornega 
večera, je ob tej priložnosti de-
jal, da bo občina OZRK Brežice 
povečala programska sredstva 
v višini 1000 evrov, ki jih bo 
ta namenil za pomoč socialno 
ogroženim občanom. R. R.

Simbolična�predaja�poveča-
nih�sredstev
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V ponedeljek, 4. novembra, so se tudi uradno pričele izvajati vsako-
dnevne aktivnosti v Centru za starejše Dobra energija, ki se nahaja 
v kletnih prostorih Zdravstvenega doma Radeče. Zbrane je pozdra-
vil direktor ZD Radeče Franci Čeč in prenesel tudi pozdrave župa-
na Tomaža Režuna in direktorice občinske uprave Marjetke Lipec, 
ki sta center obiskala že zjutraj. Prvega predavanja se je na veselje 
partnerjev v projektu, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za 

razvoj podeželja – ZD Radeče, Društva upokojencev Radeče in Ob-
čine Radeče, udeležilo 25 slušateljev. Pravilna in varna raba mobil-
nega telefona je bila tematika, ki je  aktualna tudi za starejše, ki se s 
sodobnimi tehnologijami srečujejo, a se jih včasih zaradi njim težje 
uporabnosti raje izognejo. Predavanja so odlična priložnost za pri-
dobitev novih znanj in veščin, hkrati pa tudi druženje in aktivno pre-
življanje prostega časa. Brezplačna predavanja z različnimi tematika-
mi se bodo izvajala ob ponedeljkih ob 9. uri, ob sredah bo potekala 
skupina za samopomoč s klepetom ob kavici, center pa bo vsem za-
interesiranim uporabnikom na voljo ob delovnih dneh od 9. do 14. 
ure. V CZS Dobra energija oz. na območju občine Radeče pa je or-
ganiziran tudi brezplačen prevoz starejših, za katerega se uporabni-
ki prijavijo najmanj tri dni pred prevozom na telefonski številki 064 
207 843. Vabljeni na predavanja, delavnice in druge dogodke ali le 
na klepet ob dobri kavi in čtivu. 

Regijska vaja 
"POTRES – ZAHODNA ŠTAJERSKA 2019"
V četrtek, 24. oktobra, je med 7. in 14. uro v občini Radeče poteka-
la teoretična/štabna vaja "POTRES – ZAHODNA ŠTAJERSKA 2019". 
Pri vaji, ki jo je organiziralo Ministrstvo za obrambo, Uprava Repu-
blike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Celje, Ministrstvo 
za notranje zadeve, Policijska uprava Celje in 20 občin Zahodne Šta-
jerske regije, je aktivno sodeloval štab Civilne zaščite Občine Radeče 
v sestavi poveljnik Tomaž Knavs, Brigita Stopar, Rafael Grom, Dani-
jel Hiter, Franci Čeč, Danica Starina, Karl Klembas in Matej Trošt.
Vaja je bila izvedena na podlagi predpostavke, da je širše obmo-
čje Zahodne Štajerske regije (20 občin) prizadel potres intenzitete 
VIII. stopnje po evropski potresni lestvici EMS z epicentrom v Žal-
cu (Podvin). 
Namen in cilji vaje so bili preveriti učinkovitost ter usklajenost re-
šitev, ugotoviti pomanjkljivosti in morebitna neskladja ter preveri-
ti usklajenost delovanja.
Na vaji sta bila prisotna Dalibor Crljenković z Občine Radeče in po-
veljnik PGD Radeče Janez Sonc kot gostitelj, saj je teoretična/šta-
bna vaja potekala v komandni sobi PGD Radeče. Vaje so se udele-
žili tudi župan občine Radeče Tomaž Režun in zunanji opazovalki s 
strani Uprave RS za zaščito in reševanje iz izpostave Novo mesto in 
izpostave Brežice. 
V vaji so sodelovale javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, re-
gijske enote in službe Civilne zaščite, organi, službe in nevladne or-
ganizacije, ki v skladu z Regijskim načrtom zaščite in reševanja ob 
potresu, verzija 3.0 (številka 8421-9/2015-8, z dne 5.6.2015) izvajajo 
naloge zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitne ukrepe. 
Prvi izsledki vaje so pokazali, da so štabi civilne zaščite v primeru 
potresa sposobni ustrezno ukrepati.
Občina Radeče je tako prvič, odkar je bila ustanovljena, aktivno so-
delovala na teoretični/štabni vaji ob naravni nesreči.

Center za starejše Dobra energija 
odprl svoja vrata

»Želja po ureditvi ribnika v ri-
bolovne namene sega v leto 
1975. Iskale so se različne lo-
kacije, a ustrezne ni bilo. V 
času gradnje HE Vrhovo je 
naša ribiška družina začela 
z gradnjo ribiškega doma na 
Hotemežu in upala, da bomo 
dobili tudi lasten ribnik, a do 
tega ni prišlo. Okoli leta 2010 
smo ponovno začeli z intenziv-
nejšim iskanjem ribnika, ogle-
dovali smo t. i. Juvančičev ba-
jer, ki je bil zelo globoka jama, 
v kateri so se nabirale razno 
razne usedline. Prostor je bil 
močno degradiran. Leta 2014 
smo s podjetjem Savske elek-
trarne Ljubljana začeli pogo-
vore o ureditvi bajerja in iska-
ti izvajalce. Dve leti kasneje 
smo člani radeške ribiške dru-
žine zgradili polovico ribnika 
v lastni režiji. Ob pomoči ob-
činske uprave, Matjaža Hana 
in KTRC se je nato delo nada-
ljevalo in danes lahko rečemo, 
da bo projekt ureditve prinesel 
mnogo dobrega – ribnik, v ka-
terega smo doslej vložili 2.500 
kg rib, bo dostopen za vse,« je 

Uredili bodo radeški »bajer«
HOTEMEŽ – Sprehajalna in učna pot Savus v radeški občini bo kmalu dobila še urejeno okolico »bajerja« v 
bližini reke Save in ribiškega doma na Hotemežu, in sicer v okviru projekta Posavski ribji krog. Predstavi-
tev načrtov je potekala 24. oktobra v prostorih radeškega ribiškega doma.

med drugim dejal predsednik 
RD Radeče Branko Zelič in 
dodal, da bo urejenih tudi 35 
novih ribolovnih mest za ribi-
če – invalide.

Projekt Posavski ribji krog je 
podrobneje predstavila v. d. 
direktorice KTRC Duška Ka-
lin, ki je dejala, da je osnovni 
cilj ureditve tega v preteklo-
sti degradiranega območja iz-
obraževalne in osveščevalne 
narave, zato bodo okoli rib-

nika postavljena poleg infor-
mativne table tudi didaktična 
igrala z devetimi interpreta-
cijskimi točkami na temo po-
mena rib v rečnem ekosistemu 
in vodnem krogu. »Projekt je 
razdeljen na tri faze in bo po-
tekal do septembra 2020. Rib-
nik in okolico želimo vključiti 
tudi v našo turistično ponud-
bo skupaj z radeškim splavom 
in zgodbo o splavarjenju,« je 
pojasnila Kalinova, ki jo vese-
li, da je naravno okolje kot za-

nimivo učilnico v naravi pre-
poznala tudi radeška osnovna 
šola. »Šola bo izkoristila narav-
ne danosti, ki jih bo vključila v 
letni program dela za izvaja-
nje tehniških in naravoslovnih 
dni,« je pojasnila ravnateljica 
Katja Selčan. Župan Tomaž 
Režun je ob tem izpostavil še 
protipoplavno varnost, ki je 
bila pridobljena z izgradnjo HE 
Vrhovo leta 1993 ter dodal, da 
je bila z izgradnjo urejena tudi 
ena najlepših ribolovnih tras v 
Evropi.

Pri revitalizaciji območja pri 
ribiškem domu na Hoteme-
žu in dodajanju vsebin v na-
ravnem okolju ribnika sode-
lujejo Občina Radeče (vodilni 
partner), KTRC, Ribiška druži-
na Radeče in OŠ Marjana Nem-
ca Radeče. Projekt, katerega 
vrednost je ocenjena na sla-
bih 143 tisoč evrov, je sofinan-
ciran v višini do 120.528 evrov 
iz sredstev Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo. 

 Smilja Radi

Degradiran� prostor,� ki� je� nastal� ob� izgradnji� HE� Vrhovo,�
postaja�urejeno�ribolovno�in�rekreativno�območje.

»Veseli me, da nam vsako novo 
študijsko leto uspe napolniti 
kulturno dvorano v Sevnici, da 
krožki delujejo in se članstvo 
povečuje,« pravi Sašo Jejčič, ki 
je kot predsednik društva nas-
ledil Marijo Jazbec. Ob tem 
je izrazil veselje, da se vsako 
študijsko leto število slušate-
ljic in slušateljev povečuje – 
v minulem študijskem letu je 
bilo vseh včlanjenih 222 (116 
žensk in 56 moških). »Naše 
delo v preteklem študijskem 
letu je bilo pestro, zanimivo, 
polno novih znanj, doživetij 
in prijetnih skupnih trenut-
kov; med drugim smo imeli 
tudi prvo skupno letovanje na 
morju,« doda in izpostavi, da je 
program vse težje sestavljati. 
»Obdelali smo že vse mogoče 
teme, gostili veliko eminentnih 
predavateljev, a upam, da smo 
kljub temu uspeli ponovno se-
staviti zanimiv nabor preda-
vanj in morda nam uspe tudi 
s kakšnim novim krožkom,« 
pojasni in nadaljuje, da je cilj 
delovanja društva omogočiti 
ljudem v tretjem življenjskem 
obdobju aktivno vključevanje 
v sodobno družbo.

Prvi študijski dan, ki je v sev-
niško kulturno dvorano priva-
bil okoli 200 študentk in štu-
dentov tretjega generacijskega 
obdobja, so z nastopom pope-
strili pevska skupina Utrinek 
U3, kvartet flavt Glasbene šole 
Sevnica, Sinjo Jezernik z dve-
ma kratkima humorističnima 
nastopoma in folklorna skupi-

Stopili so v novo študijsko leto
SEVNICA – 1. oktobra se je začelo novo študijsko leto tudi za članice in člane Društva Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje (U3) Sevnica, ki je bilo ustanovljena leta 2003 in je del Slovenske univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje.

na Spomin DU Sevnica, ki jo od 
lanskega leta vodi Jasna Pino-
za. V preddverju kulturne dvo-
rane so bila na ogled slikarska 
dela likovnega krožka, v dvo-
rani pa izdelki ročnodelskega 
in ustvarjalnega krožka ter ze-
liščarskega. Vsak član oz. čla-
nica je prejel poseben bilten, 
v katerem so zbrani podatki o 
delovanju društva v minulem 
študijskem letu ter napoved-
nik letošnjih študijskih aktiv-
nosti, med katere sodi tudi re-
cital poezije Kajetana Koviča v 
počastitev občinskega prazni-
ka, ki se bo odvijal v Kulturni 
dvorani Sevnica 12. novembra 
ob 18. uri. 
 Smilja Radi

U3�v�Sevnici�deluje�že�15�let�in�vsako�leto�privabi�vedno�večje�
število�slušateljic�in�slušateljev,�ki�sodelujejo�na�predavanjih�
in�v�različnih�krožkih.
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14. avgusta 1949 je bilo v Do-
bovi organizirano društvo 
upokojencev, ki je štelo 50 čla-
nov. Prva srečanja članov DU 
Dobova so potekala v pododrju 
kulturnega doma, nemalokrat 
tudi kar na domu katerega iz-
med članov. Z leti je število 
članov naraščalo, ob tem pa je 
rasla tudi želja po lastnih pro-
storih društva. Dom upokojen-
cev v Dobovi je bil zgrajen in 
predan v uporabo leta 1970, 
leta 1994 pa je dobil današnjo 
podobo. V njem so med dru-
gim potekala srečanja, prijet-
na druženja, razna predava-
nja, rekreacija, martinovanja, 
novoletne zabave, pustovanja, 
občni zbori itd. Društvo, ki je 
razvilo tudi svoj prapor, je pro-
store oddajalo v najem tudi kot 
priložnosti za poroke in razno-
vrstne obletnice. Člani društva 
so v vseh teh letih organizirali 
številne športne aktivnosti, od 
balinanja, kegljanja na vrvici, 

pohodov do kartanj, lahko se 
pohvalijo tudi z nedavnim izje-
mnim uspehom gospe Rezike 
Lubšina, ki je na republiškem 
tekmovanju v pikadu v ženski 
kategoriji osvojila tretje mes-
to. Pred štirimi leti je bila us-
tanovljena tudi kulturna sekci-
ja društva, pod katero spadajo 
članice Vokalne skupine UP pa 
tudi članice folklorne skupine 
Dübovske ladarice. 

Brežiški župan Ivan Molan je 
izrazil veselje, da se dobovski 
in kapelski upokojenci sreču-
jejo in družijo tudi z upoko-
jenci na drugi strani meje ter 
s tem ohranjajo tradicijo med-
državnega sodelovanja – letos 
je potekalo že jubilejno dese-
to srečanje Sotla – Sutla. Ob tej 
priložnosti je društvu za nje-
gov jubilej podelil plaketo Ob-
čine Brežice. Predsednik Zveze 
društev upokojencev Slovenije 
(ZDUS) Janez Sušnik je pou-

daril, da je dobovsko-kapelsko 
društvo s svojo aktivnostjo in 
poslanstvom svoje člane stal-
no nagovarjalo k druženju na 
področju športa, kulture idr. 
Zahvalil se je tako predsedni-
ku DU Dobova-Kapele Slavku 
Bokorju kot tudi predsedniku 

PZDU Posavje Jožetu Žnida-
riču. Za ves dosedanji trud in 
motivacijo za naprej je DU Do-
bova-Kapele podelil veliko pla-
keto ZDUS. Zbrane je nagovoril 
tudi Žnidarič. Koordinatorka 
programa Starejši za starejše 
v DU Dobova-Kapele Marija 

Radanovič je predstavila sam 
program, v katerem društvo 
sodeluje že deset let in katere-
ga namen je pomoč starejšim 
od 69 let. Trenutno v ta na-
men na terenu aktivno deluje 
13 društvenih prostovoljk, ki 
uspešno sodelujejo z večgene-
racijskim centrom v Brežicah. 
Društvu so ob jubileju čestita-
li še nekateri drugi gostje, med 
drugim predsednik upokojen-
cev iz Brdovca Željko Gašpe-
rinčić in predsednica Društva 
upokojencev Sevnica Ana Je-
lančić. Bokor se je ob koncu 
za dobro medsebojno sodelo-
vanje zahvalil nekaterim usta-

novam, organizacijam in dru-
štvom pa tudi Merici Stanjko, 
ki je tudi tokrat poskrbela za 
lepo pripravljeno sceno. V kul-
turnem programu so nastopi-
li učenci dobovske šole (men-
torica Tea Ferlan), obe sekciji 
DU Dobova-Kapele, Vokalna 
skupina UP in folklorna skupi-
na Dübovske ladarice, ter Do-
bovski pevci. Povezovalka ve-
čera je bila Pavla Bunetić. Po 
uradnem delu programa sta 
zbrane zabavala člana Dua Po-
zitiva Aljaž Božič in Vesna 
Furlan Božič. 

� R.�Retelj

Če se bo v program vključilo 
vsaj 70  % vabljenih, bo v 
Sloveniji za rakom debelega 
črevesa in danke umrlo 200 
ljudi manj. Pri tistih, ki se od-
zovejo, se 65 do 70 % prime-
rov raka odkrije tako zgodaj, 
da onkološko zdravljenje ni 
potrebno.

Odzivnost v Program Svit je 
v 1. polletju 2019 v Sloveniji 
znašala 65,41 %. V zdravstve
ni regiji Celje, kamor spadajo 
tudi Brežice, je bila 64,80od
stotna odzivnost. V obči-
ni Brežice je bila odzivnost 
62,79 %. Odzivnost v Slove
niji se je v primerjavi z letom 
2018 zvišala za 0,78 %, v regi
ji Celje pa za 0,48 %. V zdrav
stveni regiji Celje se je odzva
lo 59,16 % moških in 70,19 % 
žensk, medtem ko je na rav
ni države sodelovalo 59,94 % 
moških in 70,60 % žensk.

Vzpodbuden je podatek, ki 
kaže odzivnost po letih, saj je 
bila leta 2010 v občini Breži
ce leta 52,85odstotna (Slo
venija 57 %) in je postopoma 
narasla na 62,79 % (Slovenija 
65,41  %), medtem ko je bila 
še v lanskem letu udeležba v 
naši občini 59,17odstotna. 
Od leta 2010 je bila udeležba 

v občini Brežice najvišja v pr
vem polletju 2015, kjer je bila 
udeležba 65odstotna. Odziv
nost v Program Svit po spolu je 

prav tako različna. V večini pri
merov je odzivnost pri moških 
nižja kot pri ženskah. 

Od 1. 1. do 30. 6. 2019 je bilo v 
program povabljenih 160.592 
oseb in 159.995 osebam je bilo 
vabilo vročeno. Izjavo o sode
lovanju je vrnilo 104.658 oseb 
(65,41 %). Zaradi začasnih ali 
trajnih izključitvenih kriteri
jev (kolonoskopija v zadnjih 
treh letih z odstranjenimi poli
pi ali brez, rak debelega čreve
sa ali danke in kronična vnet
na črevesna bolezen) so bile 
izključene 6404 (6,12 %) ose

be. V programu ni želelo sode
lovati 171 oseb (0,11 %). Kom
plet testerjev za odvzem dveh 
vzorcev blata na prikrito krva

vitev blata je bil poslan 98.379 
osebam. Za analizo primer
ne vzorce je do 30. 6. 2019 vr
nilo 94.215 (95 %) oseb. Med 
analiziranimi osebami je ime
lo 88.347 (93,77 %) oseb ne
gativen izvid in 5868 (6,23 %) 
oseb pozitiven izvid. Preseja-
ne je bilo 61,70 % povablje-
ne populacije. V prvem pol
letju 2019 je bilo izvedenih 
5389 kolonoskopij v 23 po
oblaščenih kolonoskopskih 
centrih. 

V Zdravstvenem domu Bre-
žice deluje Svitova kontakt-

na točka, kamor se lahko 
obrnete po pomoč, če jo po-
trebujete, vsak ponedeljek 
med 12. in 14. uro. Kontakt
na oseba je Benjamina Šu-
ler, diplomirana medicinska 
sestra, telefon: 031 716 732, 
epošta: benjamina.suler@zd
brezice.si. Lokacija: Center za 
krepitev zdravja Brežice, Cesta 
bratov Milavcev 18, 8250 Breži
ce (nogometni stadion).

K večji udeležbi pripomorejo 
promocije Programa Svit z na
pihljivim modelom debelega 
črevesa. V Sloveniji je bilo iz
vedenih pet večjih promocij, 
od tega ena v Vojašnici Jerne
ja Molana Cerklje ob Krki, kjer 
je Ministrstvo za obrambo v 
nedeljo, 2. junija 2019, izved
lo dan odprtih vrat Vojašni
ce Jerneja Molana Cerklje ob 
Krki, na katerem je sodeloval 
tudi Center za krepitev zdrav
ja Brežice s predstavitvijo pre
sejalnega programa za rak de
belega črevesja in danke Svit v 
sodelovanju z Nacionalnim in
štitutom za varovanje zdravja, 
OE Celje.

Vse občanke in občane vabi-
mo, da se pravočasno odzi-
vajo na vabila v okviru pre-
ventivnega programa Svit.

Odzivnost v program SVIT v 1. polletju 2019 
v občini Brežice nižja od slovenskega povprečja

Vizija programa SVIT je pravočasno odkriti in odstraniti predrakave spremembe ter raka na debelem črevesu in 
danki pri čim večjem deležu ciljne populacije ter s tem preprečiti nastanek bolezni. V program so vključeni moški 
in ženske med 50. in 74. letom starosti, in sicer vsaki dve leti. 

Promocija Programa Svit na dnevu odprtih vrat vojašnice; 
od desne proti levi: Samo Podgornik, ambasador programa 
SVIT, Martina Podgoršek, diplomirana medicinska sestra iz 
ZD Brežice, Benjamina Šuler, diplomirana medicinska sestra  
iz ZD Brežice, Tatjana Skornik Tovornik, dipl. san. inž., NIJZ

Ponosni na svoj dom upokojencev

Predsednik�DU�Dobova-Kapele�Slavko�Bokor�(desno)�se� je�
zahvalil�tudi�predsedniku�ZDUS�Janezu�Sušniku.

OŠTRC – V tej gorjanski vasi je 19. oktobra potekala tradici-
onalna proslava in srečanje ob dnevu spomina na 45 padlih 
borcev, talcev in drugih žrtev druge svetovne vojne, ki ga v 
kostanjeviški občini obeležujejo 21. oktobra.

Prireditev, ki tokrat ni potekala pod lipo pri spomeniku NOB, am-
pak na enem od vaških dvorišč, se je pričela s prihodom prapor-
ščakov borčevskih in drugih veteranskih organizacij, spominske 
Gorjanske čete in postrojem pripadnikov Slovenske vojske ter re-

citacijo Brede Vi-
denič Kuplenik. 
V imenu Občin-
ske organizacije 
Združenja borcev 
za vrednote NOB 
Kostanjevica na 
Krki je zbrane na 
srečanju pozdra-
vil predsednik 
Jakob Gašpir. 
»Zbrali smo se v 
spomin na padle 

v boju za svobodo in zato, ker nam je mar za vrednote, ki ljudi 
povezujejo in združujejo v skupnem prizadevanju za boljši jut-
ri. Brez teh vrednot se ljudstvo na naših tleh ne bi osvobodilo. 
Brez teh vrednot ne bi ohranili svojega jezika in kulture in ko-
nec koncev ne bi ob začetku 90. let prejšnjega stoletja dosegli sa-
mostojne in neodvisne države Slovenije,« je dejal. NOB je po nje-
govem mnenju našemu narodu dala osnovo državotvornosti in 
temelj za osamosvojitev leta 1991, ko je narod dosegel zgodo-
vinsko najvišjo stopnjo slogo. Gašpir je nato skupaj z županom 
Ladkom Petretičem, ki je prav tako nagovoril zbrane, položil 
venec k spomeniku sredi vasi. 
Častni gost prireditve je bil Stanko Kušljan, borec Gorjanske-
ga bataljona in kasneje Cankarjeve brigade, nosilec partizanske 
spomenice 1941, ki je pred kratkim dopolnil že 100 let. Kultur-
ni program so oblikovali mladi Kostanjevičani Ajda Lea Jakše, 
Jakob Zaman Jelenič, Ana Pirnar, Klemen Mohar, Urban Jak-
še, Iza Pucelj in Lara Merlin.
� P.�Pavlovič

DOBOVA – 12. oktobra je Društvo upokojencev Dobova-Kapele v dobovskem Kulturnem domu s prireditvijo obeležilo 70 let svojega delovanja. DU Dobova-Kapele 
danes šteje 472 članov, v sedmih desetletjih se je na čelu društva izmenjalo osem predsednikov, trenutno to funkcijo opravlja Vjekoslav (Slavko) Bokor ml.

Žrtvam v spomin, živim v opomin 

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

Stanko�Kušljan�in�Jakob�Gašpir
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PROIZVODNJA – OKTOBER 2019

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 TG - - 353 400 10 100 1 2

PB 2 TG - - 348 400 36 100 2 2

PB 3 TG - - 371 400 35 100 2 2

PB 4 TG 2 - 66 400 7 100 0 2

PB 5 ZP 0 - 112 300 2 100 1,8 mg/m3 -

PB 6 ZP <1 35 42 50 2,5 100 0,9 mg/m3 5 mg/m3

PB 6* TG 5 - 52 - 19 - 0,9 mg/m3 -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3,

PB4, PB5 in PB6
6.202.539 136 59

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(Ekstra	lahko	kurilno	olje	ali	D-2)
*	Za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti.

Kot je za naš medij povedal 
predsednik uprave NLB Blaž 
Brodnjak, je namen tovrstnih 
regionalnih dogodkov osebno 
srečevanje s strankami: »V tem, 
da celotno vodstvo hiše pride v 
lokalno okolje in se sreča z lo-
kalnimi gospodarstveniki, vi-
dimo veliko dodano vrednost. 
Smo namreč soodvisni, nam 
gre samo tako dobro, kot gre 
dobro našemu gospodarstvu 
in našim strankam, zato mo-
ramo razumeti njihove izzive.« 

Brodnjak je v uvodnem nago-
voru številnim zbranim, med 
njimi mnogim znanim obra-
zom iz gospodarskega in po-
litičnega življenja, dejal, da je 
NLB največja bančna skupina 
v jugovzhodni Evropi, zlasti na 
trgih zahodnega Balkana. Pou-

Zdaj je čas za investicije
SREMIČ – V restavraciji Tri lučke je 17. oktobra potekal 6. poslovni zajtrk NLB, na katerega so povabili svo-
je stranke, tako poslovne kot fizične osebe, z območja Posavja in Dolenjske. Kot aktualno temo so tokrat iz-
postavili (ne)gotovost poslovnega okolja ter trende in izzive upravljanja s talenti oz. kadri. 

daril je, da imamo Slovenci na 
bankah kar 30 milijard evrov, 
a premalo trošimo in investi-
ramo. »Obseg bančnih posojil 
gospodarstvu je nižji kot obseg 
posojil prebivalstvu,« je pona-
zoril razloge za po njegovem 

mnenju prenizko rast investi-
cij, za katere je v času bližajo-
če se nove recesije pravi čas. 
»Denar je zgodovinsko najce-
nejši in je dostopen,« je pou-
daril, a opozoril tudi, da je zdaj 
čas za investicije v osnovno de-
javnost, ne pa za špekuliranje. 

V nadaljevanju je dr. Jure Sto-
jan, partner in direktor razvo-
ja ter raziskav na Inštitutu za 
strateške rešitve, pojasnil, kaj 
gospodarstvu obetajo podat-
ki. Kot je dejal, so kljub trenu-
tni negotovosti v globalnem 
gospodarstvu na daljši rok, ko 
so odločilnejše bolj temeljne 
lastnosti gospodarstva, obeti 
za Slovenijo dobri. »Slovensko 
gospodarstvo je po komple-
ksnosti 11. na svetu. To je odli-
čen znak. Pomeni, da smo iz-
najdljivi in znamo delati stvari, 
za katere je pravzaprav never-
jetno, da jih je tako majhno go-
spodarstvo sposobno naredi-
ti,« je poudaril. Dr. Aleksander 
Zadel, partner in direktor ka-
drovske agencije Competo, je 
spregovoril o novih generaci-
jah zaposlenih. »V prihodnosti 
bo v podjetjih bistveno sobiva-
nje vrednot in kultur različnih 

generacij,« je poudaril. Dodal je 
še, da konkurenčna prednost 
ne bo znanje – to bo namreč di-
gitalizirano in dostopno vsem 
–, ampak to, kako dobro bomo 
znali to znanje uporabiti. Prip-
ravili so še okroglo mizo, na ka-
teri sta Andrej Meža iz NLB in 
Mirko Požar iz podjetja Soltec 
iz Dobove s Petro Kovič govo-
rila o tem, kako danes privabi-
ti dobre kadre in jih motivira-
ti. »Ni dovolj le plača, regres in 
dopust, ključno je stimulativ-
no okolje, vsi si želijo dosega-
nja zmag in to moramo omogo-
čiti,« je dejal Požar.

Brodnjak: naša mreža 
je še vedno široka

Na naše vprašanje glede krče-
nja nekoč precej široke mre-
že poslovalnic in bankoma-
tov, tudi v Posavju, je Brodnjak 
odgovoril, da fizični obisk po-
slovalnic pada, banka pa veli-
ko vlaga v digitalne rešitve za 
uporabnike. »Te pokrijejo 80 
ali več odstotkov vaših potreb, 
gotovinske storitve pa lahko 
načeloma uredite na bankoma-
tu,« pravi prvi mož banke. »Si-
cer pa je naša mreža še vedno 
široka, morda se je treba nekaj-
krat na leto, ko je potreben fizi-
čen obisk banke, odpeljati pet 
ali deset minut vožnje daleč. 
Verjamemo, da to na dolgi rok 
še vedno zagotavlja ustrezno 
storitev, razmišljamo pa tudi o 
uvedbi mobilne banke oz. avto-
busa, ki bi potoval po Sloveniji 
in na najbolj akutnih območjih 
ponudil te storitve,« še doda-
ja Brodnjak in poudarja, da je 
večina storitev preko sodobnih 
telekomunikacijskih naprav na 
voljo 24 ur na dan.
� Peter�Pavlovič

Dogodka�so�se�udeležili�številni�znani�obrazi�iz�gospodarstva�
in�politike.

iz sveta jedrske energije

JE Kliping ⚛ JE Kliping ⚛ JE Kliping

JE Kliping ⚛ JE Kliping ⚛ JE Kliping

V prvotnem pomenu se je angleška beseda "klipping" uporabljala za opis dejavnosti izrezovanja 
člankov iz tiskanih medijev, danes pa je to sinonim za spremljanje poročanja medijev o določeni 
temi, osebi ali drugem, kar zanima naročnika oz. uporabnika.

Avgusta je minilo 45 let, kar je bila v Kostanjevici na Krki z ameriško firmo Westinghouse 
podpisana glavna pogodba o dobavi opreme in storitev za JE Krško, tri mesece kasneje (1. 
decembra) pa je predsednik tedanje države SFRJ Tito v Vrbini položil temeljni kamen zanjo.

V letošnjem letu, zlasti po predvajanju TV nadaljevanke o hudi nesreči v ukrajinski JE Čer-
nobil, se je (ponovno) povečalo zanimanje javnosti za problematiko delovanja jedrskih 
elektrarn. Nov zagon razpravi pa je dal obisk predsednika Vlade Marjana Šarca v NE Kr-
ško in predvsem njegova izjava, da podpira izgradnjo novega jedrskega reaktorja. Sledi-
la je poplava medijskih objav, ki prinašajo različna stališča do energetske izrabe tega vira 
v Sloveniji in v svetu. 

Ker menimo, da mora biti zlasti javnost v bližini obstoječih (in načrtovanih ) jedrskih objek-
tov najbolje obveščena o dogajanju na tem področju, kar pa je večini ljudi vendarle nemo-
goče spremljati, smo se v uredništvu odločili, da poskušamo vsaj občasno pripraviti kra-
tek pregled zanimivejših objav.

"Menim, da bo jedrska energija tista, ki lahko reši naše probleme. 
Če danes dobimo 40 % iz JE Krško, potem vemo, koliko nam pro-
izvede energije," je ponovno (verjetno nenamerno) zavajal jav-
nost predsednik Vlade Marjan Šarec. (POP TV, okt./2019) Pred-
sednika je najbolje demantiral sam direktor NE Krško Stanislav 
Rožman z izjavo: "Sloveniji prispevamo 20 % potrebne električ-
ne energije, Hrvaški pa glede na večji sistem 17 %." (Radio SLO, 
okt./2019)

Nekoliko drugačno stališče od svojih kolegov o tem, kako se lo-
titi gradnje novega reaktorja, ima jedrski strokovnjak z Inštituta 
Jožef Stefan Iztok Tiselj: "Mislim, da bi morali začeti z referendu-
mom. ... Velika škoda bi bila, da ponovimo avstrijsko napako, ki so 
šli na referendum po tem, ko so v novo jedrsko elektrarno že vlo-
žili med pet in deset milijard evrov." (MMC RTV SLO, sept./2019)

V zvezi z izbiro potencialnega dobavitelja opreme za nov reak-
tor v Krškem je zanimivo oceno podal prof. Rafael Mihalič z lju-
bljanske Fakultete za elektrotehniko: "Ponudnikov je kar nekaj. 
Kitajci načrtujejo masovno izdelavo enega tipa reaktorja, ki se bo 
zaradi tega verjetno precej pocenil. Po lastnostih zelo dober reak-
tor imajo bojda Rusi. Vendar, ko se omeni Ruse, seveda vsi posko-
čijo zaradi Černobila, čeprav je to posebna zgodba, ki s tem nima 
nobene zveze. Tale Westinghouse so še samo pisarne in načrtoval-
ci, ne izdelujejo ničesar več." (NoviceSvet24, sept./2019)

Mag. Danijel Levičar, član uprave GEN energije in bivši vodja 
direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo RS na 
vprašanje novinarke, zakaj še nimamo odlagališča NSRAO: "Od-
lagališče se ne gradi skupaj z elektrarno. V začetku, ko elektrarna 
stoji, nimaš odpadkov. Zato začneš razmišljat o odlagališču in ga 
začneš graditi kasneje ... Teh odpadkov ni veliko, teh odpadkov bi 
bilo za dve sobi." (TV SLO, sept./2019)

"Odpadke je treba skladiščiti v Sloveniji, če že nudijo takšno mož-
nost. Oni so vajeni živeti z jedrsko elektrarno. Nas siliti s takim 
odlagališčem pomeni psihično in fizično uničevanje celotnega tu-
kajšnjega prostora," je o nameri hrvaške vlade, da zgradi odla-
gališče pri kraju Dvor na Trgovski gori, povedal župan Petrinje 
Darinko Dumbović. (Večernji list, okt./2019) 

"Jedrska energija je nujna za zmanjšanje ogljikovih izpustov, hkra-
ti jo lahko proizvajamo vse dni v letu … Pomembno je, da ženskam 
ravno ženska pove vse prednosti jedrske energije. Kajti, če bomo 
pravilno izobrazili ženske, potem bomo izobrazili celotne druži-
ne," je svetovala udeleženka blejskega strateškega foruma lady 
Barbara Judge, mednarodna strokovnjakinja za vrednostne pa-
pirje, ki je delala tudi za jedrsko industrijo. (Delo, sept./2019)

Na vprašanje, ali si je (kot mnogi Slovenci) ogledal nadaljevanko 
HBO o Černobilu, je direktor NE Krško Stanislav Rožman pove-
dal: "Moram reči, da si nadaljevanke nisem ogledal, ker v principu 
ne gledam nadaljevank. Vem, da so zasnovane tako, da bi bile do-
padljive za široke množice gledalcev. To ne pomeni, da ignoriram 
problematiko, a jaz poznam dejstva in ne rabim igranih filmov, da 
mi določene stvari pojasnijo ..." (Radio SLO, okt./2019)

LJUBLJANA, POSAVJE – Vlada 
RS je 24. oktobra mag. Vojka 
Sotoška ponovno imenovala 
na mesto direktorja javnega 
podjetja Infra d.o.o. za dobo 
štirih let, in sicer od 9. 11. 
2019 do 8. 11. 2023, z mož-
nostjo ponovnega imenovan-
ja. Sotošek je na čelu Infre že 
od leta 2008. P. P.

Vojku Sotošku 
nov mandat

KRŠKO – Nuklearno elektrarno Krško so po zaključenem re-
dnem remontu 29. oktobra ponovno vključili v elektroenerget-
ski sistem, po preverjanjih na nizki moči pa so postopoma zvi-
ševali moč elektrarne. »V 28 dneh, redni remont se je začel 1. 
oktobra, smo opravili menjavo jedrskega goriva, preventivna 
vzdrževalna dela in deset večjih naložb s področja tehnološke 
nadgradnje. Med remontom smo 56 od 121 gorivnih elementov, 
ki bodo zagotavljali vir energije za prihodnje leto in pol, zame-
njali s svežimi. Izvedli smo obsežen standardni program vzdrže-

Zaključili redni remont 

vanja in preverjanja strojne, 
električne in merilno-regula-
cijske opreme. Z več sto nad-
zornimi testi smo preverili 
sisteme, strukture in kompo-
nente,« so sporočili iz NEK. 
Vsa dela so vodili in nadzira-
li zaposleni v NEK, pri njihovi 
izvedbi pa je poleg njih sodelo-
valo še več kot 1400 delavcev 
zunanjih izvajalcev iz Slove-
nije in Hrvaške ter izvajalcev 
specifičnih del v jedrski indu-
striji iz mednarodnega oko-
lja. Kakovost remontnih del je 
nadzorovala Uprava RS za je-
drsko varnost, spremljale pa 
so jih tudi pooblaščene orga-
nizacije.
� P.�P./vir:�NEK

V�NEK�in�njeni�okolici�je�bilo�cel�oktober�zelo�živahno.
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DOBOVA – Pred vrtcem Naj-
dihojca v Dobovi je 17. okto-
bra potekala prireditev ob 
50-letnici predšolske vzgoje 
v tem kraju. Najprej je pred-
šolska vzgoja potekala v sta-
ri šoli, od leta 1978 dalje pa 
poteka v stavbi vrtca, ki je že 
zelo dotrajan, zato ima obči-
na v prihodnjih letih na isti 
lokaciji namen zgraditi no-
vega.

Najprej je pred mikrofon sto-
pila ravnateljica OŠ dr. Jožeta 
Toporišiča Dobova Ivana Ba-
škovič in vsem zaželela, da 
bi skozi prireditev doživeli 
košček topline, s katerim vsak 
dan vzgojiteljice obdajajo ot-
roke. V nadaljevanju je vodja 
vrtca Renata Furlan podrob-
neje orisala zgodovino pred-
šolske vzgoje v Dobovi. Kot je 
omenila, se je učiteljstvo v Do-
bovi zavzelo za predšolske ot-
roke. Takratno aktivno delo s 
cicibani, ki so prostovoljno pri-
hajali v šolo, je uspešno vodi-
la Dragica Nunčič, kasneje pa 
Francka Pečnik. Vmes je delo 
s cicibani prenehalo in se po-
novno začelo pod vodstvom 
Ankice Krivec. Leta 1968 so 
na področju takrat imenovane-
ga otroškega varstva v Breži-
cah stopili korak naprej. Tudi 
v Dobovi je bila ustanovljena 
mala šola, ki je imela prostor v 
stari šoli. Do novembra je bila 
vodja Pečnikova, ki je bila tudi 
pobudnica in začetnica akci-
je za ustanovitev vrtca v Do-

PIŠECE – 20 let je minilo, od-
kar je OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece vstopila v svetov-
no mrežo Unescovih šol in 
prav toliko let že organizi-
ra mednarodne tabore, s 
katerimi premika meje. V 
oktobrskem tednu, ko je v 
Pišecah potekal jubilejni 
mednarodni Unesco tabor, 
so v ta namen pripravili tudi 
slovesnost.

24. oktobra so v večnamen-
skem domu Pišece na priredi-
tvi »20 let tkemo niti za toplo 
stran srca« spregovorili rav-
nateljica pišeške šole Nuška 
Ogorevc, brežiška podžupanja 
Mila Levec, namestnica direk-
torja Zavoda RS za šolstvo dr. 
Stanka Preskar in nacional-
ni koordinator Unesco ASPnet 
mreže šol Jože Bogataj. Rav-
nateljica je posebej za naš ča-
sopis izjavila, da se je pred 
20 leti v Pišecah začela zgod-
ba povezovanja ter odpiranja 
šolskih vrat in domov doma-
činov, ki so sprejeli prve be-
gunske otroke. »Po vseh teh 
20 letih organiziranja medna-
rodnih taborov lahko rečem, 
da je vredno, zato ker smo vsi 
po vrsti bogatejši, predvsem 
učenci, ki pridobijo veliko iz-
kušenj, novega znanja, prija-
teljstev ter se naučijo vrednot 
spoštovanja, razumevanja in 
medgeneracijskega povezo-
vanja. Bogatejši smo tudi uči-
telji, ki moramo in želimo tim-
sko sodelovati,« je dejala in 

Dobova bo dobila nov vrtec

bovi. Do njegove otvoritve je 
prišlo septembra 1978. »Kra-
jani so se odločili, da se zgradi 
nov vrtec, ki bo lahko zajel vse 
otroke in rešil dolgoletni pro-
blem varstva otrok zaposlenih 
staršev,« je povedala Furlano-
va in dodala, da se je tudi v Ka-
pelah kazala potreba po vzgoji, 
varstvu in učenju predšolskih 
otrok, zato se je tudi tam odprl 
oddelek vrtca. Z izgradnjo pri-
zidka šole in športne dvorane 
je dobovski vrtec izgubil igri-
šče za najmlajše in del igrišča 
za starejše otroke ter kuhi-
njo. Z delovno akcijo, v kateri 
so sodelovali starši, je takrat 
igrišče dobilo prvo ograjo, dva 
peskovnika in igralno hišico, je 
še opisala.

Brežiški župan Ivan Molan, 
ki je ob tej priložnosti podelil 
tudi plaketo Občine Brežice, 
je navedel, da v proračunu za 

leto 2019 namenjajo 4,5 mili-
jona evrov za predšolsko vzgo-
jo, med temi so tudi sredstva, 
namenjena za projektno do-
kumentacijo za gradnjo vrt-
ca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča 
Dobova. Več kot 40 let star vr-
tec v Dobovi je namreč dotra-
jan in Občina Brežice načrtuje 
gradnjo novega na tej lokaciji. 
Gradbeno dovoljenje za pro-
jekt gradnje novega vrtca pri 
šoli so že pridobili. Načrtuje-
jo, da bodo vrtec začeli gradi-
ti konec leta 2020, dokončan 
pa bo v začetku leta 2022, je 
še omenil. V programu so na-
stopili vsi oddelki dobovskega 
vrtca, manjkal ni niti prikupni, 
a malce nagajivi palček Naj-
dihojček. Obiskovalci so se še 
lep čas zadržali na prizorišču, 
kjer so bile postavljene stojni-
ce, potekale pa so tudi različne 
animacije za otroke.
 Rok�Retelj

Ena�od�točk�dobovskih�vrtčevskih�otrok

Tabor pomeni način življenja

dodala, da so še posebej po-
nosni na povezanost z doma-
čini, društvi, krajem. Tabor ne 
pomeni samo enotedenskega 
projekta in premaknitve učne 
vsebine iz prostora v nara-
vo, temveč pomeni tudi način 
življenja, je poudarila in še 
navedla, da vsako leto na nji-
hovem taboru sodeluje prib-
ližno 20 šol, od tega je šest 
ali sedem iz Hrvaške in Srbi-
je. V dogajanje letošnjega ta-
bora so vključili tiste delavni-
ce, ki so jih v dveh desetletjih 
spoznali kot najboljše, med 
drugim delavnico idejne vod-
je tabora Rut Zlobec in vod-
je Unesco središča za Posavje, 
Dolenjsko in Belo krajino Ta-
nje Plevnik Afriški batik ter 
nacionalni Unescov projekt 
Moder stol.

Ravnateljica OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece je na slove-
snosti podelila zahvalne listi-
ne različnim organizacijam pa 
tudi idejni vodji pišeških tabo-
rov Rut Zlobec. Domači učen-
ci so ob tem pripravili zanimiv 
program, v katerega so vklju-
čili tudi nekaj domačinov, ki so 
na oder prišli predstavit svo-
jo dejavnost, polna dvorana pa 
je dokončno stala na nogah in 
tudi zaplesala ob glasbenih 
točkah učiteljev pišeške šole 
in članov Pihalne godbe Piše-
ce. Program je povezoval Da-
vid Križman. V zgornji avli 
šole in po hodnikih so pripra-
vili tudi razstavo Retrospek-
tiva, ki prikazuje vseh 20 let 
organiziranja mednarodnih 
taborov v Pišecah.

� Rok�Retelj

Polno�dvorano�je�dvignil�na�noge�nastop�učiteljev�šole�s�pevko�
Romano�Žnideršič�in�šolskim�zborom.
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Akcija velja v pooblaščenih Renault servisnih delavnicah od 09.10.2019 do 15.11.2019 oziroma do razprodaje zalog. Cena velja izključno za pnevmatiko BARUM 185/65R15 88 T. V ceno 
pnevmatike sta že vključena tudi menjava in centriranje. Cena vključuje DDV. Ponudbo za ostale velikosti in znamke pnevmatik lahko preverite na: https://spletnaponudba.renault.si/ 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Renault priporoča renault.si

Ne nasankajte
ob prvem snegu

RENAULT STORITEV. 
Vozite dalje. Uživajte dalje.

ZIMSKA PNEVMATIKA
MENJAVA
CENTRIRANJE

že od 49,90 €

07 391 81 17
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

Muca OTA (19332B) 
je stara cca. pet mesecev, je pri-
jazna in umirjena. Želi si odgo-
vornega človeka, ki ji bo nudil 
skrben in varen dom.

Psička MIMI (19344B) 
je stara cca. eno leto in pol, je 
prijazna in cartljiva. Išče varen 
dom in odgovorno osebo ali 
družino, ki bo skrbela zanjo. 

Muc POKO (19345B)
je cca. dva meseca star mladiček 
tigraste barve in srednje dolge 
dlake. Prijazna kepica ljubezni 
čaka na odgovornega posvoji-
telja, ki mu bo nudil topel dom. 

V Ljubljani je 24. oktobra potekala podelitev nazivov Planetu Zem-
lja prijazna občina 2019. Na slovesnosti, ki je potekala že deseto 
leto zapovrstjo, je društvo Planet Zemlja podelilo nazive in prizna-
nja tistim občinam, ki so v letu 2019 pokazale najboljši odnos do 
okolja. Naziv je prejela tudi Občina Brežice, ki pri načrtovanju vseh 
projektov in investicij skrbi za ohranjanje okolja, saj sta neokrnje-
na narava in čisto okolje med najpomembnejšimi dejavniki pri za-
gotavljanju kakovostnega življenja v lokalni skupnosti.

Poleg Občine Brežice so naziv 
Planetu Zemlja prijazna občina 
2019 prejele še Občine Razkriž-
je, Črna na Koroškem, Ljutomer, 
Krško ter mestni občini Velenje 
in Ljubljana. Občinam, ki so za 
las zgrešile naziv in so po oce-
nah komisije zelo dobre, so bila 
podeljena priznanja, ta so pre-
jele Občine Sevnica, Dol pri Lju-
bljani in Izola.
Na slovesnosti je bil prisoten 
minister za javno upravo Rudi Medved, ki je vsem občinam čestital 
za dosežene rezultate in vložen trud. V imenu Občine Brežice je nag-
rado prevzel podžupan Jure Pezdirc. 
Predsednik društva Planet Zemlja Vito Avguštin je ob podelitvi pove-
dal: »Ker letos zaključujemo prvo desetletje projekta, lahko rečem, 
da se je v tem času skristalizirala skupina občin, ki dajejo okoljskim 
projektom močan poudarek.« Nazive in priznanja Planetu Zemlja pri-
jazna občina podeljuje Društvo Planet Zemlja od leta 2010, na nate-
čaju je do zdaj sodelovalo že več kot 150 slovenskih občin. Projekt 
je namenjen 212 lokalnim skupnostim v Sloveniji, s ciljem merjenja 
učinkovitosti upravljanja okoljskih problematik ter kakovosti bivanja 
občank in občanov. Lokalne skupnosti lahko namreč s svojimi odlo-
čitvami in pristojnostmi neposredno vplivajo na stanje okolja, hkrati 
pa zaradi razpršenosti veliko takih odločitev ne zbudi pozornosti stro-
kovne in zainteresirane javnosti. Eden od glavnih ciljev analize njiho-
vih aktivnosti na kar 12 različnih področjih in nagrajevanja najbolj-
ših – kot primerov dobre prakse – je ozaveščati in motivirati lokalne 
skupnosti, da svoje odločitve sprejemajo s strateškim razmislekom 
o stanju okolja in kakovosti bivanja v njihovi občini.

Občina Brežice prejela naziv 
Planetu Zemlja prijazna občina 2019

V avli Mladinskega centra Breži-
ce so potekale predstavitve dru-
štev, sodelavke Centra za krepi-
tev zdravja Zdravstvenega doma 
Brežice so izvajale brezplač-
ne meritve krvnega tlaka, ravni 
sladkorja v krvi ter gleženjskega 
indeksa za obiskovalce. Obisko-
valci so lahko pri predstavnikih 
sodelujočih društev prejeli raz-
lične uporabne informacije in 
se seznanili z nameni delovanja 
društev. 

Predavanja in predstavitev dru-
štev se je udeležila podžupa-
nja občine Brežice Mila Levec, 
ki je ob tej priložnosti pozdra-
vila obiskovalce v imenu obči-
ne ter se predavatelju zahvalila 
za zanimivo in praktično preda-
vanje. Zbrane je nagovorila tudi 
predstavnica društev ter koor-
dinatorka vsebinskega dela pro-
grama, predsednica Društva za 
preprečevanje osteoporoze 
Posavje Milena Jesenko, ki je iz-
rekla zahvalo Občini Brežice za 
več kot desetletno podporo pri 
organizaciji in izvedbi programa 
ob dnevu invalidov in bolnikov.
Program dneva invalidov in bol-
nikov je nastal v sodelovanju z 
naslednjimi društvi, ki zdru-
žujejo tudi člane na področju 
brežiške občine: Društvo diabe-
tikov Posavje, Brežice; Društvo 
za zdravje srca in ožilja, podru-
žnica Posavje; Koronarni klub 
Brežice; Društvo za prepreče-
vanje osteoporoze Posavje; 
Društvo za fibromialgijo Breži-
ce;  Ozara Slovenije, Enota Bre-
žice; Medobčinsko društvo sle-
pih in slabovidnih Novo mesto; 
Društvo za kronično vnetno 
črevesno bolezen Sekcija do-
lenjske regije; Društvo za celia-
kijo Celje; Društvo ledvičnih in 
dializnih bolnikov Krško; Zveza 
delovnih invalidov Slovenije – 
Društvo invalidov občine Breži-
ce v sodelovanju s Centrom za 
krepitev zdravja Zdravstvenega 
doma Brežice in Občino Brežice.

DOBRO OBISKANO 
PREDAVANJE O TEŽAVAH S 
KONTINENCO 

Dr. Božidar Voljč je izvedel pre-
davanje o inkontinenci v sklo-
pu programa SuhDan, ki je na-

Društva s sodelovanjem obeležila dan 
invalidov in bolnikov občine Brežice
Društva invalidov in bolnikov, ki delujejo na področju občine Brežice, so skupaj obeležila 26. oktober, dan invalidov in 
bolnikov občine Brežice. Program je potekal v torek, 22. oktobra. Obiskovalci so najprej prisluhnili zanimivemu preda-
vanju To je inkontinenca, ki ga je izvedel dr. Božidar Voljč, dr. med., odličen poznavalec nadloge, o kateri neradi govo-
rimo, greni pa telesno in psihično počutje nemajhnemu številu žensk in moških, zlasti v starejših letih. 

menjen opolnomočenju oseb z 
motnjami kontinence (težave z 
zadrževanjem vode oz. uhaja-
njem vode) in zmanjšanju sti-
gme inkontinence v slovenski 
družbi. Predavatelj je predsta-
vil podatek, da ima težave z za-
drževanjem vode od 10 do 15 % 
ljudi, torej nekje med 250.000 
in 300.000 prebivalcev Sloveni-
je. Dvakrat pogosteje prizadene 
ženske kot moške, pogostejša je 
tudi pri starejših. Predstavil je 
različne tipe oblike inkontinen-
ce, od stresne, za katero trpi od 
15 do 60 % žensk po porodu, ta 
zajema tudi uhajanje vode ob 
kihanju, kašljanju, smehu, dvi-
govanju bremen in ob športnih 
naporih. Naslednja oblika je ur-
gentna inkontinenca, ki je nena-
dna in silovita potreba po odva-
janju, lahko je inkontinenca tudi 
mešane oblike – stresna in ur-

gentna, do funkcionalne inkon-
tinence prihaja tudi zaradi dru-
gih bolezni ali stanj, obstaja tudi 
fekalna inkontinenca oz. neho-
teno uhajanje blata.

Dr. Voljč je predstavil nabor pri-
pomočkov, ki olajšajo spoprije-
manje z inkontinenco. Pri tem je 
izpostavil pomembnost pravil-
ne izmere telesnih mer pacien-
ta, da bo zdravnik lahko predpi-
sal ustrezno velikost predlog, saj 
ta močno vpliva na učinkovitost 
predlog pri vsakodnevnih aktiv-
nostih. Predavatelj je slušatelje 
opozoril tudi na pomen gibanja 
v vseh obdobjih življenja. 
Pri tem je imel predavatelj tudi 
nasvet za splošne zdravnike, ki 
naj bodo pozorni na frazo ob 
koncu pogovora s pacientom, ka-
dar ta reče »Samo še tole, gos-
pod doktor«. Pogosto je to teža-

va z inkontinenco, zaradi katere 
so prišli k zdravniku, vendar je 
pacientom težko govoriti o tej 
težavi, zato jo želijo omeniti bolj 
na mimogrede. Zdravniki naj pa-
ciente spodbudijo k temu pogo-
voru in so še posebej pozorni na 
stvari, ki pridejo na površje ob 
zaključku obiska. 

Predavatelj je svojo predsta-
vitev zaključil z razmišljanjem, 
da motnje kontinence niso sra-
mota, ampak razmeroma obi-
čajna nadloga v vseh obdobjih 
življenja, da spremljajo številna 
zdravstvena stanja in bolezni ter 
da lahko kljub temu aktivno in 
zdravo živimo, zato se je o teh 
težavah treba pogovarjati in si 
pomagati.

Več o projektu na spletni strani 
http://www.suhdan.si. 

V imenu Občine Brežice je nagra-
do prevzel podžupan Jure Pezdirc.

Spoštovani občanke in občani občine Sevnica,

naj bo veselje ob prazniku spodbuda za 
nadaljnje ustvarjanje prijetnega okolja, ki 
spodbuja medsebojno sožitje in razvoj vsakega 
posameznika ter celotne skupnosti. Vsem,  ki 
ste zaslužni za dobro opravljeno delo, želim, 
da vam praznični dnevi prinesejo zadovoljstvo 
in voljo za nove izzive. Uspehi vaše občine 
so tudi uspehi Posavja, ki nas povezuje in 
bogati. Prepričan sem, da se bodo niti našega 
sodelovanje uspešno tkale tudi v prihodnje . 

Iskrene čestitke ob prazniku in vse dobro!

Ivan Molan, župan občine Brežice, s sodelavci
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Drage občanke 
in občani občine Sevnica,

v tem prazničnem času, ko se veselite 
rezultatov skupnega dela in hkrati gradite 
nove temelje za nadaljnji razvoj vaše občine, 
vam iskreno čestitam. Še posebej letošnjim 
nagrajenkam in nagrajencem, ki ste v lokalni 
skupnosti pustili poseben pečat.
Tudi v prihodnje preudarno in odločno 
sledite zastavljenim ciljem, pri čemer 
naj vas vodijo ustvarjalnost, optimizem 

in povezovalna energija. Naj bo praznovanje priložnost za 
druženje in načrtovanje novih projektov za dobrobit vseh in 
vsakega posebej.

Iskrene čestitke in prijetno praznovanje.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko s sodelavci

Anton Petrovič (SD) je podal po-
budo, da se ob Poti na Armes, 
Gubčevi in Cankarjevi na Seno-
vem uredijo površine v občinski 
lasti, saj ob vsakem neurju gro-
zi nevarnost, da se bodo podr-
la drevesa, ki ogrožajo sosednje 
hiše. Predlagal je še, da se po-
novno preveri primernost ploč-
nikov na Senovem za invalide.

Damjan Mežič (SLS) je na pobu-
do KS Senuše opozoril na rom-
sko problematiko, ki vpliva na 
življenje krajanov v KS Senuše, 
v luči tragičnega dogodka, ki se 
je zgodil v bližini Straže pri Raki. 
Predlagal je in pozval vse pristoj-
ne, da storijo vse, kar je mogo-
če, da se različni incidenti ne bi 
več ponovili. 

Vlado Bezjak (DeSUS) je dal po-
budo, da s ciljem, da bodo ces-
te pripravljene na zimsko služ-
bo, občina na svoji spletni strani 
in v Posavskem obzorniku obja-
vi obvestilo, da občani v skladu 
z občinskim odlokom uredijo ve-

getacijo ob cestah, da ta ne bo 
ovirala izvajanja zimske službe. 
Problem visoke vegetacije ob 
cesti je po njegovem mnenju 
tudi razlog marsikatere nevarne 
pešpoti. Vprašal je še, ali ima ob-
čina nove informacije o zaprtju 
mostu v Podbočju, in predlagal, 
da vse informacije, ki jih posre-
duje ministrstvo ali Direkcija RS 
za infrastrukturo o tej zadevi, 
objavi na spletni strani občine.

Milena Bogovič Perko (SDS) je 
vprašala, kdaj bo urejena pro-
tiprašna zaščita na cesti Zalog–
Mrzla Planina.

Jože Olovec (SDS) je vprašal, 
kaj vse je zajemal strošek zapo-
re ceste ob rekonstrukciji Ulice 
Anke Salmič ter kakšen je bil ce-
loletni strošek vseh zapor cest v 
občini v letu 2018. Predlagal je, 
da se iz načrtov umakne izgra-
dnja brvi čez Savo v Krškem oz. 
se preloži na kasnejši čas, posle-
dično pa se ta sredstva nameni 
za druge potrebe na področju 

KRŠKO NAJBOLJŠA V SVOJI KATEGORIJI NA NATEČAJU PLANETU 
ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA – Občina Krško je v okviru vsesloven-
skega natečaja Planetu Zemlja prijazna občina zmagala v katego-
riji občin z letnim proračunom med 30 in 50 milijoni evrov za svoje 
delo v smeri zagotavljanja kakovostnega in zdravega okolja. Kot 
je v obrazložitvi zapisala komisija, je Občina Krško na kar enajstih 
področjih dobila odlične ocene strokovne komisije, nekaj prosto-
ra za napredek pa ostane na področju hrupa. Strokovna komisija 
je občine ocenjevala oz. analizirala na 12 okoljskih področjih, in si-
cer energije, ravnanja z gozdovi, podnebnih sprememb, upravlja-
nja z odpadki, krožnega gospodarstva, trajnostnega turizma, lo-
kalne samooskrbe, varovanja narave, sejemske dejavnosti, hrupa, 
prometa in komuniciranja. 

KRŠKO MED NAJBOLJŠIMI EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 
2019 – Sklepno dejanje letošnjega Evropskega tedna mobilnosti 
(ETM) je 16. oktobra v soorganizaciji Ministrstva za infrastruktu-
ro in Mestne občine Koper potekalo v Kopru, saj je ta občina lani 
prejela nagrado za najbolj aktivno mestno občino ob ETM. Tudi 
tokrat so izpostavili najboljše. Med finalistke med mestnimi obči-
nami so se uvrstile MO Maribor, MO Nova Gorica in Novo mesto, 
med nemestnimi pa Krško, Sevnica, Brežice, Kočevje in Medvode. 
Za najbolj aktivni je strokovna žirija izbrala MO Maribor in Občino 
Kočevje. Kot so poudarili na ministrstvu za infrastrukturo, ETM v 
Sloveniji poteka od leta 2002, letos pa se ga je udeležilo rekordnih 
80 občin, ki so promovirale trajnostno mobilnost in uporabo poto-
valnih načinov, kot so javni potniški promet, kolesarjenje in hoja. 

Poziv k ureditvi vegetacije ob javnih 
prometnih površinah

Bliža se zimski čas, ko bo treba ob snegu, poledici ali drugih zim-
skih pojavih zagotoviti prevoznost cest in javnih površin, s tem 
pa seveda varnost vseh udeležencev v cestnem prometu ter 
varno odvijanje prometa. Da bi zimski službi zagotovili nemo-
teno delo, želimo opozoriti na primerno vzdrževanje vegetaci-
je ob javnih prometnih površinah, torej ob cestah, pločnikih in 
kolesarskih stezah. To pomeni redno in pravočasno obrezovanje 
živih mej, dreves in grmičevja tako, da ne zmanjšujejo pregled-
nosti, vidna in dostopna mora biti tudi vsa prometna signaliza-
cija. 67. člen Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih 
površinah v občini Krško namreč določa, da so lastniki oz. upo-
rabniki nepremičnin, ki mejijo na občinske ceste ali druge jav-
ne površine, dolžni svoje nepremičnine urejati in vzdrževati v 
skladu z ureditvijo, predpisano v prostorskih načrtih, skladno z 
načrti ureditve zelenih površin oziroma jih čistiti, hortikulturno 
urejati in vzdrževati tako, da so urejenega videza, da morebitno 
drevje ali žive meje ne motijo preglednosti ceste in se ne razraš-
čajo na občinske ceste ali dele cest ali druge javne površine, da 
na njih ni smeti ali drugih odpadkov ter da njihove nepremič-
nine ne odstopajo od standarda urejenosti sosednjih površin.

OŠ RAKA Z NOVIM ŠOLSKIM KOMBIJEM – Župan občine Krško mag. 
Miran Stanko in podžupan Silvo Krošelj sta 9. oktobra OŠ Raka ura-
dno predala nov šolski kombi. Predaja je potekala v okviru spre-
jema prvošolčkov v šolsko skupnost. V občini Krško se skupno v 
tem šolskem letu v šolo vozi nekaj manj kot 1200 otrok, od tega 
964 z avtobusi, s šolskimi kombiji pa 235 učenk in učencev, skup-
no je vozačev 47 %. Na OŠ Raka je vozačev 46. Kot je dejal župan, 
je nov kombi, ki sicer dnevno prevozi dobrih 96 kilometrov, vreden 
nekaj manj kot 31.000 evrov, predvsem pa bo prevoz zdaj bolj va-
ren. Foto: OŠ Raka

Prižig sveč v spomin na žrtve prometnih 
nesreč v nedeljo, 17. novembra 

Občina Krško bo tudi letos obeležila svetovni dan spomina na 
žrtve prometnih nesreč, ki letos poteka pod geslom Življenje 
ni rezervni del. S prižigom svečk se bodo spominu na žrtve 
prometnih nesreč poklonili na Trgu Matije Gubca v Krškem v 
nedeljo, 17. novembra 2019, ob 17. uri. 

Pobude, vprašanja in predlogi članic in članov 
Občinskega sveta občine Krško z 8. seje, 24. 10. 2019

infrastrukture v občini. Vprašal 
je, v kateri fazi je postopek pre-
nove vozišča na relaciji Krško–
Zdole in ali je v načrtu prenova 
državne ceste ob naselju Kal-
ce – Naklo. Predlagal je, da se 
pristopi k modernizaciji vozišča 
in izgradnji pločnika na Greben-
čevi ulici v Leskovcu. Vprašal je 
še o kakovosti pitne vode na čr-
pališču Beli breg, ali se stanje iz-
boljšuje, ali je bila izdelana in 
pristojnim organom predlože-
na zahtevana dokumentacija, 
ali so v njej upoštevani razširje-
ni vodovarstveni pasovi in kdaj 
bo ta vir pitne vode spet v neo-
mejeni uporabi. Predlagal je, da 
bi na gradu Rajhenburg na vi-
dnem mestu namestili sloven-
sko zastavo ter še, da občina so-
deluje s KS Leskovec pri Krškem 
pri ureditvi grajskega parka pri 
Šrajbarskem turnu.

Dušan Dornik (SMC) je želel na 
vpogled kupoprodajno pogodbo 
in vprašal, koliko je znašala kup-
nina za poslovne prostore v bivši 
stavbi železnine. Vprašal je še, v 
kateri smeri kaznivega dejanja 
je družba Kostak podala kazen-
sko ovadbo, in podal pobudo, da 
predsednik uprave Kostaka po-
jasni občinskemu svetu, zakaj so 
podali kazensko ovadbo.

Aleš Suša (Levica) je predlagal, 
da Občinski svet občine Krško 
sprejme deklaracijo o boju pro-

ti podnebnim spremembam. 
Podal je pobudo za brezplačen 
mestni avtobus, sistem pa naj bi 
se povezal na kartice za mestno 
kolo Krčan. Podal je še pobu-
do, da občinska uprava, občin-
ski svet ali župan v Posavskem 
obzorniku objavi poziv občan-
kam in občanom, naj se decem-
bra vzdržijo uporabe pirotehnič-
nih sredstev.

Dušan Šiško (SNS) je vprašal, 
kdaj bodo dobili revizijsko po-
ročilo, ki ga je naročil Nadzor-
ni odbor glede revizije družbe 
Kostak. Glede delovanja bresta-
niškega bazena je vprašal, koli-
ko je bilo prodanih letnih kart po 
polni ceni, koliko po znižani ceni, 
katere stroške je imel bazen in 
ali je stroške delovanja sofinan-
cirala občina.

Zdravko Urbanč (SDS) je po-
dal pobudo, da se del finančnih 
sredstev, namenjenih za grad-
njo peš mostu v Krškem, pre-
razporedi za druge namene, 
tudi za ureditev kanalizacijske-
ga omrežja v Velikem Podlogu, 
Kalce-Naklu, Malem Mraševem 
in Velikem Mraševem. Predlagal 
je, da se uredi cestno omrežje 
Jelše do cestnega vozlišča (ron-
doja) Veliki Podlog ter preplasti 
cesta Drnovo–Gorica v dolžini 
300 m. Podal je pobudo za ure-
ditev statusa športnega igrišča 
in objekta v Velikem Mraševem.

www.krsko.si
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PRAZNIK OBČINE SEVNICA

Spoštovane občanke, spoštovani občani.
Z vašo vključenostjo in željo po sooblikovanju življenja v občini Sevnica vedno znova dokazujete svojo 
ljubezen do domačih krajev. Tudi s pomočjo vaših pobud in predlogov vsako leto uvajamo pozitivne 

spremembe, posodobitve in nove mejnike, ki naše kraje oblikujejo v privlačno okolje. 

Ponosen sem in hvaležen, da skupaj soustvarjamo dobre pogoje za napredek naše občine. S povezovanjem, 
zaupanjem in dobrim sodelovanjem uspešno premagujemo skupne izzive.

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitam in vam želim prijeten praznični mesec. Lepo vabljeni, da se 
v čim večjem številu srečujemo na dogodkih, ki potekajo v soorganizaciji Občine Sevnica, KŠTM Sevnica, 

krajevnih skupnosti, društev in drugih organizacij,  
ki želijo s svojimi vsebinami popestriti praznični mesec v sevniški občini.  

S spoštovanjem,

župan občine Sevnica Srečko Ocvirk s sodelavci

Prejemniki priznanj Občine Sevnica v letu 2019

Koledar prireditev ob občinskem prazniku  
je v celoti objavljen na spletni strani www.obcina-sevnica.si, 

in v Grajskih novicah.

Vabilo na osrednjo prireditev
Vljudno vabljeni na osrednjo slovesnost

ob prazniku Občine Sevnica s podelitvijo priznanj,
ki bo v petek, 8. novembra 2019,

ob 17. uri v Športnem domu Sevnica.

Slavnostni govornik bo Rudi Medved,
minister za javno upravo.

Program bodo kulturno obogatili:
Jure Klenovšek

Glasbena šola Sevnica
Godba Sevnica in Godba Blanški vinogradniki.

Osrednjo slovesnost si bo možno ogledati tudi preko 
spletnega prenosa, in sicer od 17. ure dalje na povezavi 

na spletni strani www.obcina-sevnica.si.

Prijazno vabljeni k obisku oziroma ogledu slovesnosti.

Za 70 let uspešnega delovanja v kraju in širše prejme Grb Občine Sevnica

LEKARNA SEVNICA

Lekarna Sevnica v letošnjem letu praznuje 70 let uspešnega delovanja. Zgodovina lekarne je preplete-
na z izjemnimi dosežki in pomembnimi mejniki. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je Lekarna Sevnica 
veljala za eno bolje založenih lekarn v Sloveniji, kjer so bolniki lahko dobili tudi tista zdravila, ki drugod 
niso bila na voljo. Zato so v Lekarno Sevnica prihajali tudi z Gorenjske, Štajerske in osrednje Slovenije. 

V 50. letih prejšnjega stoletja sta bili ustanovljeni Lekarniška postaja Senovo in Lekarniška postaja Krmelj. 
Obe uspešno poslujeta tudi danes. 

V začetku 70. let je Lekarna Sevnica dobila težko pričakovane nove prostore, v neposredni bližini prav 
tako novega zdravstvenega doma. Novi prostori lekarne so bili takrat najsodobnejši v državi in v ponos 
tako zaposlenim kot tudi uporabnikom ter vsem občanom. Slovesna otvoritev nove lekarne in zdrav-
stvenega doma je potekala prav na občinski praznik, novembra leta 1971. 

Nov mejnik v svoji zgodovini je Lekarna Sevnica dosegla v letu 1978, ko je kot prva lekarna v Slove-

niji prešla na storitveni sistem obračuna zdravstvenih storitev, ki je nadomestil do tedaj veljavni mar-
žni sistem. 

Lekarna Sevnica je leta 1990 odprla svojo tretjo podružnico na Planini pri Sevnici. Štiri leta kasneje je 
skladno z novo zakonodajo lastništvo lekarne prešlo na Občino Sevnica. Ob 55-letnici delovanja in 33-le-
tnici poslovanja v novih prostorih so bili prostori Lekarne Sevnica vnovič prenovljeni. Tudi v zadnjih le-
tih so v Lekarni Sevnica izvedli nekaj prostorskih posodobitev. Tako je danes lekarna sodoben prostor za 
izvajanje farmacevtskih in svetovalnih storitev, z robotiziranim lekarniškim sistemom s prinosom zdra-
vil ter ekipo visoko usposobljenih in predanih sodelavcev. 

Skozi vsa leta delovanja Lekarna Sevnica zasleduje visoko postavljene standarde kakovosti, dostopnost 
storitev in stroga etična načela. Visok nivo storitev vseskozi dosegajo s poglobljenim razumevanjem 
preskrbe prebivalstva z zdravili kot celostno zdravstveno storitev.

Za 60 let vzpodbujanja branja in bralne kulture ter širjenje obzorij 
občank in občanov prejme Zlato plaketo Občine Sevnica

KNJIŽNICA SEVNICA

Knjižnica Sevnica je osrednja mestno-kulturna ustanova, ki se je razvila v moderno, prijazno in vsem 
dostopno bralno središče. V letošnjem letu praznuje 60-letnico delovanja. V svoji zbirki so konec leta 
2018 hranili 85.943 enot knjižničnega gradiva, katerega redno prebira nekaj več kot 3.000 aktivnih čla-
nov, knjižnico pa je v tem letu obiskalo 54.344 obiskovalcev.

Pomemben del delovanja knjižnice predstavlja izvajanje domoznanske dejavnosti, to je pridobivanje, 
obdelava in hranjenje domoznanskega gradiva o lokalni skupnosti, s čimer knjižnica pomembno pri-
speva k ohranjanju zgodovine sevniške občine in zgodb posameznikov, ki so s svojim delovanjem so-
oblikovali njen razvoj. 

Knjižnica zelo aktivno sodeluje s sevniškimi osnovnimi šolami in srednjo šolo, saj zaposleni v knjižnici 
za učence in dijake redno pripravljajo slikovite in interaktivno obarvane bibliopedagoške ure ter tako 
mlade navdušujejo za branje in širjenje mnogih obzorij v vsakem starostnem obdobju. S strokovnimi in 
potopisnimi predavanji za odrasle, ki jih Knjižnica Sevnica pogosto organizira v svojih prostorih, pa kre-
pi povezanost v skupnosti ter ohranjanje miselnih in kognitivnih sposobnosti ter širjenje socialne mre-
že vključenih. Likovne razstave in literarni večeri v knjižnici so priložnost za razvijanje ustvarjalnosti in 

Občinski praznik je priložnost, da Občina Sevnica občanom, drugim posameznikom ali organizacijam podeli priznanja za delovanje na različnih področjih 
družbenega življenja, ki je prepoznano kot pomemben prispevek k dvigu ravni kakovosti življenja v lokalni skupnosti. Predloge kandidatov so podale 
krajevne skupnosti, društva, organizacije, občani in drugi posamezniki, o dobitnikih priznanj pa je s sklepom odločil Občinski svet Občine Sevnica.
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kritičnega pogleda na pisano besedo. Knjižnica Sevnica ima poleg prostorov v mestu Sevnica še izpo-
sojevališče v Krmelju in Loki pri Zidanem Mostu, kjer ima prostore v sklopu podružnične šole Osnov-
ne šole Sava Kladnika Sevnica. 

V letošnjem letu je skupaj še z dvema posavskima knjižnicama in Knjižnico Laško pristopila k projek-
tu potujoče knjižnice – bibliobus, s katerim želi omogočiti dostop do tiskane besede in gradiva na dru-
gih medijih še širšemu krogu občanov, predvsem tistih, ki bivajo izven mestnega središča in so od knji-
žnice močno oddaljeni. 

S svojim delovanjem tako aktivno in zavzeto širi kulturo branja, spodbuja spoštljiv odnos do knjig in 
druge tiskane besede ter širi obzorja vsem družbenim skupinam. 

Za prepoznano družbeno delovanje in pomembno glasbeno 
udejstvovanje prejme Zlato plaketo Občine Sevnica

CIRIL UDOVČ
Ciril Udovč že desetletja s prefinjenim okusom in veliko vnemo negu-
je zborovsko glasbo, jo širi in razvija ter tako aktivno skrbi za ohranja-
nje kulturnega izročila. Je zborovodja cerkvenega zbora, s katerim že 
od leta 1990 v boštanjski cerkvi letno organizira dobro obiskan in šir-
še prepoznaven Koncert božičnih pesmi. Vodi tudi skupino pevcev, ki 
občasno pojejo na pogrebnih obredih in na vsakoletnih komemora-
cijah ob dnevu mrtvih. Že od rane mladosti pa zavzeto ohranja tudi 
tradicijo jurjevanja kot dolgoletni organizator petja na predvečer sv. 
Jurija po Dolenjem Boštanju, Zapužah in Radni. Že vrsto let na Pre-
šernov dan organizira tudi pohod pevcev in njihovih družinskih čla-
nov po širši okolici sevniške občine v počastitev kulturnega praznika. 

Petnajst let je vodil Mešani pevski zbor Jutranjka. Leta 2008, po svo-
ji upokojitvi, je prevzel vodenje novoustanovljenega pevskega zbo-

ra v Tržišču. Sodeloval je s številnimi glasbeniki, med drugim s skupinama Ljudski pevci iz Boštanja in 
Fantje s Preske.

Kot umetniški vodja številnih pevskih zborov skupaj s pevci nastopa na različnih koncertih, pevskih revi-
jah, prireditvah in proslavah v domačem Boštanju in širše. Kakovost njegovega dela so prepoznale tudi 
številne institucije, s strani katerih je prejel več nagrad, med drugim tudi posebno priznanje papeža Ja-
neza Pavla II., dve priznanji Nadškofije Ljubljana, tudi za 50 let dela kot organist, posebno priznanje Žu-
pnije Boštanj in priznanje lokalne skupnosti za udejstvovanje na kulturnem področju.

Poleg aktivnega udejstvovanja na področju glasbe je poznan tudi po izjemnem maketarstvu in izdelo-
vanju jaslic, ki jih v prazničnem decembrskem času lahko občudujejo obiskovalci v farni cerkvi. Ustvar-
jalno je sodeloval tudi pri postavitvi kapelice sv. Jurija v Dolenjem Boštanju. 

Za pomemben doprinos k razvoju gospodarstva v občini Sevnica in širše
prejme Srebrno plaketo Občine Sevnica

PODJETJE CHEMCOLOR SEVNICA D.O.O.

Podjetje CHEMCOLOR barve, laki, kemikalije Sevnica d.o.o. je družinsko podjetje z dolgoletnimi izkuš-
njami, ki se ukvarja s proizvodnjo barv, lakov in kemikalij. Tržne razmere jih spodbujajo k nenehnemu 
vlaganju v razvoj in optimizacijo proizvodnega programa. Danes njihov prodajni program obsega več 
kot 100 lastnih proizvodov, ki jih tržijo pod lastno blagovno znamko. Nastopajo na domačem trgu, tr-
gih nekdanje Jugoslavije in drugih evropskih držav. Podjetje je razvojno naravnano, kar dokazuje tudi 
visoko število zaposlenih, ki delujejo na razvojnem in tehnično-nadzornem področju. Z razvojem novih 
tehnologij in izdelkov v podjetju posvečajo veliko pozornosti zmanjševanju vnosa škodljivih substanc v 
svoje proizvode, ki so tako dlje obstojni ter prijaznejši do okolja in človeka. 

CHEMCOLOR Sevnica d.o.o. sodeluje pri štirih razvojnih projektih skupaj s Kemijskim inštitutom, Inšti-
tutom Jožefa Stefana, z Biotehniško fakulteto in tujimi partnerji. Je tudi del razvojne ekipe za digitali-
zacijo in prenovo razvojnega postopka v celotni kemijski industriji v Sloveniji, na kar so še posebej po-
nosni. S svojimi izdelki CHEMCOLOR Sevnica d.o.o. aktivno prispeva k ohranjanju okolja in podaljšanju 
življenjske dobe izdelkom, ki so podvrženi atmosferskim vplivom. 

Podjetje deluje tudi družbeno odgovorno, veliko truda vlaga v negovanje dobrih medsosedskih odnosov 
na Dolnjem Brezovem ter podpira Rokometni klub Sevnica in druga društva, ki delujejo v sevniški občini. 
V letošnjem letu CHEMCOLOR barve, laki, kemikalije Sevnica d.o.o. praznuje 30 let uspešnega delovanja. 

Za uspešno ohranjanje kulturne dediščine in uspešno dvigovanje ravni 
znanja na področju vinogradništva prejme Srebrno plaketo Občine Sevnica

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV STUDENEC

Društvo vinogradnikov Studenec si je ob svoji ustanovitvi pred dvajsetimi leti zadalo pomembne ci-
lje, ki jih uspešno zasleduje tudi danes. Z vsakoletno organizacijo strokovnih izobraževanj in ekskurzij 
v društvu skrbijo za dvig ravni znanja in posledično za dvig kakovosti pridelave vin, ki na različnih oce-
njevanjih dosegajo odlične rezultate. Člani društva vsako leto sodelujejo na vidnejših lokalnih in naci-
onalnih izborih, kot so Županovo vino, Teden cvička in odprto državno ocenjevanje vin v sklopu sejma 
AGRA. V okviru aktivnega članstva v Zvezi vinogradnikov Dolenjske kot pomemben partner prispevajo 
konkretne predloge in rešitve, mnoge izmed njih so prinesle pozitivne rezultate na področju vinogra-
dništva na državni ravni. Še posebej prepoznan in odlično obiskan je vsakoletni dogodek, Martinovanje 
na Studencu, tradicionalna kulturno-etnološka prireditev, na kateri sodelujejo vsa domača društva, z 
leti pa se je to sodelovanje razširilo preko meja občine in tudi regije. Martinovanje obišče tudi več kot 
dva tisoč obiskovalcev, kar je za krajevno skupnost z nekaj manj kot tisoč prebivalci izjemen dosežek. 

Društvo danes šteje nekaj več kot 230 članov, desetkrat več kot v času ustanovitve. V svojem 20-le-
tnem delovanju je društvo poleg dviga ravni znanja vinogradnikov in kakovosti vina zaslužno tudi za 
prepoznavnost kraja in lokalne skupnosti ter ohranjanje lokalne kulturne dediščine. Ob svojem jubile-
ju so izdali tudi obsežen zbornik o 20-letni zgodovini delovanja društva. 

Za aktivno vključevanje v razvoj in napredovanje kraja in Krajevne 
skupnosti Tržišče prejme Srebrno plaketo Občine Sevnica

FRANC MRGOLE

Franc Mrgole se že vrsto let aktivno vključuje v dogajanje v lokal-
ni skupnosti. Kot uspešen kmetovalec je več mandatov sodeloval v 
upravnem in nadzornem odboru Kmečke zadruge Sevnica.

Član sveta Krajevne skupnosti Tržišče je že sedem mandatov. S svoji-
mi predlogi pomembno prispeva k urejenosti kraja, k potrebnim ob-
novam in k izgradnji različne za kraj pomembne infrastrukture. 

Skoraj 40 let je aktiven prostovoljni gasilec in član Prostovoljnega ga-
silskega društva Telče, kjer zadnjih 25 let deluje tudi kot blagajnik. Od 
ustanovitve naprej se aktivno udejstvuje v Kulturno-športnem društvu 
Telče, kjer je član upravnega odbora. V okviru društva redno sodelu-
je pri organizaciji prireditev, na čistilnih akcijah, udeležuje se pohodov 
in drugih organiziranih dejavnosti, povezanih s kulturo ali športom.

Aktiven je v župnijski skupnosti, saj je že več kot 20 let član župnijskega sveta Župnije Škocjan. V svoji 
skupnosti opravlja posebno poslanstvo. Že več kot 30 let spremlja pokojne na njihovi zadnji poti z bra-
njem poslovilnih besed zanje. Skrbi tudi za cerkev v Telčah in organizira popestritev različnih dogodkov 
na podružnici ob posebnih priložnostih. 

Franc Mrgole tudi v svojem zasebnem življenju ne zaostaja pri lepih dosežkih, kar dokazuje njegova kljub 
zahtevnemu terenu vedno urejena in negovana kmetija ter srečna in med seboj zelo povezana družina. 
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Cenjene občanke, spoštovani občani,
iskreno voščimo ob prazniku!

Spremembe so del vsakdanjika 
in če vanj vnesemo dobre želje ter načrte, 
s katerimi izboljšujemo kakovost bivanja, 

smo na  pravi poti za osebno in kolektivno rast. 

Tako, kot raste drevo,  tako rastemo ljudje 
in naj ta rast prinese samo najboljše 

tako občini kot statistični regiji Posavje,  
v kateri se znamo slišati, pogovarjati 

in sprejemati dobre odločitve. 

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci 

Franjo Debelak, 
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci

Spoštovane in spoštovani,
iskreno voščimo ob občinskem prazniku!

Vsak hodi sam po svoji poti, 
a po njej je lepo hoditi tudi v dvoje ali v množini, 

zato naj bo čim več poti, ki bodo povezovale, 
kajti prihodnost krojijo posamezniki, 

ki so aktivno vključeni v skupnost.

Zdrava skupnost zna poskrbeti za vse generacije, 
od najmlajših do najstarejših, 

zato naj bodo prazničnični dnevi namenjeni 
tudi premisleku, katera izmed poti je najboljša.   

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci 

O b č i n a  S e v n i c a  p r a z n u j e
V mesecu listopadu praznujejo občanke in občani, ki živijo v občini Sevnica na levem in desnem bregu Save ter 
ob njenih pritokih, med katerimi je največja dolenjska lepotica – reka Mirna. V preteklosti je reka Sava delila 
območje na kranjski in štajerski del, danes povezuje ter združuje 11 krajevnih skupnosti. V njih živijo srčni 
in delavni ljudje, ki si želijo napredka zase in za potomce, zato si mnogi prizadevajo za dobrobit domačega 
kraja in občine, a načrte je mogoče udejaniti le s skrbno premišljenimi odločitvami ob razumevanju potreb 
tako posameznika kot lokalne skupnosti.

Uredništvo Posavskega obzornika želi občankam in občanom občine Sevnica ob občinskem prazniku, 
da bi se uresničilo čim več osebnih ter skupnih pričakovanj.

Praznik je priložnost,
da se ozremo nazaj

na svoje delo in dosežke
ter jih skupaj proslavimo.

Predsednik Jože Udovč in Svet KS Boštanj

Prijetno praznovanje vam želimo 
predsednica Klementina Žvar in Svet KS Krmelj

Praznik nas povezuje 
in s prireditvami 

še dodatno obogati 
bivanje v naših krajih.

Praznični čas združuje in krepi vezi med ljudmi. 
Želimo vam prijetno praznovanje. 

Predsednik Aleksander File in Svet KS Loka pri Zidanem Mostu

Krajevna skupnost Tržišče 
vam ob občinskem prazniku čestita 

in želi lepo praznovanje,
 veliko dobrega sodelovanja 

in medsebojnega razumevanja.

Predsednik Janez Virant in Svet KS Tržišče

Vsem občankam in občanom
ter poslovnim partnerjem
čestitamo ob prazniku
občine Sevnica ter želimo veliko 
osebnih in poslovnih uspehov.

www.gen-energija.si

Spoštovane občanke in občani!

Čestitamo vam ob prazniku
in se zahvaljujemo za zaupanje.

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

Predsednica Stanka Žičkar 
in Svet Krajevne skupnosti Sevnica

Spoštovane občanke in občani občine Sevnica!

Čestitamo vam 
ob občinskem prazniku

in želimo prijetno praznovanje.

Predsednik Boštjan Repovž 
in Svet KS Šentjanž

Ob našem skupnem občinskem prazniku
iskreno čestitamo vsem občankam 

in občanom občine Sevnica.

Želimo vam prijetno praznovanje,
veliko doseženih poslovnih in osebnih ciljev

ter pogumnih odločitev.
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Iskrene čestitke občankam in občanom 
Sevnice ob občinskem prazniku.

Občankam in občanom čestitamo ob prazniku občine Sevnica, 
vsem, ki radi zahajate k nam, želimo prijetno 

počutje v knjižnici – dnevni sobi mesta Sevnica. 
Našim bralkam in bralcem pa želimo mnogo užitkov 

ob prebiranju odličnih knjig. 

Ob praznovanju občinskega praznika ter ob 60-letnici 
delovanja knjižnice se naši ustanoviteljici – Občini Sevnica 

zahvaljujemo za uspešno sodelovanje.

Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica, s sodelavkami

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani občine Sevnica.

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

Občinski odbor Sevnica

facebook.sls.si
@strankaSLS
youtube.sls

Slovenska demokratska stranka

www.sds.si

Ob občinskem prazniku 
občine Sevnica iskreno 
voščimo občanom in 

občankam.

poslanec 
Tomaž Lisec 

in 

OO SDS Sevnica

»Živimo na gotovo enem lep-
ših delov sveta, na nas pa je, 
kako in s kakšnim odnosom 
gledamo na to. Ali znamo vi-
deti vse lepo, kar nas obkroža, 
a se hkrati ne prehitro zadovo-
ljiti? To še ne pomeni, da smo 
skromni, ampak da se zaveda-
mo, kaj se dá še izboljšati in 
urediti,« je med drugim dejala 
v lanski jeseni izvoljena pred-
sednica KS Krmelj Klemen-
tina Žvar ter v nadaljevanju 
predstavila nekatere projekte, 
ki čakajo na uresničitev. »Res-
nično se veselimo obnove t. i. 
graščine. To je objekt, ki bo z 
obnovo zelo obogatil ne samo 
kraj, ampak celotno občino. 
Takega objekta ni daleč nao-
koli, navsezadnje pa v njem ži-
vijo ljudje, ki morajo imeti, ne 
glede na vse, primeren pros-
tor za življenje. Voda in ka-
nalizacija sta verjetno najpo-
membnejši infrastrukturi, ki 
ju potrebujemo. Zakon nala-
ga časovne okvirje, v katerih 

Veselijo se obnove graščine
KRMELJ – 18. oktobra je v tukajšnjem kulturnem domu potekala osrednja slovesnost ob krajevnem prazni-
ku, kjer sta predsednica KS Krmelj Klementina Žvar in župan Srečko Ocvirk podelila krajevna priznanja.

bi morali imeti zgrajeno čis-
tilno napravo. Dokumentaci-
ja je v zaključni fazi, potrebno 
je pridobiti še nekaj soglasij in 
zelo si želimo čim prejšnjo iz-
vedbo. Znana tema v Krmelju 
pa je seveda šola na eni lokaci-
ji. Ne rečem, da je enostaven in 
poceni projekt. Morda tudi ni 
idealen čas za to, če upošteva-
mo, koliko evropskih sredstev 
je trenutno na voljo za tovr-
stne investicije. Ne glede na 

vse pa bomo morali zagristi v 
to jabolko. Mislim, da je pre-
cej močnih argumentov, da bo 
tudi občinski svet podprl to 
idejo,« je nizala želje. V nada-
ljevanju je skupaj z županom 
Srečkom Ocvirkom podeli-
la krajevna priznanja za dose-
danje prizadevno delo in do-
sežke, in sicer PGD Krmelj za 
90 let delovanja, družini Vid-
mar iz Gabrijel za uspešno po-
slovno pot z izdelavo domačih 

ekoloških testenin Gabaro-
ni ter likovni ustvarjalki, foto-
grafinji, dizajnerki, predsedni-
ca Društva Svoboda Krmelj in 
Aktivu žena Tržišče Nevenki 
Flajs. 

Prijeten, živahen, zanimiv in 
razgiban kulturni program so 
oblikovali učenke in učenci OŠ 
Krmelj, ki so z nastopi obeleži-
li tudi 100-letnico pošte v kra-
ju. Z zaigrano skladbo na ksilo-
fonu je navdušil mladi glasbeni 
up Jošt Fister. Obiskovalke in 
obiskovalci so si po zaključe-
ni prireditvi, ki sta jo povezo-
vali Renata Mlinarič in Polo-
na Starič, lahko ogledali tudi 
razstavo slik ter fotografij li-
kovne in foto sekcije Društva 
Svoboda Krmelj, ki so nasta-
la na letošnji enodnevni junij-
ski XV. likovni koloniji Krmelj 
2019. V sklopu praznovanja je 
potekal tudi tradicionalni po-
hod po obeležjih spominov. 
 Smilja Radi

Prejemniki� priznanja� KS� Krmelj� s� predsednico� krajevne�
skupnosti�Klementino�Žvar�in�županom�Srečkom�Ocvirkom

Delovanje Dragotina Ferdinan-
da Ripšla, ki je med drugim 
vplival na razvoj sadjarstva na 
širšem območju Posavja tudi s 
svojo knjižico Kratki nauki za 
sadjerejo, sta predstavili mo-
deratorki prireditve Sergeja 
Cesar in Annemarie Culetto. 
Spomin nanj, na njegovo živ-
ljenje in delo, je oživela tudi 
razstava v kapeli sv. Frančiška 
Ksaverija, ki jo je skozi štiri 
vsebinske sklope pripravil raz-
iskovalec sevniške preteklosti 
Oskar Zoran Zelič. Slovesen 
del dogodka je bilo odkrit-
je doprsnega kipa Dragoti-
na Ferdinanda Ripšla v bližini 
spominskega obeležja Primo-
žu Trubarju. Kip je izdelal tr-
boveljski kipar Zoran Poznič 
(aktualni minister za kulturo), 
ki se je v svojem nagovoru zah-
valil za izdelavo podstavka Ro-

Odkrili Ripšlov doprsni kip
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – 11. oktobra so v tukajšnjem spominskem parku v bližini cerkve sv. Helene 
prvič praznovali krajevni praznik in ob tem odkrili doprsni kip Dragotina Ferdinanda Ripšla – duhovnika, 
pesnika, kronista, sadjarja in velikega domoljuba, ki je služboval v Loki v letih od 1864 do 1874.

biju Hiršlu in za vlitje v bron 
Aleksandru Šiljasu. Blagoslov 
kipa je opravil domači župnik 
Janez Furman. 

Osrednji govornik, pisatelj in 
dramatik Tone Partljič, je po-
hvalil krajanke in krajane za 

njihova prizadevanja na podro-
čju umetnosti in kulturnega de-
lovanja. Njegove besede je do-
polnil sevniški župan Srečko 
Ocvirk, ki je poudaril pomen 
kulture dialoga. Predsednik 
Krajevne skupnosti Loka pri Zi-
danem Mostu Aleksander File 

je izpostavil dobro sodelovanje 
z Občino Sevnica ter pomen so-
delovanja in uspešnega sobiva-
nja. V sklepnem delu dogodka 
je Martina Koritnik namenila 
nekaj besed sadjarstvu kot po-
membni kmetijski dejavnosti. 

Prireditev so obogatili člani-
ce in člani KD Godba Sevnica, 
Fantje z Razborja ter učenke 
podružnične šole v Loki. Dan 
po slovesnem odprtju kipa je 
na trgu v Loki potekal Ripšlov 
sejem, na katerem so se 
predstavili lokalni ponudniki, 
v popoldanskem času je nasto-
pila Godba Slovenskih železnic, 
zvečer je potekalo v kulturnem 
domu odprtje slikarske razsta-
ve Gordane Dobriha iz vasi 
Kladje pri Krmelju. 

 Smilja Radi

Kipar�Zoran�Poznič�in�predsednik�KS�Loka�pri�Zidanem�Mostu�
Aleksander�File�sta�odkrila�doprsni�kip�Dragotina�Ferdinanda�
Ripšla�–�velikega�domoljuba�in�sadjarja.
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-proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov 

-sanacija in popravilo obstojeèih dimniških tuljav 

-novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov 

-montaža in prodaja kaminskih peèi 
40 let tradicije 

info@karodi.si

Čestitamo 
ob prazniku!

Iskrene čestitke 
ob prazniku občine Sevnica.

V prvem večeru tridnevnega 
dogajanja v okviru prireditve 
Jesen na vasi so se v Kulturni 
dvorani Tržišče s svojimi fo-
tografijami predstavili doma-
či fotografi in fotografinje, ka-
terih fotografije krasijo tudi 
nov koledar TD Tržišče za leto 
2019. Med vsemi prispelimi 
fotografijami so razglasili tudi 
tri najboljše, ki so jih ustvarili 
Marjan Papež, Stane Marko-
vič in Mario Skušek. Srednje-
šolec Jure Tratar iz Zgornjih 
Mladetič, ki v prostem času z 
barvicami in akvareli ustvar-
ja zanimive živalske potre-
te, tihožitja in portrete ljudi, 
je na ogled postavil svoja sli-
karska dela. Živahen kulturni 
program so na odprtju razsta-
ve ustvarili učenke in učenci 
OŠ Tržišče in mažorete iz Šen-
tjanža, za pogostitev je poskr-
bel Aktiv kmečkih žena Trži-
šče. Prireditev je povezovala 
predsednica TD Tržišče Mile-
na Knez, zbrane v dvorani pa 
je nagovoril predsednik KS Tr-
žišče Janez Virant. Ustvarjal-
no delavnico jesenske zasadi-
tve in dekoracije je v sobotnem 

Tridnevno »jesenovanje« na vasi
TRŽIŠČE, ŠKOVEC – Turistično društvo Tržišče je šesto leto zapored pripravilo tridnevno prireditev, poime-
novano »Jesen na vasi«, ki se je odvijala od 11. do 13. oktobra. Prvi večer je potekalo odprtje fotografske in 
slikarske razstave, naslednji dan ustvarjalna dekorativna delavnica, tretji dan je bil etnološko obarvan. 

dopoldnevu drugega dne pri-
reditve vodila mlada cvetli-
čarka Petra Knez, ki se aktiv-
no vključuje v delo v domačem 
kraju. 

Osrednja prireditev se je od-
vijala v sončnem nedeljskem 
popoldnevu v vasi Škovec pri 
Tržišču, kjer so vaščanke in va-
ščani predstavili razna kmeč-

ka opravila, ki počasi izginja-
jo v pozabo – izdelavo košev 
in košar, stopanje prosa, lička-
nje in luščenje koruze, izdela-
vo predpražnikov iz ličkanja, 
tesanje hloda, ribanje in tlače-
nje zelja itd. Polde Borštnar 
je odprl vrata domačije z lepim 
številom ohranjenega in resta-
vriranega kmečkega orodja, 
pripomočkov ter ostalih kme-

tijskih in obrtniških strojev. V 
spremljevalnem programu so 
poleg osnovnošolk in osnov-
nošolcev ter mažoretk nasto-
pile tudi Mlade žurerke, za de-
gustacijo kmečkih dobrot so 
poskrbeli vaščani Škovca, čla-
nice Aktiva kmečkih žena Tr-
žišče, Društvo vinogradnikov 
Malkovec ter članice Turistič-
nega društva Tržišče. Člani 
Kluba Hrast so s svojimi sta-
rodobnimi jeklenimi konjički 
pripeljali iz Mirnske doline v 
vas Škovec vse, ki so to želeli. 

»V pripravo tridnevne prire-
ditve je bilo vloženega veli-
ko truda, a bilo je vredno. Bilo 
je čudovito, poučno in hkra-
ti zabavno, zato iskrena hvala 
vsem, ki ste kakor koli poma-
gali pri organizaciji in izvedbi – 
vseh sodelujočih je bilo res ve-
liko in prav vsem iskrena hvala 
ter prav tako številnim obisko-
valcem, ki so z nami preživeli 
del časa,« je ob zaključku do-
gajanja povedala Milena Knez. 

� S.�R./J.�Seničar�Tratar,�
� foto:�S.�Markovič

Na�osrednji�prireditvi�Jesen�na�vasi,�ki�se�je�odvijala�v�vasi�
Škovec,�eni�najlepših�posavskih�in�slovenskih�vasi,�so�prikazali�
številne�stare�kmečke�običaje.

Iskreno čestitamo
ob prazniku 

občine Sevnica. 

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 Sevnica.

Iskreno vam voščimo ob občinskem 
prazniku, ki ga občina Sevnica obeležuje 

12. novembra, v spomin na hrabra 
dejanja narodnega heroja 
Dušana Kvedra Tomaža.

Ob tej priložnosti čestitamo letošnjim 
prejemnikom občinskih priznanj

za požrtvovalno delo in uspehe na 
različnih za lokalno skupnost 

pomembnih področjih.

Želimo vam obilo osebnega 
zadovoljstva, uspehov pri vašem delu

ter prijetno praznovanje.
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ZBIRNI CENTER
V SEVNICI

na Planinski cesti 49

SOBOTA: od 8. do 11. ure
OD PONEDELJKA DO PETKA: od 8. do 16. ure

ODKUPUJEMO:
- BARVNE KOVINE IN ŽELEZO 
 (peči, radiatorji, izrabljena kmet. in gradb. mehanizacija ...)

- PAPIR
- PALETE

d.
o.

o.

PLAČAMO - ODPELJEMO!

051 621 223

»Letošnji praznik KS je prav-
zaprav pregled opravljene-
ga dela ob izteku prvega leta 
mandata sveta in predsedni-
ka sveta KS Šentjanž,« je dejal 
v uvodu svojega govora Bo-
štjan Repovž in v nadaljeva-

nju predstavil igro števil, s ka-
terimi se je soočil kmalu po 
nastopu svojega prvega man-
data na čelu krajevne skup-
nosti, ko je obiskal tudi refe-
rentko za krajevne skupnosti 
v občini. Ta mu je podrobno 
razložila proračunske postav-
ke, v katerih so točno določe-
na namenska sredstva, ki mo-
rajo biti porabljena skladno s 
sprejetim programom oziro-
ma občinskim proračunom. 

Ohranjajo poselitev na podeželju
ŠENTJANŽ – 25. oktobra se je v tukajšnji prepolni kulturni dvorani odvijala osrednja prireditev ob prazni-
ku krajevne skupnosti, na kateri je letošnje krajevno priznanje prejelo Društvo prijateljev mladine (DPM) 
Šentjanž za 40 let delovanja.

»Na postavki upravljanje in 
tekoče vzdrževanje cest v KS 
je 52.737,58 evra, na postav-
ki investicijsko vzdrževanje in 
gradnja cest v KS pa 53.192,49 
evra. Na postavki ljubiteljska 
kultura je 14.216,90 in na po-

stavki mediji in avdiovizual-
na kultura 2.745,50 evra, ko-
munalne dejavnosti 4.503,46 
... Pri številkah sem nekako 
doma, ampak pri teh postav-
kah sem imel občutek, da je 
moj disk poln. A ni še konča-
la. Odprte postavke, kaj je to? 
To so obveznosti, ki jih je tre-
ba plačati do navedenega roka 
...« je skušal pojasniti, zakaj bo 
v vasi Kladje opravljena asfal-
tacija ceste v dolžini 800 m in 

v širini 3,5 metra ter urejena 
mulda, medtem ko bo osta-
lih 700 metrov ostalo za na-
slednja leta. »V svetu je trend 
preseljevanja v velika mesta, v 
Sloveniji tega trenda ni, za kar 
skrbijo urejene ceste, šolske 
stavbe in elektronske komu-
nikacije. Ohranjamo poselitev 
in kvaliteto življenja v krajih, 
ki so nekoliko odmaknjeni,« 
je dejal sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk ter spomnil na in-
vesticije v preteklih proračun-
skih obdobjih, ki so prinesla 
energetsko sanacijo osnovne 
šole, izgradnjo nove telovad-
nice in celovito obnovo šolske 
kuhinje.

V nadaljevanju prireditve sta 
oba govornika podelila letoš-
nje krajevno priznanje. Le-to je 
za 40 let nemotenega delova-
nja prejelo DPM Šentjanž, ki ga 
vodi Jožica Krmelj. Slednja se 
je v svojem zahvalnem govo-
ru zahvalila vsem dosedanjim 
predsednicam društva, ki so 
postavile trdne temelje za na-
daljnje dobro delo. Društvo je 
ob jubileju izdalo tudi publi-
kacijo, v kateri so zbrani mno-
gi spomini in slikovno gradivo. 

Prireditev so s prijetnim in 
razgibanim kulturnim pro-
gramom popestrili učenke ter 

učenci domače osnovne šole 
s svojimi mentoricami, Ljud-
ske pevske Solzice iz Budne 
vasi, moška pevska skupina 
Društva vinogradnikov Šen-
tjanž in šentjanške mažoret-
ke. Po zaključeni prireditvi so 
se obiskovalke in obiskovalci 
zadržali še v živahnem klepe-
tu ob dobrotah Aktiva kmeč-
kih žena Budna vas ter rujni 
kapljici domačega društva vi-
nogradnikov. 
 Smilja Radi

Priznanje�KS�Šentjanž� sta�predsednik�krajevne� skupnosti�
Boštjan�Repovž�in�sevniški�župan�Srečko�Ocvirk�podelila�DPM�
Šentjanž,�ki�ga�od�leta�2014�vodi�Jožica�Krmelj.
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Lokalne dobrote s pridihom moderne kulinarike.

Čestitamo ob prazniku 
in se vam zahvaljujemo za zaupanje.

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

Znanje - Kakovost - Zanesljivost

Vsem občanom in občankam občine Sevnica iskreno čes�tamo ob 
občinskem prazniku.

Naj bo v teh prazničnih dneh veliko priložnos� za krepitev medsebojnega sodelovanja in povezovanja.

www.preisgroup.com

d.o.o.
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Spoštovane občanke, spoštovani občani,

ob našem in vašem občinskem prazniku 
se vam zahvaljujemo za zaupanje 

in vam želimo veliko uspehov 
in medsebojnega razumevanja.

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

 

www.infra.si

Vsem občankam in občanom občine Sevnica
želimo prijetno praznovanje.

www.PosavskiObzornik.si

»Dnevni prostor sem spreme-
nila v atelje in v njem dnev-
no ustvarjam,« z nasmehom 
pove slikarka Vida Praznik in 
nadaljuje, da slika zaživi šele 
takrat, ko jo nekdo gleda. »V 
Galeriji Ana se predstavljam 
z 12 slikami v tehniki akrila 
na platnu ter dvema akvare-
loma, osrednji motiv je nara-
va in breze,« še predstavi svo-
ja razstavljena slikarska dela. 
»Slike na prvi pogled delujejo 
pomirjujoče in idilično zaradi 
izbranih pastelnih barv, kar je 
odraz avtoričinega posebnega 
odnosa do narave,« pove sli-
kar Milan Razboršek iz Izlak 
nad Zagorjem. Doslej je ume-
tnica sodelovala na več kot 60 
skupinskih razstavah doma in 
v tujini, predstavila se je tudi 
na 14 samostojnih slikarskih 

Barvna harmonija v Galeriji Ana
SEVNICA – Na dan reformacije je v Galeriji Ana v starem sevniškem mestnem jedru potekalo odprtje slikar-
ske razstave Vide Praznik iz Šentjerneja, ki se je podala na umetniško pot pred dvema desetletjema. 

razstavah, tako da je njena v 
Galeriji Ana 15. zapovrstjo, a v 
Sevnici ni prvič – svoja slikar-
ska dela je postavila na ogled 

leta 2010 na sevniškem gra-
du na skupinski razstavi no-
vomeškega likovnega in kul-
turnega društva Mavrica, ki 
ga je zadnja štiri leta tudi vo-
dila. Vida Praznik je tudi pre-
jemnica številnih nagrad Zve-
ze likovnih društev Slovenije, 
kar jo opogumlja, da nadaljuje 
s potjo, ki jo notranje izpopol-

njuje. Barvno harmonijo nara-
ve, ljudi in dogodkov ustvarja v 
akrilu, akvarelu in grafiki. 
Odprtje razstave, ki so jo z 
nastopom obogatili učenke in 
učenci GŠ Sevnica pod men-
torstvom Francija Lipovška, 
je povezovala Breda Drenek 
Sotošek, ki jo veseli, da so se 
vrata galerije ponovno odpr-
la po devetih letih na pobu-
do Zorana Cvarja. »Galerija v 
starem delu Sevnice mi je bila 
od nekdaj zelo všeč in žal mi 
je bilo, da so vrata vanjo zapr-
ta, zato sem ob neki priložnos-
ti vprašal Bredo Sotošek, ki je 
lastnica, kakšna je možnost, 
da bi v njej ponovno poteka-
le razstave. Vedeti moramo, 
da je v Sevnici možnost od-
prtja in ogleda razstav samo 
v sevniški knjižnici in na gra-
du, manjka pa pravi galerijski 
prostor,« pojasnjuje Cvar, ki si 
želi, da bi obiskovalke in obi-
skovalci prihajali v čim večjem 
številu na razstave. 
 S. Radi

Šentjernejska� slikarka� Vida� Praznik� (v� sredini)� v� družbi�
kulturnika� Zorana� Cvarja� iz� Loke� pri� Zidanem�Mostu� in�
lastnice�galerije�Brede�Drenek�Sotošek

SEVNICA�–�Sevniške�mažorete,�ki�delujejo�v�okviru�Društva�
Trg�Sevnica,�so�skupaj�z�godbeniki�in�godbenicami�iz�Šmarij�
pri� Jelšah� (na� fotografiji)� 2.� novembra� na� novi� ploščadi�
pri� spomeniku� NOB,� ki� stoji� v� bližini� železniške� postaje,�
pripravile�čudovit�jesenski�promenadni�nastop.�19.�oktobra�
pa�so�v�Športni�dvorani�Radeče�nastopile�tudi�na�tekmovanju�
slovenskih�godb� in�mažoretnih�skupin�v�korakanju�ter�za�
nastop�prejele�zlato�plaketo.�S.�R.,�foto:�L.�M.
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KOZMETIČNI SALON  
KOZMETIKA STUDIO B

Zametki podjetja LEKOS segajo v leto 1986, ko 
je družina Sotošek odšla na zimske počitnice 
v Portorož v okviru akcije revije Jana – Janine 
družinske počitnice. Srečanje s kozmetičarko in 
novinarko Lili Carsten je pustilo pečat pri iz
menjavi znanja in izkušenj, kar je privedlo do 
povabila k sodelovanju pri naslednjih Janinih 
akcijah. Breda Drenek Sotošek, magistra far
macije, je opravila strokovni izpit iz kozmetične 
nege in leta 1988 odprla popoldanski kozmetič
ni salon Kozmetika Studio B na galeriji domače 
hiše na Drožanjski cesti v Sevnici. Pri negi v nji
hovem salonu vse od prvih začetkov pa do da
nes uporabljajo pri njih po lastnih recepturah iz
delane kozmetične izdelke. »Stranke so v salon 
prihajale ne le iz občine Sevnica, tudi iz Krškega, 
Brežic, Trebnjega, Novega mesta, Radeč, Laške
ga, Hrastnika in Trbovelj,« se spominja Sotoško
va, ki je v tistem času sodelovala z Radiem Sev
nica, kjer je imela enkrat tedensko svojo oddajo, 
v kateri je predstavljala teme s področja farma
cije in kozmetike. Ponudba kozmetičnega sa
lona se je širila in leta 1992 je sledila selitev sa
lona v dograjene prostore v pritličju družinske 
hiše, prostornejše, dostopnejše, z več zasebno
sti za stranke. Na njeni kozmetični poti se ji je 

leta 1997 pridružila hčerka Lucija Sotošek, ki 
je poleg splošne gimnazije zaključila tudi sre
dnjo kozmetično šolo, opravila mojstrski izpit, 
dokončala študij farmacije ter skupaj z Bredo 
nadaljevala z razvojem kozmetičnih izdelkov, 
ki so danes del lastnih blagovnih znamk Leko-
beba in Lekovita. Danes sodobno opremljen 
salon obsega več ločenih prostorov. Najnovej
ša pridobitev je solna soba, v kateri s halogena
torjem izvajajo haloterapije z morsko soljo, ste
ne, strop in tla pa so tudi prekriti z morsko soljo. 
Prostor je v veliko veselje najmlajših uporabni
kov, ki se z veseljem vračajo na svojo blagodej
no urico igre v soli. Tu so še wellness kotiček s 
savnami in prostor za pedikuro, nego obraza, 
depilacije, masaže in masažne kopeli ter solarij. 

LEKARNA POD SV. ROKOM

V času velikih družbenopolitičnih sprememb, 
ki so prišle z osamosvojitvijo Slovenije, se je po
kazala možnost pridobitve zasebne koncesije 
za lekarno. Tako je Sotoškova, magistra farma
cije in specialistka informatike, v tem videla nov 
izziv in se po 21 letih dela v Lekarni Sevnica, od 
tega 18 let na mestu direktorice, leta 1993 od
ločila, da s svojo inovativnostjo in podjetnostjo 
stopi na pot zasebništva. Leta 1993 je ustano
vila svoje podjetje LEKOS (LEkarna KOzmetika 
Sotošek). 

Leta 1993 podeljena koncesija za opravljanje le
karniške dejavnosti je botrovala temu, da je po
leti leta 1994 ob domači hiši Sotoškovih zrastel 
še en prizidek, tokrat prostori za lekarno. 1. ok
tobra 1994 se je Bredi Drenek Sotošek uresniči
la želja – v prisotnosti družine, številnih gostov, 
krajank in krajanov je odprla vrata sodobno 
opremljene lekarne. Nova lekarna, ki je bila ob 
odprtju prva zasebna lekarna v Posavju in peta 
v Sloveniji, je dobila ime Lekarna Pod Sv. Rokom. 
Razlogov je več, trije so. Svetega Roka, zavetni
ka ljudi in živali v boju s kužnimi boleznimi, čas
tijo tako zdravniki kot lekarnarji. Po omenjenem 
svetniku se je imenovala prva lekarna v Sevnici, 
ki jo je imel v letih 1925–1949 koncesionar An
ton Abramović, mag. farm. Za nameček pa le
karna stoji še ob vznožju hriba, na katerem se 
je za veliki šmaren in dan kasneje »na rokovo« v 
preteklosti trla množica vernikov okrog romar
ske cerkvice sv. Roka.

Lekarna Pod Sv. Rokom je v širšem okolju po
znana po svoji prijaznosti in strokovnosti, k njim 
prihajajo ljudje iz celega Posavja, Zasavja in šir
še, čeprav je na obrobju mesta, k njim nihče ne 
pride naključno. Pridejo tisti, ki pričakujejo, da 
se jim bodo resnično posvetili in jim dobro sve
tovali, saj le neposreden pogovor pripomore k 
uspešnemu zdravljenju in učenju kulture jema
nja zdravil. Zato ni naključje, da so v vsesloven
ski akciji »Naj lekarna« v letih 2007 in 2008 osvo
jili drugo mesto, leta 2013 pa tretje. Kot prva 
lekarna v Sloveniji so z novim lekarniškim za
konom leta 2017 začeli koncesijsko lekarniško 
dejavnost izvajati v okviru podjetja. Biti prvi ni 
bilo enostavno, bili so učni primer za vse nas
lednje. Že od samih začetkov pa je lekarna učna 
lekarna in pod mentorstvom magistre Sotoško
ve se je v času njenega zasebništva izšolalo več 
kot 60 dijakov in študentov farmacije ter nekaj 
več kot 30 dijakov kozmetičnih šol. Mentorstvo 
pa ni tuje niti hčerki Nataši Sotošek, prav tako 
magistri farmacije. Obe sta bili pred leti tudi 
del učiteljskega zbora na Šolskem centru Novo 
mesto – Srednja zdravstvena in kemijska šola, 
program farmacevtski tehnik. Magistra Breda 
ne šteje več člankov v različnih publikacijah in 
predavanj, ki jih je imela za različna društva v lo
kalnem in širšem okolju. Na njeni poti se ji zad
nja leta pridružuje tudi hčerka Lucija Sotošek, 
magistra farmacije, s katero večkrat z veseljem 

skupaj pripravita predavanja za lokalna društva. 
Obe imata bogato zgodovino tudi pri Sloven
skem farmacevtskem društvu. Že vsa leta so kot 
družina ali posamezniki vpeti v lokalno skup
nost, skozi udejstvovanja pri različnih društvih 
s sokrajani delijo veselje do različnih drugih de
javnosti, ki niso nujno tesno povezane z lekarni
štvom. Breda Drenek Sotošek je tako našla tudi 
povezavo med enologijo in farmacijo in v njiho
vi lekarni nikoli ne izostane nasvet o negi vina 
ali pridelavi naravnih sokov. Strastna vrtnarka 
ima okoli svoje hiše številne rastline, pravi mali 
botanični vrt, znanja zeliščarstva in homeopa
tije poglablja že več kot 30 let. 

LEKOBEBA IN LEKOVITA – IZDELKI  
ZA VSAKODNEVNO UPORABO

»Z zdravili in naborom izdelkov splošne rabe se v 
dobro založeni lekarni ves čas trudimo prisluhni
ti potrebam uporabnikov, še posebej potrebam 
po specifičnih izdelkih, ki olajšajo vsakdan tistim 
najbolj ranljivim, ki izdelkov zase ne dobijo v vsa
ki trgovini ali lekarni,« pojasni Nataša Sotošek. 
Tako so tudi nastajali njihovi lastni izdelki, leta 
poprej pripravljeni kot magistralni pripravki. 
Med prvimi lekarnami so se leta 2008 prilagodili 
novi evropski zakonodaji, ki ureja kozmetične iz
delke in prehranska dopolnila ter vse izdelke pri
javili v evropski register tovrstnih proizvodov. Iz
delki, ki so plod lastnega znanja in dolgoletnega 
razvoja ter izboljšav s stremenjem po zagotavlja
nju varnih in kakovostnih izdelkov z modrostjo 
narave, so leta 2012 dobili nova imena in novo 
sodobno podobo pod blagovnima znamkama 
Lekovita in Lekobeba. Širom Slovenije in onkraj 
meja prepoznavne Lekobeba vetrovne kapljice 
so samo eden od njihovih izdelkov.

Izdelki kozmetične linije Lekovita in otroške 
kozmetične linije Lekobeba sodijo med tiste 
kozmetične izdelke, ki ne spreminjajo fiziologi
je kože, ampak jo s hranilnimi snovmi naravne
ga izvora in vlago vračajo v njeno ravnovesje s 
spodbujanjem naravnih procesov regeneraci
je in zaščite. »Naša kozmetika spremlja biolo
ški ritem procesov kože. Ne povzroča odvisno
sti kože od sestavin v izdelkih in jo spodbuja k 
proizvajanju koži lastnih strukturnih sestavin. Iz
delki Lekovita se ponašajo z visoko vsebnostjo 
aktivnih sestavin naravnega izvora, so nevtral
nih vonjev, primerni za ženske in moške ter niso 
testirani na živalih,« pojasni Lucija Sotošek, ki v 
podjetju vodi proizvodnjo in skrbi za prodajo 
lastnih izdelkov izven matične lekarne. »Druži
na izdelkov Lekobeba je v prvi vrsti namenjena 
negi dojenčkov in otrok, po določenih izdelkih 
pa z zadovoljstvom segajo tudi odrasli in sta
rostniki. Gre za izdelke, ki smo jih z znanjem, 
dolgoletnimi izkušnjami in posluhom za želje 
uporabnika v podjetju Lekos ves čas razvijali in 
dopolnjevali,« predstavi še otroško linijo. Pod
jetje LEKOS je v sodelovanju s Thermano Laško 
razvilo edinstvene hmeljske kozmetične izdelke 
za nego obraza in telesa, ki jih za pivovski well
ness uporabljajo tudi v omenjenem zdravilišču. 
Oče Franci Sotošek, univerzitetni diplomirani 
kemijski tehnolog, že nekaj let zastopa in pro
daja tudi izdelke za prehrano živali iz programa 
Farmatan sevniškega podjetja Tanin. 

LEKOS – DRUŽINSKO PODJETJE  
V PRAVEM POMENU BESEDE

Podjetje LEKOS in njihova enota Lekarna Pod Sv. 
Rokom stremi k nadaljevanju družinske tradici
je, okostje podjetja so štirje člani družine: Breda, 
Franci ter obe hčeri, Lucija in Nataša. Sin Tomaž 

Sotošek je svojo poslovno pot začel v doma
čem podjetju, kjer je sprva skrbel za prodajo 
lastnih izdelkov, zdaj pa skupaj z ženo Jasmi-
no Passero Sotošek, kot univerzitetna diplo
mirana živilska tehnologa in enologa, stopa
ta po lastni podjetniški poti v svetu čokolade, 
dobrega vina in mesnin. V podjetju LEKOS ima
jo zaposlene še tri sodelavke. Sevniško družin
sko malo podjetje LEKOS stremi k nadaljnjemu 
razvoju in strokovnosti, v lekarništvu še vedno 
vidijo številne izzive, zato skozi leta sledijo k na
predku tudi v smislu reorganizacije obstoječih 
lekarniških prostorov za kakovostnejše izvaja
nje osnovnih lekarniških storitev in tistih, ki le
karni in lekarništvu dajejo tako imenovano do
dano vrednost.

WWW.LEKOS.SI

25  let  zasebne lek arne 
Lek arna Po d Sv.  Rokom

Breda in Franci Sotošek sta pred 26 leti leta 1993 ustanovila podjetje LEKOS, katerega ime je sestavljeno iz črk, ki jih najdemo v besedah lekarna, kozmetika in So-
tošek. To ime se je v Sevnici in širši okolici dobro uveljavilo, vendar se njihova zgodba začenja že leta 1986. Danes pod imenom LEKOS delujejo kozmetični salon, 
lekarna in spletna trgovina z lastnimi proizvodi.

Solna soba, opremljena tudi z igrali za najmlajše

Otroška linija kozmetičnih izdelkov Lekobeba je 
namenjena za nego dojenčkov in otrok.

LEKOS Lekarna Pod Sv. Rokom

Družina Sotošek; (z leve) Lucija, Breda, Nataša  
in Franci
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Dom je javni socialnovarstveni zavod, nje-
gova osnovna dejavnost je izvajanje sto-
ritve institucionalnega varstva za starejše. 
Pridobljen ima mednarodni certifikat ka-
kovosti E-Qalin/A. 

Danes v domu biva 95 oseb, eno mesto pa 
je namenjeno dnevnemu varstvu. Njihova 
povprečna starost je 82 let, 21 stanovalcev 
pa je starih 90 ali več let. 55 zaposlenih jim, 
poleg skrbi zanje, poskuša vsakdanjik čim 
bolj popestriti in približati življenje, kakrš-
nega so nekoč poznali doma.

Dom Sevnica je eden manjših domov in prav zato poseben, do-
mač. Med stanovalci in zaposlenimi so se v času, ki ga preživljajo 
skupaj, spletle prav posebne, pristne vezi in prav to je tisto, na kar 
so v Domu upokojencev Sevnica posebej ponosni – nevidne niti, 
ki stanovalce in zaposlene tesno povezujejo in dajejo hiši občutek 
velike družine in pravega doma. 

V domu je stanovalcem na voljo 51 sob, od tega 14 enoposteljnih, 
29 dvoposteljnih in osem troposteljnih. Stanovalcem je na voljo ne-
prekinjena 24-urna pomoč službe zdravstvene nege in oskrbe, ka-
tere glavni cilj je omogočiti posamezniku, da čim bolj, kljub mo-
rebitnim zdravstvenim težavam, optimalno zaživi v novem okolju. 
Prav tako je stanovalcem trikrat tedensko v ambulanti doma na vol-
jo tudi domski zdravnik.

Domska kuhinja pripravlja stanovalcem kvalitetne, starostnikom 
prilagojene obroke, ki so načrtovani v skladu z načeli varne in zdra-
ve prehrane ter dietnimi predpisi. Stanovalci imajo možnost koriš-
čenja storitev delovne terapije in fizioterapije, ki jim v sodelovanju 
z ostalimi službami omogočata čim dlje ohraniti funkcionalne spo-
sobnosti in aktivno vključevanje v bivanje v domu. V okviru delov-
ne terapije deluje tudi skupina, kjer stanovalci ustvarjajo najrazlič-
nejše izdelke, pogostokrat že prave umetnine. 

Domska pralnica poskrbi, da je perilo tako stanovalcev kot tudi 
domsko perilo čisto in sveže, služba čiščenja pa skrbi za snažnost 
vseh prostorov doma. Hišnik, med stanovalci še posebej priljubljen 
član kolektiva, skrbi za vzdrževanje vseh naprav, opreme in okolice 
doma. Enkrat tedensko v dom prihaja tudi frizerka, da poskrbi za 
urejen videz in posledično boljše počutje stanovalcev.

DOM SKOZI 40 LET DELOVANJA

Zaradi vse večjega števila starejšega prebivalstva Posavja so se od-
govorni na področju varstva starejših v letu 1972 zavezali, da raz-
širijo dejavnost domskega varstva pod okriljem Doma upokojen-
cev in oskrbovancev Impoljca še na enote Brežice, Krško in Sevnica.

Dom upokojencev Sevnica je svoja vrata odprl 29. 6. 1979. Ustano-
vljen je bil kot splošni zavod s kapaciteto 85 ležišč in z glavnim na-
menom nudenja bivanja in oskrbe starejšim in invalidnim osebam 
občine Sevnica ter bližnjih občin.  

Dom se je ves čas svojega delovanja arhitekturno posodabljal in 
izboljševal pogoje bivanja. S postopnimi, večfaznimi adaptacija-
mi so se obnovili streha, terasa, fasada in balkoni, zamenjalo se je 
tudi stavbno pohištvo. Dom je pridobil tudi novo dvigalo, izved-
la se je sanacija in prenova kuhinje, avle, ambulante, delovne tera-
pije in fizioterapije ter dela skupnih prostorov. Uredila se je tudi 
okolica doma. 

DOM ODPRTIH VRAT ZA VSE   

Omejitve 40 let stare stavbe poskušajo zaposleni s polno angažira-
nostjo vseh stanovalcem zapolniti na drug način. Številne priredit-
ve in dogodki, organizirani za stanovalce, slednjim bogatijo dneve 
in gladijo arhitekturne pomanjkljivosti 40 let starega doma.

V Domu se vedno nekaj dogaja. Če že ne nekaj novega, pa tis-
to ustaljeno, vendar na nov, drugačen način. Za to se trudijo prav 
vsi, ki jim je dom vsaj v določenem trenutku dneva skupna točka 
– točka srečanj.

Vrata doma so obiskovalcem, tako svojcem in prijateljem kot tudi 
številnim otrokom bližnjega vrtca, šole ter vsem drugim posa-
meznikom in skupinam, ki stanovalcem popestrijo dneve, na širo-
ko odprta prav vsak dan, od jutra do večera. In prav vsi so v domu 
iskreno dobrodošli. Na ta način skupaj bogatijo življenje zaposleni, 
nekdanji zaposleni, stanovalci, svojci, prostovoljci in vsi ostali zu-
nanji prijatelji, s katerimi soustvarjajo te dogodke. Zlasti veseli so, 
ko dom obiščejo otroci iz bližnjega vrtca, s katerimi vsak petek v 
prostorih delovne terapije skupaj telovadijo. Prav tako so veseli tudi 
obiskov učencev Osnovnih šol Sava Kladnika in Ane Gale, s kate-
rimi se družijo ob različnih, pogostokrat že tradicionalnih prilož-
nostih. Ta druženja bogatijo vse vključene ter pripomorejo k več-
jemu razumevanju in spoštovanju med generacijami. 

V domu že več kot 20 let deluje pevski zbor Lipa, ki stanovalcem 
ponuja možnost aktivnega sodelovanja in s tem zapolnitve njiho-
vega prostega časa. Prepevanje in druženje sta glavni vodili pevske-
ga zbora, ki aktivno sodeluje na raznih prireditvah in praznovanjih 
ter tako ustvari prijetnejšo in bolj domačo atmosfero.

Prav tako v domu delujejo skupine za samopomoč, ki se pod vod-
stvom prostovoljk srečujejo vsak teden; vsaka skupina v dnevnem 
prostoru določenega nadstropja. Gre za pogovorne skupine sta-
novalcev, ki skozi pogovor in pesem skupaj preživijo urico in pol. 
Medsebojno se spodbujajo, podpirajo in pomagajo tako v dobrih 
kot tudi težkih trenutkih življenja, s pogovori se vrnejo v mladost 
ali pa si delijo svoje izkušnje bivanja v domu.

Enkrat mesečno v dom v okviru Slovenskega društva za terapijo s 
pomočjo psov Tačke pomagačke prihaja terapevtska psička Sava, 
ki s svojo lastnico v okviru delovne terapije in drugačnega pristo-
pa stanovalcem omogoči hitrejšo in še kvalitetnejšo rehabilitacijo.

Stanovalci imajo najrajši dogodke, vezane na tradicijo, ko se vsi, 
ki jim zdravstveno stanje to dopušča, zberejo v jedilnici ali parku 
doma. Tako v domu vsako leto organizirajo trgatev domske trte, 

ličkanje koruze, kostanjev pik-
nik, miklavževanje, praznovan-
je novega leta, pustovanje, obe-
leževanje dneva žena, pozdrav 
pomladi, razne piknike ter še 
številne druge prireditve, ki jih 
pogostokrat organizirajo skupaj 
ali pa nanje povabijo številne zu-
nanje prijatelje (folklorno skupi-
no, pevske zbore, glasbeno šolo 
…). Še posebej pa se imajo lepo 
ob vsakomesečnem praznovan-
ju rojstnih dni stanovalcev, roje-
nih v tekočem mesecu. Takrat se 
skupaj s svojci in domskim pev-
skim zborom, pod taktirko har-
monike, resnično poveselijo. 

Vse stanovalce in zaposlene od 
lanskega poletja razveseljuje tudi domska muca Meggy, ki stano-
valcem lepša dni, prinaša veselje in igrivost, pogostokrat pa obudi 
marsikateri spomin na mlade, brezskrbne dni.

Vsak dan je tako v Domu upokojencev Sevnica skupaj z obiskoval-
ci prisotnih več kot 150 različnih ljudi. Vsak po svoje edinstven, 
različnih prepričanj, želja in težav, kar pa nas predvsem bogati kot 
skupnost.

Že 40 let skupaj bogatimo življenje
Dom upokojencev Sevnica je enota Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Dom stoji v samem centru mesta Sevnica, na 
naslovu Trg svobode 17. V njegovi neposredni bližini se nahajajo zdravstveni dom, lekarna, pošta, banke in številne trgovine. Ju-
nija letos so v domu svečano obeležili njegovo 40. obletnico. 

Trg svobode 17, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 60 740 
E-mail: duo.sevnica@duo-impoljca.si
www.impoljca.si/sevnica

Spoštovani!

Pred 40 leti, ko je Dom upokojencev Sev-
nica odprl svoja vrata, je bila struktu-
ra uporabnikov drugačna, predvsem 
v smislu potreb po negi in oskrbi. Pov-
prečna starost je bila nižja, zahtevnost 
nege manjša. V nekaj desetletjih je po-
dročje socialnega varstva doživelo velik 
strokovni razvoj. Zavedanje zaposlenih, 
da je človek enkraten, edinstven, je indi-
vidualen pristop dvignilo na visoko raven. Žal pa je raven družbe-
nega zavedanja bogastva starajoče se populacije na nizki ravni. V 
ospredju vrednote materializma, kapitala, ki vlada svetu, odrivajo 
vrednote medsebojnega spoštovanja, zaupanja, iskrenosti. Za sled-
nje si na področju izvajanja socialnega varstva sleherni dan priza-
devamo, predstavljajo nam osnovno vodilo delovanja in življenja. 
Skrbijo pa nas vedno bolj slabi pogoji za kvalitetno delo, ki ne sle-
dijo več potrebam stanovalcev in stanovalk, zato zaposleni v soci-
alnem varstvu vedno bolj glasno opozarjamo na to problematiko. 
Ob pogledu na prehojeno pot so v ospredju ponos, hvaležnost, za-
dovoljstvo zaradi mnogih dosežkov, povezanih s srečnimi in srčnimi 
zgodbami mnogih ljudi, bodisi stanovalcev in stanovalk ter zapo-
slenih bodisi svojcev in posameznikov, ki so in vstopajo v naš dom. 
Zahvaljujem se vsem nekdanjim in sedanjim sodelavkam in so-
delavcem, ki ustvarjate pogoje za kvalitetno življenje naših stano-
valcev in stanovalk. Z besedo 'kvalitetno' želim izraziti prav tisto, 
kar je individualno, pomembno posamezniku. Vem, da si zapos-
leni, vsak na svojem področju dela, prizadevajo za to, da prisluh-
nejo »človeku«.
Hvala, dragi stanovalci in stanovalke, za vaše zaupanje, za so-
oblikovanje življenja, za to, da prispevate s svojim bivanjem k do-
mačnosti in toplini.
Najlepša hvala svojcem za prisotnost, sodelovanje, za podporo in 
razumevanje.
Skozi vsa leta smo vpeti v lokalno skupnost gradili tople medsebojne 
odnose z mnogimi posamezniki, šolami, vrtci, društvi, zavodi, or-
ganizacijami in tako bogatili življenja. Hvala vsem za te izkušnje!
V prihodnje si bomo še naprej prizadevali za medsebojno povezo-
vanje v skupnosti, za nadaljnji razvoj strokovnega dela v skladu s 
potrebami ljudi, za primerne prostorske in delovne pogoje, pred-
vsem pa za to, da bi bil naš dom hiša toplih medsebojnih odnosov.

Vsem občankam in občanom izrekam čestitke ob prazniku naše 
občine in želim veliko osebnih in poslovnih uspehov ter veliko pri-
jetnih trenutkov druženja!

 Darja Cizelj, direktorica

Dom upokojencev Sevnica

 Ustvarjalne roke stanovalcev

Muca Meggy

Izlet pevskega zbora na Lisco
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Mag. Nina Mažgon, 
vodja enote  
DU Sevnica
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BREŽICE – 19. oktobra je v večnamenski športni dvorani Breži-
ce potekalo IBFF Svetovno prvenstvo v fitnesu in bodybuildin-
gu, na katerem so si obiskovalci lahko ogledali okoli 250 nasto-
pov v 25 različnih kategorijah. Brežice so tekmovanje gostile že 
drugo leto zapored, za kar gre največja zasluga dobri organiza-

ciji v lanskem letu in seveda glavnemu organizatorju Mitji Peta-
nu, aktualnemu državnemu prvaku v fitnesu. V največjem šte-
vilu so tokrat v Posavje prispele ekipe iz Poljske in Južnoafriške 
republike. Med ženskimi amaterskimi tekmovalkami je skupno 

slavila Poljakinja Monica Sylwia Paster-
nak, med moškimi pa ruski tekmova-
lec Iskandar Radzhabov. V kategoriji 
bodybuilding je med amaterji slavil Po-
ljak Arkadiusz Jozef Demodowitz, med 
profesionalnimi bodybuilding tekmoval-
ci pa sta se na najvišjo stopničko zavih-
tela Rusinja Anastasia Leonova in John 
Leslie iz Južnoafriške republike. Ekipno 
je s šestimi zmagami slavila Poljska. Med 
slovensko izbrano vrsto so se predstavili 
Andrej Ušlakar, Aleksandar Starčević, 
Grace Cicero in Teja Kovačič, odlično pa 
se je odrezal tudi 81-letni Tone Žibert iz 
Zavratca pri Sevnici, tako kot lani edini 
posavski predstavnik in najstarejši udele-

ženec tekmovanja. Dodaten spektakel večera je doživela Južnoa-
fričanka Martha Hendrina Morris, katero je za roko med nasto-
pom zaprosil srčni izbranec.  S. P. A./R. R.

Navduševale poljske mišice

Poljska�ekipa�z�organizatorjem�prvenstva�Mitjo�Petanom�
(desno)

POSAVJE – Toplo in lepo jesensko vreme je plezalcem Posa-
vskega alpinističnega kluba omogočilo izpeljati več plezal-
nih tur in dva večja tabora. 

Že dober mesec v klubu poteka šola športnega plezanja, kjer 
znanje nabira skupina 13 odraslih plezalcev. Prve plezalne iz-
kušnje so pridobivali v domačem plezališču v Armeškem, sku-
paj s svojimi inštruktorji in ostalimi izkušenimi plezalci pa so se 
odpravili tudi v primorska plezališča in preko meje v plezališče 
Napoleonica nad Trstom. Preplezali so veliko smeri do pete te-
žavnostne stopnje. 
V klubu so v tem času izpeljali tudi dva tradicionalna tabora. Mo-
škega so izvedli v stenah Paklenice, kjer so fantje plezali smeri 
kar zavidljivih težavnosti in lepih dolžin. Izhodiščna ocena za 
fante je bila 6a in vsaj 100 m dolžine. Frau Bluher 6a, 120 m, Ar-
madilon 6a, 145 m, Spit Bull 6a, 145 m, Bora 6a, Zimski cvijet 
6a+, 210 m, so imena smeri. Matej Zorko in Andrej Trošt sta 
uspela preplezati dolgi in težki smeri Rajna 7a, 350 m in Pas-
senger 7b, 350 m.
Ženska ekipa je grela mišice v Istri. Dva dni so plezale v pleza-
lišču Zlatni rt pri Rovinju. Da niso od muh, so dokazale tako, da 
so preplezale skoraj vse smeri do težavnosti 6a+, okoli 25 le-teh.
Da plezanje postaja vedno bolj prepoznaven šport in je hkrati 
tudi zelo priljubljen med mladimi, dokazuje obisk plezalnih vadb 
za otroke, ki jih od septembra dalje obiskuje več kot 145 otrok 
od 4. do 16. leta starosti. Njihova prizadevanja pri premagova-
nju smeri vaditeljem daje voljo in veselje za zahtevno delo z nji-
mi. Redni obiski vadb nakazujejo na dobro delo in zanimiv vad-
beni program. Ravno tako pa članov kluba tudi gore niso pustile 
ravnodušnih. Kogel s svojo južno steno je privabil Mateja Zorka 
in Andreja Trošta, ki sta plezala kombinacijo Kamniške smeri z 
Zupanovo, 6b/5c. � Vir:�PAK

MC DIRENDAJ: PREDSTAVITEV RITMIČNE 
GIMNASTIKE

Brezplačna predstavitev ritmične gimnastike s 
trenerko Danijelo Cvijić Bratanič v dvorani MC Krško. 
Predstavljeni bodo rekviziti: obroč, žoga, trak, kolebnica 
in kiji. Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si
MC Krško, sobota, 9. 11., od 9.30 do 10.00

MC DIRENDAJ: GIBALNA USTVARJALNICA Z 
NASTJO 

Po ritmični gimnastiki bo v MC Dvorani potekala gibalna 
ustvarjalnica, ki jo bo prvič vodila naša zagnana mlada 
prostovoljka Nastja. 
Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si
MC Krško, sobota, 9. 11., od 10.00 do 12.00

TEAM WORK MAKES THE DREAM WORK

Prostovoljki Saša in Nina sta pripravili delavnico na 
temo timskega dela, zaupanja ter udobja na delovnem 
mestu. 
Prijave na: barbara.masnik@mc-krsko.si do 13.11.
MC Krško, sobota, 16. 11., od 11.00 do 16.00

LINKEDIN: KAKO GA UPORABLJATI ZA KARIERNI 
RAZVOJ, ISKANJE ZAPOSLITVE IN MREŽENJE

Brezplačno delavnico o kakovostni rabi omrežja 
LinkedIn bo vodila mag. Maja Novak. Prijava na: 
mihaela.kovacic@mc-krsko.si ali 041 637 662, 
prijavite se lahko do 15. 11. 2019.
MC Krško, sreda, 20. 11., od 16.00 do 19.00

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

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

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

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

Plezalci izkoristili »babje poletje«

Plezalke�na�taboru�v�Rovinju

MARIBOR, BREŽICE – V Mariboru je od 25. do 27. oktobra po-
tekal že 52. Šalamunov memorial, mednarodno tekmovanje v 
moški in ženski športni gimnastiki. Tekmovanja sta se udeležila 
najboljša brežiška telovadca Beno Kunst in Tim Jambriško ter 
posegla po najboljših mestih. Beno, ki je prvič tekmoval kot član, 
je presegel vsa svoja pričakovanja. V petkovem mnogoboju je za-
sedel odlično 2. mesto. Z odličnimi nastopi si je priboril še vseh 
šest finalnih nastopov in prepričljivo zmagal na preskoku, na dro-
gu je bil 2., 3. mesto je zasedel na konju z ročaji in krogih, 4. mes-
to na bradlji in 5. mesto na parterju. Tim se je pomeril v katego-
riji mladincev in v mnogoboju šestih orodij zasedel nehvaležno 
4. mesto. Na sobotnih in nedeljskih finalnih nastopih je nasto-
pil še na posameznih orodjih in na drogu osvojil odlično 3. mes-
to, na parterju in preskoku je bil 4., na bradlji 5. in na krogih 6. 
Petkov mnogoboj je štel tudi za državno tekmovanje v absolu-
tni konkurenci, v kateri združijo kategoriji mladincev in članov. 
Tudi v tem seštevku sta Brežičana blestela in prekosila vso kon-
kurenco. V mnogoboju sta stopila na najvišji stopnički, Beno je 
zmagal, Tim je bil drugi. Na podlagi rezultatov iz mnogoboja so 
razglasili še najboljše telovadce po posameznih orodjih. Na ko-
nju z ročaji je Beno zasedel 3. mesto, na krogih je bil Tim 3., na 
preskoku Beno 2., na bradlji sta si Tim in Beno delila 3. mesto, 
na drogu je Beno zmagal, Tim pa je bil 3. 
 Vir:�TD�Sokol�Brežice

Beno in Tim v slovenskem vrhu

Beno� Kunst� (na� najvišji� stopnički)� in� Tim� Jambriško� (na�
drugi�stopnički)�sta�v�Mariboru�blestela�ter�v�seštevku�za�DP�
prekosila�vso�konkurenco.

Tone�Žibert� 
(foto:�F.�Šavrič)
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GLOBOKO – Franc Živič, član Literarne sekcije Beseda, se je 
12. oktobra v globoškem domu krajanov predstavil s svojo 
šesto knjižno izdajo Prepletanja.

Živičeva Prepletanja je na pot pospremil predsednik LS Beseda 
Jožef Pirš, saj je avtor tudi peto knjižno zbirko izdal pri KD Franc 
Bogovič Dobova, v okviru katere deluje Beseda, ena pa je izšla pri 
Združenju borcev za vrednote NOB. Zbirko, ki je preplet pesmi 
in proze, je uredil Rudi Mlinar, ki je v spremni besedi zapisal, 
da se avtor še v nobeni do sedaj izdani zbirki ni toliko poglobil 
vase kot tokrat, ko na zelo poseben način razkriva svoje poču-
tje, odnos do sveta in predvsem minevanja, ne samo vsega okoli 
njega, ampak predvsem zavedanja svojega minevanja. Kot skle-
ne: »Ni pomembna plača, ni pomemben denar – pomembno je 
tisto, kar prihaja iz nas, tisto nam plemeniti in bogati življenje 
in samo tisto bo ostalo v sledi, ki se bo še dolgo vlekla za nami, 
kot bodo ostale tudi te pesmi in črtice, ki jih držite v rokah in jih 
boste zagotovo z užitkom prebrali.« Odlomek iz pesmi Brazgo-
tine je prebrala članica Besede Zinka Žnideršič, ki je s poseb-
nim občutkom oblekla knjigo s svojo umetnino.
Pogovor z avtorjem je vodila Ivana Vatovec. Kot smo slišali, so 
teme v zbirki zelo raznolike – obračajo se k naravi, ki jo človek 
uničuje iz pohlepa, izražajo skrb za naslednje rodove, predvsem 
pa ogorčenje nad početjem vladajočih elit, ki se za svoje pol-
ne žepe poslužujejo tudi najbolj podlih potez. Franc se je odlo-
čil obelodaniti tudi prozo, za katero bi lahko dejali, da so v njej 
pravi biseri iz globoške okolice. Franc Kene je v narečju preb-
ral Nočnu kupanje. Sicer pa so pod taktirko Keneta zbirki na pot 
peli Vaški fantje iz Globokega. Z interpretacijo posameznih pe-
smi so zbirko Prepletanja Franca Živiča podprla še njegova so-
besednika iz sekcije Antica Marijanac in Drago Pirman; pro-
gram je vodila Nataša Plevnik.� N.�J.�S.,�foto:�Rudi�Mlinar

Prepletanja Franca Živiča

Živič�v�pogovoru�z�Vatovčevo,�v�ozadju�bralci�odlomkov

BREŽICE – Še približno en teden je v avli Upravne enote Breži-
ce na ogled razstava članov Fotokluba Brežice z naslovom »Naši 
pogledi«. Zbrana so najboljša dela 13 avtorjev v zadnjem ob-
dobju. Na razstavi sodelujejo fotografi Branko Benčin, Samo 
Hajtnik, Davor Lipej, Gregor Podvinski, Franc Šavrič, Aleš 
Tomše, Branko Zupanc, Branko Brečko, Matej Kramžer, Mi-
tja Mladkovič, Anita Radkovič, Vinko Šebrek in Toni Vu čajnk. 
Po besedah predsednika Fotokluba Brežice Davorja Lipeja so v 
klubu razpisali interni natečaj za drugo letošnjo klubsko razsta-
vo, na katerega je prispelo 66 fotografij 13 avtorjev. V komisiji, 
ki je izbrala 36 fotografij za razstavo, so sodelovali Branko Ben-
čin, Vlado Bucalo in Vinko Šebrek kot predsednik. Tematika fo-
tografij je povsem različna, odvisno od tega, kaj je posamezne-
mu avtorju blizu, npr. gibanje, portreti, pokrajina, dokumentarna 
fotografija, makro itd. Na odprtju razstave je član komisije Buca-
lo avtorjem razstave podelil priznanja za individualne posnetke 
in serije fotografij. Sicer pa se člani brežiškega fotokluba, ki de-
luje tri leta in ima trenutno 15 članov, srečujejo tedensko, preg-
ledujejo fotografije, spoznavajo nove tehnike v sklopu fotograf-
skega izobraževanja, kot mentorji mladim sodelujejo predvsem 
z OŠ Brežice, je še povedal Lipej. Dodal je še, da sta njihova čla-
na Bucalo in Kramžer zelo aktivna tudi v svetovnem merilu, saj 
imata z osvojenimi nagradami in priznanji na svetovnih nateča-
jih že kar nekaj zavidljivih uspehov. Razstavo je odprl brežiški 
podžupan Jure Pezdirc, odprtje pa sta s kitarskim nastopom 
popestrila učenca Glasbene šole Brežice Martin Urek in Matic 
Lazić pod mentorstvom Tomislava Vrandečića. 
 R.�Retelj

Razstavili najboljše fotografije

Sodelujoči�avtorji�s�prejetimi�priznanji

Reformacija je bilo revoluci-
onarno gibanje, ki je bilo ve-
likega pomena za manjše na-
rode, kot je bil slovenski, saj 
bi bili brez njega obsojeni na 
propad, je pred premiero de-
jal krški župan mag. Miran 
Stanko. Izpostavil je, da je te-
danje versko, kulturno in po-
litično gibanje vlilo veliko po-
guma možem tistega časa, da 
so v obdobju reformacije izda-
li prve slovenske knjige, v kate-
rih so utemeljili slovenski jezik 
in s tem tlakovali pot v bodoč-
nost slovenskega naroda: »Ce-
lotna pot je pripeljala do leta 
1991, ko smo Slovenci doseg-
li svoj najpomembnejši cilj v 
zgodovini: postali samostoj-
ni, svoja dežela, v kateri lahko 
mirno in svobodno govorimo v 
svojem jeziku, kar je bil in je še 
danes pomen praznika. Zato je 
prav, da ga počastimo in se ga 
veselimo.«

Obiskovalce prireditve so z od-
igranim dramoletom, poime-
novanim »Slike našega mesta«, 
ki ga je ob strokovnem sode-
lovanju Nika Škrleca spisala 
in režirala Mirjana Marinčič, 

Slike (in spomini) našega mesta
BRESTANICA – 30. oktobra, na predvečer dneva reformacije, so na gradu Rajhenburg premierno uprizori-
li dramolet (krajše dramsko delo) »Slike našega mesta«, ki so ga odigrali amaterski igralci več kulturnih 
društev po občini Krško, združeni v projektu »Oblačilni videz znamenitih Krčanov«.

skozi spomine Krčanov, ki so 
s svojimi deli prispevali k ra-
zvoju mesta in naroda, pope-
ljali amaterski igralci iz kul-
turnih društev v občini Krško, 
sodelujoči pri projektu krške 
Območne izpostave Javnega 
sklada za kulturne dejavno-
sti »Oblačilni videz znameni-
tih Krčanov«. Vloge so upo-
dobili Filip Černelč (Adam 
Bohorič), Aljaž Arh (Jurij Dal-
matin), Anton Petrovič (Ja-
nez Vajkard Valvasor), Ivanka 
Černelič Jurečič (Regina Kon-
stanca Valvasor in Josipina Ho-

čevar), poleg Černelič Jurečiče-
ve sta Hočevarjevo v različnih 
starostnih obdobjih uprizorili 
tudi Manca Marinčič in Klav-
dija Mirt, Matej Žokalj (Janez 

Mencinger), Janez Kerin (dr. 
Tomaž Romih), Mirjana Marin-
čič (Ana Schmidinger Romih) 
ter Boštjan Arh (prižigalec 
luči po mestu Leopold Alba). 
Po uprizorjenem dramole-
tu je v romanski dvorani gra-
du bibliotekarka Valvasorjeve 
knjižnice Krško Polona Bren-
čič obiskovalcem predstavila 
v letu 2016 restavrirano Dal-
matinovo Biblijo iz leta 1584, 
hkrati pa je bil na ogled tudi 
dokumentarni film o postop-
kih restavriranja tega najpo-
membnejšega dela slovenske 
protestantske književnosti, ki 
so ga izvedli restavratorji Cen-
tra za restavriranje in konser-
viranje Arhiva RS. 

 Bojana Mavsar

Ob� zaključku� dramoleta� nastopajoči� amaterski� igralci� v�
»živi«�sliki�z�ozadjem�mesta.�Sceno�je�izdelal�Gregor�Lekše,�
kostumi�so�delo�Ine�Čebular.

PRIREDITVE 
V NOVEMBRU 2019
PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO 

DELAVNICO
• v sredo, 6. novembra, ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO 
DELAVNICO

• v četrtek, 7. novembra, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj 

Literarni večer »POZDRAVLJENA, JESEN!« 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV SEVNICA

• v četrtek, 7. novembra, ob 18. uri

Bralni krožek za odrasle
• v ponedeljek, 11. novembra, ob 18. uri

Zbiramo spomine 
KINEMATOGRAFIJA V SEVNICI
• v torek, 12. novembra, od 8. do 14. ure  

Odprtje razstave likovno-literarnega natečaja 
 »NA OBISKU PRI JURIJU DALMATINU«

• v torek, 12. novembra, ob 17. uri, na ogled do 3. decembra 

Potopisno predavanje BALTSKE DRŽAVE  
 Vinko Šeško

• v četrtek, 14. novembra, ob 18. uri 

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO 
DELAVNICO

• v sredo, 20. novembra, ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

• Literarni večer ob zaključku bralnega projekta 
POSAVCI BEREMO SKUPAJ 2019 

Predstavitev romana Resnica ima tvoje oči 
(z avtorjem Samom Rugljem se bo pogovarjal 

Orlando Uršič, urednik založbe Litera)
• v sredo, 20. novembra, ob 18. uri

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

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

Nune v akciji!
glasbena komedija

sobota, 9. 11., ob 19.30 uri

Ventilator
glasbena komedija

za Zeleni in Modri abonma 
ter izven

petek, 15. 11., ob 19. 30 uri

La Fontainove basni
baletna predstava za otroke
za Rumeni abonma in izven

torek, 19. 11., ob 18. uri

Širom
koncert iz cikla 
ARSonica 2019

sobota, 23. 11., ob 20. uri

www.PosavskiObzornik.si
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Četrtek, 7. 11.

• ob 16.00 v Kulturni dvorani 
Šentjanž: srečanje prostovoljcev 
Rdečega križa občine Sevnica

• ob 16.00 v VGC Posavje (CKŽ 44, 
Krško): učne urice za otroke

• ob 17.00 v avli Kulturnega doma 
Krško: otvoritev razstave ob 10. 
obletnici udeležbe OŠ dr. Mihaj-
la Rostoharja v projektu Mirno 
morje

• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: 
pravljična ura z ustvarjalno de-
lavnico

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: pravljična urica pri Med-
vedu Sladkosnedu

• ob 18.00 v sejni sobi Občine Kr-
ško: predavanje zakoncev Mrgo-
le »Ko je otrokom vse 'brezveze'«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: li-
terarni večer »Pozdravljena, je-
sen!«

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
v Krškem: otvoritev fotograf-
ske razstave Damjana Žiberta, 
uspešnega dokumentarnega in 
športnega fotografa

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: IzBrano s 
Primusom – Umetnik, ki se je ig-
ral z luno

Petek, 8. 11.

• od 10.00 do 14.00 pred Mestno 
hišo Brežice: Ogrevanje za mar-
tinovo – degustacije in predsta-
vitev

• od 15.00 do 16.30 na LU Kr-
ško: začetni tečaj angleščine za 
odrasle

• ob 16.00 v MT Senovo: ustvar-
jalna delavnica

• ob 17.00 v Športnem domu Sev-
nica: osrednja slovesnost ob ob-
činskem prazniku s podelitvijo 
priznanj Občine Sevnica

• ob 17.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: brezplačno izobraževalno-
-svetovalno predavanje »Vse za 
dober vid«

• ob 18.00 v dvorani OŠ Adama 
Bohoriča Brestanica: Stoji učilna 
zidana – prireditev ob predsta-
vitvi brošure o zgodovini šole v 
Brestanici

• ob 18.00 v športni dvorani ŠC 
Krško-Sevnica: veliki Martinov 
koncert Tonija Sotoška z druži-
no z legendarnimi gosti

• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: ve-
čer risank

• ob 19.00 v zadružnem domu 
na Bizeljskem: Martinov kon-
cert ŽPZ Mravljice

• ob 21.00 v MC Krško: karaoke 
– druženje ob glasbi, prepevanju 
in karaokah

Sobota, 9. 11.

• ob 7.00 v parku pri Občini Sev-
nica: začetek 12. celodnevnega 
kolesarjenja po občini Sevnica 
»Od zore do mraka«

• ob 8.00 na Tržnici Videm: Mar-
tinov sejem

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

• ob 9.30 v MC Krško: MC di-
rendaj – predstavitev ritmič-
ne gimnastike z Danijelo Cvi-
jić Bratanič; ob 10.00: gibalna 
ustvarjalnica z Nastjo

• ob 10.00 v Koprivnici: velika 
gasilsko-reševalna vaja »Gore-
če ljubosumje«

• ob 10.00 na tržnici Senovo: Ve-
seli Martin

• ob 10.00 pri pletenki velikan-
ki v Tržišču: začetek tradicional-
nega Martinovega pohoda

• ob 12.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: tradicionalno sreča-

kam v posavju
bralno srečanje 

• ob 17.00 v Novi koloniji na Se-
novem: odprtje nadstreška pri 
krušni peči in prireditev »Iz pre-
teklosti za sedanjost«

• ob 17.00 v Mestni hiši Brežice: 
predavanje Zmagoslava Petriča 
»Pridelava v biodinamičnem vi-
nogradu« 

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
domoznanski večer in predsta-
vitev knjig poznavalca sevniške 
zgodovine Oskarja Zorana Zeli-
ča »Sprehod po zgodovini Sev-
nice v prvi polovici 20. stoletja«

Četrtek, 14. 11.

• ob 7.30 pri stadionu Matije 
Gubca v Krškem: skupna vadba 
1000 gibov pod vodstvom dr. 
Nikolaja Grishina

• od 9.00 do 11.00 v Valvasorje-
vi knjižnici Krško: računalniške 
delavnice za starejše

• ob 16.00 v VGC Posavje (CKŽ 
44, Krško): učne urice za otroke

• ob 17.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: otroška 
predstava »1001 pravljica«

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: pravljična urica pri Med-
vedu Sladkosnedu

• ob 18.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: hortikulturna prireditev 
Prinesi mi rože

• ob 18.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: Jesenska druženja 
s Posavkami in Posavci ter go-
sti ob razstavi Štirje elementi: 
3 – Zemlja: predavanje Mateja 
Filipčiča »Arhitektura=gledali-
šče=dogodki«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
potopisno predavanje Vinka 
Šeška »Baltske države« 

• ob 18.00 v avli Doma kulture 
Brežice: odprtje 18. območne 
razstave fotografij »Fotografska 
razmišljanja«

• ob 18.00 v sejni sobi MC Bre-
žice: predavanje Manje Ostre-
lič »Partnerski odnosi: breme 
ali svoboda«

Petek, 15. 11.

• ob 16.00 v MT Senovo: likovna 
delavnica

• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: 
ustvarjanje s škrobnimi valjčki

• ob 19.30 v Kulturnem domu Kr-
ško: glasbena komedija »Venti-
lator« (po motivih Pahljače Car-
la Goldonija), za zeleni in modri 
abonma ter izven

Sobota, 16. 11.

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

• od 11.00 do 18.00 na gradu 
Rajhenburg v Brestanici: Raj-
henburški dan čokolade in li-
kerjev

• od 11.00 do 16.00 v MC Krško: 
delavnica na temo timskega dela 
s prostovoljkama Sašo in Nino

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: koncert Pevske skupine 
Lokvanj »Naših 15 let«

• ob 19.00 v Domu krajanov 
Razbor: premierna gledališka 
predstava za otroke in mladino 
»Grozni Gašper in mega gusar-
ski zaklad«

• ob 19.00 v športni dvorani v 
Šentjanžu: mažoretni večer

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
klubski večer in koncert Live Sa-
turday Night – Ice on Fire

Nedelja, 17. 11.

• ob 9.00 izpred Gostilne Žolnir 
v Kostanjevici na Krki: č'bular-

ski pohod na Rako
• ob 9.00 v Športnem domu Sev-

nica: 6. turnir Društva invali-
dov Sevnica v namiznem tenisu 
in 6. spominski šahovski turnir 
Društva invalidov Sevnica

• ob 9.00 pri društveni kleti na 
Studencu: začetek tradicional-
nega vinogradniškega Martino-
vega pohoda s Studenca na Pri-
mož

• ob 16.00 v Rovišču pri Studen-
cu: odprtje doma krajanov

• ob 17.00 na Trgu Matije Gubca v 
Krškem: prižig sveč v spomin na 
žrtve prometnih nesreč

• ob 18.00 v okrogli dvorani gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
Shamballa – glasbeno-medita-
cijski večer

Ponedeljek, 18. 11.

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: pogovor o glasbeni kul-
turi mladih v 80. letih

Torek, 19. 11.

• od 9.00 do 14.00 v Domu upo-
kojencev Sevnica: dan odprtih 
vrat (tudi 20. 11.)

• ob 9.30 v Kulturni dvorani Sev-
nica: predavanje dr. Božidarja Je-
zernika »Vse, kar ste želeli vedeti 
o nastanku Jugoslavije, pa niste 
imeli koga vprašati«

• ob 12.00 v gasilskem domu na 
Šmarčni: 6. turnir Društva inva-
lidov Sevnica v pikadu

• ob 17.00 v gasilskem domu Le-
skovec pri Krškem: Potonika, de-
lavnica izdelovanja cvetja iz krep 
papirja

• ob 17.00 v vrtcu Kostanjevi-
ca na Krki: lutkovna predstava 
»Žabec pozimi«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižnici 
Krško: literarni večer ob zaključ-
ku bralnega projekta Posavci be-
remo skupaj 2019 – Uroš Zupan

• ob 18.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: baletna predstava za otroke 
»La Fontainove basni«, za rume-
ni abonma in izven

• ob 18.00 v Dvorani Alberta Fe-
licijana na gradu Sevnica: pode-
litev regijskih in občinskih pri-
znanj »Moja dežela – lepa in 
gostoljubna«

• ob 19.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: koncert Tjaše Kastelic 
& Jerzyja Chawastyka

Sreda, 20. 11.

• ob 10.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: Srečevanja s knjigami – 
bralno srečanje 

• od 16.00 do 19.00 v MC Krško: 
brezplačna delavnica »Linke-
dIn: kako ga uporabljati za kari-
erni razvoj, iskanje zaposlitve in 
mreženje«

• ob 16.00 na mladinskem oddel-
ku Valvasorjeve knjižnice Krško: 
igralno-ustvarjalna urica

• ob 16.00 na mladinskem oddel-
ku Knjižnice Brežice: Beremo s 
tačkami

• ob 17.00 v Mestnem muzeju Kr-
ško: Vrtim(o) se v krogu – lite-
rarna delavnica

• ob 17.00 v Mestni hiši Breži-
ce: predavanje prof. dr. Franci-
ja Bavca »Ekološka pridelava, 
predelava in raba ter združene 
setve nekaterih glavnih in alter-
nativnih poljščin«

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

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: li-
terarni večer ob zaključku bral-
nega projekta Posavci beremo 
skupaj 2019 – Samo Rugelj

nje izgnancev in beguncev ob-
čine Sevnica

• od 14.00 dalje pod šotorom na 
Bizeljskem: krajevni praznik, 
ob 17.00 v zadružnem domu: 
Martinov sejem z degustacijo 
vin, ob 20.00 pod šotorom: tra-
dicionalno martinovanje, ime-
novanje vinske kraljice 2020 in 
krst mošta ter zabava z ansam-
blom Nemir

• ob 14.00 pri cerkvi sv. Jošta 
pod Lisco: blagoslov in pokuši-
na mladega vina

• od 15.00 dalje na Studencu: 
martinovanje

• ob 17.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: regijsko tekmova-
nje odraslih zborov in malih vo-
kalnih skupin

• ob 17.00 v avli MC Brežice: iz-
menjevalnica oblačil

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: večer ljudske glasbe 
in plesa

• ob 18.00 v sejni sobi MC Bre-
žice: predavanje dr. Mihe Miklja 
»Kakšna prihodnost nas čaka«

• ob 19.30 v KD Krško: glasbena 
komedija »Nune v akciji!«

Nedelja, 10. 11.

• ob 8.00 na poligonu Kinološke-
ga društva Posavje v Sevnici: 2. 
društvena tekma kinološkega 
društva

• ob 16.30 in ob 19.00 v Domu 
kulture Radeče: koncert Moške-
ga pevskega zbora Papirničar 
»Pe(i)vska turneja« z gosti

• ob 18.00 v okrogli dvorani gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
koncert »Jesenske serenade«

• ob 18.00 v Športnem domu Sev-
nica: koncert Zaljubljeni Prifarci

Ponedeljek, 11. 11.

• ob 17.00 v Mosconovi galeriji 
na gradu Sevnica: odprtje čip-
karske razstave klekljarske sku-
pine Bucike »Pogled skozi čas«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
bralni krožek za odrasle

Torek, 12. 11.

• od 8.00 do 14.00 v Knjižnici 
Sevnica: Zbiramo spomine – Ki-
nematografija v Sevnici

• od 8.00 do 15.00 v Valvasorje-
vi knjižnici Krško: Dnevi zbira-
nja spominov – kinematografija

• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sev-
nica: predavanje primarija Bo-
štjana Leskovarja »Srčno po-
puščanje in kardiovaskularne 
bolezni«

• ob 10.00 v Felicijanovi dvora-
ni na gradu Sevnica: slavnostna 
seja Združenja borcev za vred-
note NOB Sevnica

• ob 10.00 v Mestnem muzeju 
Krško: Šola prenove – sanaci-
ja vlage

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

• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: 
odprtje razstave likovno-lite-
rarnega natečaja »Na obisku pri 
Juriju Dalmatinu«

• ob 18.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev razstave Društva li-
kovnikov Brežice »Barvne kom-
binacije«

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: recital poezije Kajeta-
na Koviča »Križemsvet gredo 
stopinje«

Sreda, 13. 11.

• ob 10.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: Srečevanja s knjigami – 

DNEVI ZBIRANJA SPOMINOV

• torek, 12. november, od 8.00 do 15.00 –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Če doma hranite fotografije zunanjosti in notranjos-
ti stavb kinematografov, kino sporede, filmske letake, 
plakate, vstopnice ali bi z nami delili doživetja in spo-
mine z obiskov kino predstav, vas vabimo, da jih delite 
z nami. Vaše gradivo bomo digitalizirali in vam ga vr-
nili, delno pa ga bomo uporabili za pripravo digitalnih 
zbirk na spletnem portalu Kamra.

ZAKLJUČEK NATEČAJA NA OBISKU PRI 
JURIJU DALMATINU

• torek, 12. november, ob 17.00 – Knjižnica Sevnica
V sodelovanju s SPD Primož Trubar-Podružnica Posavje, 
OŠ Jurija Dalmatina Krško, Knjižnico Sevnica in OŠ Kr-
melj vas vabimo na zaključno prireditev z odprtjem raz-
stave del literarno-likovnega natečaja Na obisku pri Ju-
riju Dalmatinu. 

ŽABEC POZIMI – lutkovna predstava

• torek, 19. november, ob 17.00 –  
Vrtec Kostanjevica na Krki

V predstavi Lutkovnega gledališča Fru-fru bomo spozna-
li žabca, ki res ni maral zime, a so mu njegovi prijatelji 
pokazali, kako lep letni čas je to. Predstava je primer-
na tudi za najmlajše.

POSAVCI BEREMO SKUPAJ –  
zaključni literarni večer

• torek, 19. november, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Ob zaključku devete sezone bralnega projekta posavskih 
knjižnic bomo v Valvasorjevi knjižnici Krško gostili pisa-
telja Uroša Zupana. Z avtorjem se bo pogovarjal bibli-
otekar Vilko Planinc. Na večeru bodo zvestim bralcem 
podeljene tudi literarne nagrade.

IGRALNO-USTVARJALNA URICA

• sreda, 20. november, od 16.00 ure dalje –  
Mladinski oddelek v Krškem

Otroci, starši in vsi, ki radi ustvarjate, pridružite se nam 
pri pravljično-igralni urici in ustvarjanju eko izdelkov v 
mladinskem oddelku.

BIOTSKA PESTROST TRAVNIŠKIH 
SADOVNJAKOV

• petek, 22. november, ob 18.30 –  
Osrednja knjižnica v Krškem

V sodelovanju z Javnim zavodom Kozjanski park smo za 
vas pripravili predavanje mag. Adrijana Černelča, v ka-
terem bomo med drugim spoznavali vlogo in pomen trav-
niških sadovnjakov v okolju, njihovo živalsko in rastlin-
sko pestrost ter stare sorte sadnega drevja. 

TEDEN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC

• od 18. do 23. novembra v vseh enotah knjižnice
Slovenske splošne knjižnice v mesecu novembru praznu-
jemo, zato smo v vseh enotah pripravili pester program 
dogodkov in razstav. Seznam vseh dogodkov bo objavljen 
na naši spletni strani in na facebooku. V tem tednu vam 
v vseh enotah knjižnice omogočamo brezplačen vpis.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

• ob četrtkih, tedensko med 9. in 11. uro –  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Udeležite se računalniških delavnic za starejše, kjer bos-
te lahko naredili prve korake v svet računalniških znanj. 
Dogovorite se lahko na tel. 07 4904 000.

Lepo vabljeni! 

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V NOVEMBRU
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20 let pozneje, za 20novih
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Silva Brodarič, Leskovec 
pri Krškem – dečka,

• Anja Poteko, Krško – 
deklico,

• Mateja Omerzel, Velika vas 
pri Krškem – deklico,

• Lucija Sotošek, Brestanica 
– deklico,

• Marcela Simončič, 
Bizeljsko – dečka,

• Kleopatra Gabrič Zakšek, 
Brestanica – dečka,

• Sanja Pejkanović, 
Slogonsko – dečka,

• Teja Hostnik, Zdole – 
dečka,

• Lidija Kramarić, Lutrško 
selo – dečka,

• Neža Kožar, Log – deklico,
• Maja Sintič, Veniše – 

deklico,
• Maja Kralj, Vrhovska vas – 

deklico,
• Zvonka Sajevec Hriberšek, 

Globoko – deklico,

rojstva

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

moja poroka

Katarina�Lipar�iz�Črneče�vasi�in�Marko�Colarič�z�Jablanc,�
Jerneja�Sintič�in�Marjan�Lipar,�oba�iz�Črneče�vasi,�ter�
Vesna�Muc�in�Jani�Lipar,�oba�iz�Črneče�vasi,�17.�avgust�
2019,�Galerija�Božidar�Jakac�Kostanjevica�na�Krki�(Foto:�
Tina�Molan)

poroke

• Safet Šarić iz BiH in Her-
mina Vučajnk iz Brežic.

ČESTITAMO!

• Monika Kosec, Gazice – 
dečka,

• Mojca Žerak, Sv. Florijan 
(Rogaška Slatina) – dečka,

• Maruška Živanović, 
Sobenja vas – deklico,

• Kristina Jankovič, Mali 
Obrež – dečka,

• Nataša Resnik, Vetrnik 
(Kozje) – deklico,

• Vanja Levstik, Mrtovec – 
dečka,

• Helena Felbar Žabkar, 
Veliki Podlog – deklico,

• Janja Škof, Bojsno – 
deklico,

• Karmen Borošak, 
Župelevec – deklico,

• Bojana Janc Lekše, Ardro 
pod Velikim Trnom – 
deklico.

ČESTITAMO!

posavje telovadi za zdravje

Telovadba in druženje

DOLNJA PREKOPA – Šola 
zdravja, v okviru katere telova-
dijo po metodi 1000 gibov, se 
širi tudi v najbolj obrobne kra-
je Posavja, denimo na Dolnjo 
Prekopo v kostanjeviški obči-
ni, tako rekoč že na meji s šen-
tjernejsko občino. 

Kot pojasnjuje vodja skupin 
Šole zdravja v krški in kosta-
njeviški občini Helena Špa-
novič, se je skupina 16 vadečih 
oblikovala februarja letos in od 
takrat naprej vsako jutro vadi-
jo na travniku za gasilskim do-
mom. Prihajajo z obeh Prekop, 
Dolnje in Gornje, ter tudi iz so-
sednjega (šentjernejskega) 
Ostroga. Njihov starostni raz-
pon je od 54 let, kolikor jih šte-
je Andreja Cekuta, do 77 let, ki 

jih je dopolnila Pavla Lenčič. 
Večina med njimi je upokojenk 
in hkrati babic, ki zjutraj vozijo 
vnuke v vrtec, zato se dobivajo 
malo kasneje kot večina drugih 
skupin, ob 8. uri, tako da lahko 
pred telovadbo opravijo še to 
obveznost, je pojasnila ena od 
članic skupine Jožica Kuhar. V 
svoji vrsti imajo tudi enega mo-
škega, Tomaža Pibernika, ki 
ga ravno na dan fotografiranja 
za časopis zaradi bolezni žal ni 
bilo. »Upamo, da bomo privabi-
le še kakšnega,« je dodala Ku-
harjeva. 

»Skupina je vesela in zabavna, 
rade telovadijo in se družijo,« 
pravi Španovičeva. Pet članic 
skupine se je medtem že uspo-
sobilo za vaditeljice, tako da ni 
težav z vodenjem vadbe. Vsa-
kodnevna vadba tudi njim og-

romno pomeni, pravi Kuharje-
va: »Zjutraj se vstanemo, to je 
le ena obveznost. Razpolože-
nje med nami je krasno, tako 
da res z veseljem prihajamo.« 
Po nekaj mesecih redne vad-
be so njeni blagodejni učin-
ki že vidni. »Jaz včasih nisem 
mogla počepniti, zdaj pa lah-
ko, to je velika sprememba na 
boljše glede gibljivosti,« doda-
ja sogovornica. Poleg tega je 
seveda pomembno tudi dru-
ženje: »Po telovadbi si pove-
mo kakšno šalo, kadar ima ka-
tera od nas rojstni dan, gremo 
pa še v bližnji lokal na kavico 
in posladek.« Pri tem seveda 
izmenjajo tudi kakšen kuhar-
ski, zdravstveni ali drugačen 
nasvet in druge 'tekoče' infor-
macije o dogajanju v vasi ter 
seveda krepijo medsebojno 
prijateljstvo. � P.�Pavlovič

Druženje starejših iz Leskovca
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Na povabilo Krajevne organiza-
cije Rdečega križa (KO RK) Leskovec pri Krškem so se 25. 
oktobra v Gostilni Kunst zbrali krajanke in krajani z obmo-
čja krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, ki so dopolni-
li 75 in več let.

Srečanja se je udeležilo nekaj več kot 50 od sicer 200 vabljenih 
starejših krajanov.  Ob pozdravu so jim zaželeli prijetno druže-
nje, predvsem pa, da bi jim zdravje dobro služilo tudi v prihod-
nje, predsednica KO RK Leskovec pri Krškem Helena Rogič, v 
imenu Območnega združenja RK Krško Marta Bosina, predse-
dnik sveta KS Leskovec pri Krškem Jože Olovec in župan obči-
ne mag. Miran Stanko. Slednji je ob tem izpostavil prizadevanja 
občine, da bi starejši populaciji v sodelovanju z različnimi usta-
novami in organizaciji zagotovila kar se da pester nabor stori-
tev ter družabnih in izobraževalnih vsebin, ki prispevajo k dvi-
gu kakovosti življenja, pa tudi zagotovila prostorske kapacitete 
bodisi za nastanitev v obliki oskrbovanih stanovanj bodisi z ure-
ditvijo dnevnega centra za starejše. Helena Rogič je s simbolni-
mi darili obdarili najstarejši krajanki med udeleženkami, 90-le-
tni Ano Baznik in Marijo Starc, med udeleženci pa je bil z 89 
leti najstarejši, a še vedno vitalen Radoje Anđelić. Uvod v po-
gostitev in prijetno popoldansko druženje so pripravili izvajal-
ci kulturnega programa, z odpetimi pesmimi četrtošolka leskov-
ške šole Alina Julia Jagič, s plesom pa ženska folklorna skupina, 
ki že štiri leta deluje v sklopu Univerze za tretje življenjsko ob-
dobje pri Ljudski univerzi Krško pod vodstvom mentorice Kar-
men Ančimer Poteko.  
 B. Mavsar

Z�leve:�župan�mag.�Miran�Stanko,�Marija�Starc,�Ana�Baznik,�
Radoje�Anđelić,�Jože�Olovec�in�Helena�Rogič

 

   

 

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

Jesenska druženja s Posavkami 
in Posavci ter gos� ob razstavi 
Š�rje elemen�: 3 – ZEMLJA

6. november, 18.00
Odprtje razstave Nevenka in sošolci

14. november, 18.00
Predavanje Mateja Filipčiča 
Arhitektura=gledališče=dogodki

21. november, 18.00
Predavanje Borisa Hajdinjaka
Ignac Marija I. A�ems: predniki, življenje 
in potomci
Vinar: Repnice Najger, Brezovica na Bizeljskem.

KRŠKO – V Valvasorjevi kn-
jižnici Krško so 24. oktobra 
gostili Marjano in Mar-
ka Molana Zalokarja, ki sta 
navdušena planinca, ljubitelja 
narave in živali, gojita pa tudi 
strast do spoznavanja novih 
dežel, običajev in ljudi. Do se-
daj sta med drugim potovala 
po Češki, Slovaški, Poljski, Ma-
džarski in Romuniji. Pot ju je 
zanesla tudi v Azijo, kjer sta 
spoznavala Tajsko, letošnjega 
septembra pa sta se odpravila 
v daljni Kazahstan in Kirgizis-
tan. Svoja doživetja na tej poti 
sta tokrat delila z obiskovalci, 
pri katerih sta vzbudila precej 
zanimanja, saj sta se skozi pre-
davanje dobro dopolnjevala in 
tako je nastajala zanimiva sli-
ka krajev, ki sta jih obiskala, 
načina življenja ljudi in prele-
pe narave.
 P. B.

Z nahrbtnikom 
po centralni Aziji

Marko� in� Marjana� Molan�
Zalokar

HERAKLION, POSAVJE – V grškem Heraklionu je zadnji vikend 
oktobra pod okriljem mednarodne ju-jitsu zveze (JJIF) potekalo 
svetovno prvenstvo v kategoriji U16, pod okriljem evropske ju-
-jitsu zveze (JJEU) pa evropsko prvenstvo za kategorijah U18 in 
U21. Prvenstva se je udeležila tudi 30-članska reprezentanca Ju-
-jitsu zveze Slovenije in osvojila kar devet medalj, poleg tega pa 
še več izvrstnih uvrstitev. Med njimi sta bili tudi dve Posavki, in 
sicer Nina Piškur (Katana Globoko), ki je v kategoriji športnih 
borb +70 kg med kadetinjami (U18) osvojila 4. mesto in Maša 
Medvešek (Ippon Sevnica), ki je bila v športnih borbah kade-
tinj do 57 kg peta.
 Vir:�Ju-jitsu�zveza�Slovenije

Posavki tik pod stopničkami
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prejeli 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.

po sledeh naše dediščine

Staro napajalno korito
BREZJE PRI KRMELJU – Stopanje po sledeh kulturne de-
diščine nas je tokrat od 500 let  starega uskoškega stolpa, 
ki stoji v Črneči vasi v kostanjeviški občini, pripeljalo do 
zaselka v občini Sevnica, v katerem je KS Krmelj z obnovo 
starega vaškega korita za napajanje živine iztrgala pozabi 
delček zanimive preteklosti.

Vaška korita so bila v pre-
teklosti pomemben del 
oskrbe z vodo na kmetijah 
– so del tistih časov, ko še 
ni bilo vodovodov, zato so 
bila kamnita korita dobro-
došli zadrževalniki vode, ki 
je vanje pritekala iz bližnje-
ga studenca. K njim so pas-
tirji vodili žejno živino, pe-
rice so v njih prale perilo. 
Breško korito, kot ga imenujejo domačini, stoji ob lokalni cesti 
Hinjce–Krmelj, po kateri je v preteklosti potekala pomembna 
trgovska pot. Staro napajalno korito meri v dolžino 530 cm, v 
širino 85 cm, v višino 60 cm in v globino 42 cm. Korito ima še 
stranske stranice, debeline 14 cm. Po pripovedovanju starej-
ših krajank in krajanov so omenjeno korito zgradili leta 1939 
vaščani vasi Brezje in Anton Martinčič iz Hinjc ob izviru pitne 
vode, ki se še vedno steka v kamnito ogrado in h kateri so pas-
tirji pred izgradnjo vodovoda vodili žejno živino. Pri koritu so 
se pogosto ustavljali tudi »furmani«, ki so tod mimo vozili raz-
lično blago iz Trsta v bližnjo Sevnico. Ko so napojili svojo vpre-
go, so se še sami odžejali ob izviru, ki je dajal hladno in čisto 
vodo skozi celo leto. »V času zelo hladnih zimskih dni je voda v 
koritu zamrznila in če smo vaški otročaji želeli napojiti živino, 
smo morali najprej razbiti led, kar nam je, otrokom, predsta-
vljalo posebno doživetje,« še pove starejša krajanka iz Brezja, 
ki se z veseljem spominja tudi pastirskih iger in doda, da je bil 
prostor pri vaškem vodnem koritu tudi prostor za srečevanja 
in pogovore starejših ter modrih mož. 
Z izgradnjo vodovoda je staro kamnito korito izgubilo svojo 
vlogo in pomen, a obnovljeno in lepo vzdrževano vabi pohod-
nike ter naključne popotnike k postanku in osvežitvi s čisto iz-
virsko vodo.  S. Radi

Zahvala za pomoč
Društvo Materina dušica za otroke s sedežem v Pilšanju pri Lesič-
nem že 15 let izvaja programe, kot so brezplačni tabor za social-
no ogrožene družine, enostarševske družine in različne stiske ot-
rok, nekajdnevni umik starša, sprejemanje in pomoč mladostnikov 
pri osamosvojitvi, delo na terenu in svetovanje, duhovne delavnice 
s področja bolezni raka, odvisnosti od odnosov ter varstvo otrok. 
Ob tem se zahvaljujemo vsem donatorjem, ki svoje prispevke v ob-
liki hrane in denarja namenijo za izvajanje programa Male hiše na 
Pilštanju. Posebej bi izpostavili zahvalo podjetjem in ustanovam 
Lek d.d., Oplast d.o.o. Slovenske Konjice, Grawe d.d. Maribor, Ley-
kam d.o.o. Hoče, GEN energija d.o.o., Občina Kozje ter vsem ostalim 
članom in prostovoljcem, ki s svojim čutom pripomorejo k nemo-
tenemu delovanju programa. Številka, na katero lahko pokličete 
v zvezi s programom, je 041 840 727. Za nakazila – donacijo je na 
voljo naš TRR: SI56 6000 0000 0039 744, LON Celje.
� Ada�Požeg,�predsednica�Društva�Materina�dušica�za�otroke

Breško�korito�

(Posavski obzornik št. 22, 24. 10. 2019) 

Ena izmed nalog Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. je pos-
krbeti za praznjenje zabojnikov na pokopališčih. Ker se zavedamo, 
da je zaradi čiščenja grobov pred prvim novembrom količina zbra-
nih odpadkov še večja, smo praznjenje zabojnikov pri pokopališčih 
izvajali z okrepljenimi ekipami. S fotografije posod na pokopališču 
v Cerkljah ob Krki je razvidno, da so ob zabojnikih odloženi tudi 
kartonska embalaža in kosovni odpadki in da gre za tipičen pri-
mer nepravilnega odlaganja le-teh, kar je prekršek, ki ga obrav-
nava prekrškovni organ. Kartonska embalaža sodi v modre zaboj-
nike na ekološkem otoku. Zato naše uporabnike ob tej priložnosti 
ponovno pozivamo, naj poskrbijo za pravilno odlaganje in omo-
gočijo nemoteno praznjenje posod. Tako bomo s skupnim trudom 
prispevali k čisti okolici.
� Vir:�Komunala�Brežice

Odgovor na prispevek v rubriki 
»Skozi vaš objektiv«

AKCIJA ZBIRANJA 
NEVARNIH ODPADKOV 

V BREŽICAH
V soboto, 16. novembra 2019, od 9. do 12. ure,

na parkirišču nakupovalnega centra Intermarket 
pred HALO 1 (Tovarniška cesta 10 a, Brežice)

Oddaja nevarnih odpadkov je namenjena gospodinjstvom! 

Med nevarne odpadke odlagamo:
odslužene akumulatorje, baterije, barve in topila, kemikalije, 
olja in masti, pesticide, pralna in kozmetična sredstva, ki vsebu-
jejo nevarne snovi, zdravila, neonske cevi, oz. vse, kar je opre-
mljeno s simboli za nevarne snovi, vključno z embalažo.

Predlagatelj Andrej Pungerčar iz Župeče vasi s skupino se po 
koncu glasovanja »Moja skupnost – sodelujem« v imenu vseh, ki 
so sestavili projekt »Ureditev športno-učnega prostora ob reki 
Krki v Župeči vasi«, zahvaljuje vsem, ki so za omenjeni projekt od-
dali svoj glas. »Če bo prišlo do njegove realizacije, bo pomembno 
pripomogel k razvoju kraja tako na področju športa kot tudi izo-
braževanja, zato še enkrat iskrena hvala,« je še dodal.  R. R.

Zahvala za oddane glasove

Toni Sotošek pravi, da je frajtonarica kraljica naroda, 
nova pesem in videospot Brigite Šuler, spoznajte mla-
di posavski band TieBreik. Tokrat preberite:

Posavski glasbenik Toni Sotošek letos praznuje 25-letnico 
delovanja svoje šole diatonične harmonike in je ne nazad-
nje eden prvih, ki je začel s popularizacijo tega, takrat še 
ne tako popularnega glasbila pri nas. In ravno njej v čast je 

nastala polka s pomenljivim imenom Kraljica naroda, v njej 
pa so moči združili dobri glasbeni prijatelji – Toni Sotošek 
z družino in Poskočni muzikanti (na fotografiji). Besedi-
lo, glasba in aranžma so delo Tonija Sotoška. Videospot je 
bil posnet v Kostanjku, v prelepem okolju, med vinogradi, 
na deželi, v njem pa imajo pomembno vlogo harmonikar-
ji, ki jih je bilo za cel avtobus. Ne gre spregledati, da se je v 
skladbi v zadnji kitici, ki jo poje njegov sin Jaka, poklonil 
dvema velikanoma diatonične harmonike, Lojzetu Slaku in 
Francu Miheliču. Poseben pečat videospotu pa da uvodna 
pripoved žive legende Andreja Berganta. Ob vsem tem pa 
si priljubljeni harmonikar želi, da bi diatonična harmoni-
ka v Sloveniji še dolgo ostala kraljica naroda! 

Pevka Brigita Šuler (na fotografiji), ki živi v Župelevcu, 
najbolj pa se jo boste spomnili po uspešnici Hej mala, opa-
la, ki jo je v duetu prepevala s pevcem Wernerjem, pred-

stavlja novo pesem Ostani tu. Ljubiteljica balad je na kla-
virju spesnila to melodijo, za katero je besedilo napisala 
Ivana Vatovec, ter jo posnela z dolgoletnimi prijatelji iz 
Stiškega kvarteta. Dodajmo, da so videospot za pesem po-
sneli v Lavričevi koči s prečudovitim razgledom, deloma 
pa v bolgarski Kaliakri. Poglejte in prisluhnite!

Spoznajte TieBreik (foto: Luka Rudman), band, ki ga ses-
tavljajo srednješolci iz Brežic in okolice. Njegovi člani so: 
Maja Tomić (vokal, ritem kitara), Maj Verstovšek Tan-
šek (lead kitara), Rea Doria Bergant (saksofon), Vid Fur-

lan (trobenta), Lara Marčetič (bas kitara) in Matevž Ma-
ček (bobni). Ideja o skupnem glasbenem udejstvovanju se 
jim je porodila med letošnjim poletjem, saj jih druži ljube-
zen do dobre glasbe, igranja inštrumentov ter nastopanja 
pred širšo publiko. »Zvrst, ki jo igramo, bi lahko definirali 
kot 'mešano na žaru', saj igramo rock, funk, tuj pa nam ni 
niti jazz,« so nam zaupali ter dodali, da se lahko pohvalijo 
že z dvema avtorskima komadoma. »Kljub temu da smo na 
sceni dokaj novo ime, imamo za seboj že nekaj nastopov na 
dogodkih v MC Brežice. Prihodnost je za nas še vedno veli-
ka neznanka, tako da vam konkretno ne moremo povedati, 
kje nas boste lahko slišali. Si pa nekoč definitivno želimo 
izkusiti igranje na velikih odrih,« še dodajajo. 

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

 

Zlato priznanje za Podboški 
cegu, bronasto za Raško č'bulo
LJUBLJANA, POSAVJE – Turistična zveza Slovenije je v okvi-
ru projekta European Region of Gastronomy – Slovenija 2021 
prijavila izvedbo natečajev za izvirne gastronomske in kulina-
rične spominke, vsako leto za eno od štirih turističnih regij. Za 
letošnje leto je bila izbrana Panonsko-termalna Slovenija. Stro-
kovna komisija je ocenjevala 12 kulinaričnih pripomočkov in 
33 prehranskih spominkov, izbrala pa devet kulinaričnih spo-
minkov in izdelkov s področja kuhinjske opreme, ki nas bodo 
v prihodnje zastopali na mednarodnih spletnih straneh. Med 
njimi je tudi spominek – kuhinjski pripomoček »Podboški cegu 
– loncenosec«, ki ga je na natečaj prijavilo Turistično društvo 
Podbočje, njegova avtorica pa je Ivanka Černelič Jurečič v 
sodelovanju s turističnim podmladkom, ki bo prejel zlato pri-
znanje. Z bronastim priznanjem v kategoriji kuhinjskih pripo-
močkov so nagradili spominek »Raška č'bula v lončeni poso-
di«, ki ga je prijavilo Turistično društvo Lovrenc Raka, izdelal 
pa Alojz Kerin. Izdelovalci izbranih spominkov bodo na Dne-
vih slovenskega turizma 13. novembra v Ljubljani prejeli po-
trdilo, da je njihov izdelek uvrščen v izbor devetih najboljših 
slovenskih kulinaričnih spominkov, preden jih bodo poslali v 
Barcelono, pa jih bodo opremili še z nalepkami »European Re-
gion of Gastronomy – Slovenija 2021«.   P. P. 
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne 
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, 

od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 
20a, vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od  
9. do 12. ure in naročite male oglase, zahvale, vošči-
la ter druge naročene objave ali si ogledate in naro-
čite knjige založbe Neviodunum. 

SPOMIN

MARIJA KRAJNC

7. novembra mineva pet let, odkar nas je zapustila naša draga 
mama, sestra, babica, prababica in botra

Hvala vsem, ki se je spominjate v molitvi
in postojite ob njenem grobu. 

Vsi njeni domači

iz Laš.

Vsa�toplina�tvojega�srca 
in�vsa�tvoja�ljubezen 

ostajata�za�vedno�z�nami.

ZAHVALA

MIHAELA
LESKOVŠKA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedka, pradedka, brata, strica in botra

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, tople stiske rok, podarjene sveče, cvetje, 
svete maše in denarno pomoč. Še posebej se zahvaljujemo govorniku 
Martinu Dušiču za lepo izrečene besede slovesa, gospodu župniku za 
lepo opravljen cerkveni obred, pogrebni službi Žičkar za organizacijo 
pogreba, pevcem za lepo zapete pesmi, trobentaču za zaigrano Tišino, 
gostilni Erban za gostinske storitve. Najlepša hvala sosedama Milki 
in Štefki za pomoč v vežici, praporščakom Miranu, Ivanu in Franciju. 
Hvala sodelavcem Slovenske vojske, sodelavkam DZS, kolektivu Term 
Paradiso – Dobova in vsem ostalim, ki vas v zahvali nismo posebej 
imenovali, pa ste nam pomagali in stali ob strani, ga pospremili na 
njegovi zadnji poti ter ga ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Pišec

ZAHVALA

ZINKE ZUPANČIČ

Ob nenadni izgubi 
naše drage žene, matere in babice

se zahvaljujemo vsem, ki ste sočustvovali z nami, izrazili sožalje, 
darovali za sv. maše in Slomškov dom ter jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Posebna zahvala duhovnikom za darovano sv. mašo in slovo ob 
grobu ter pevcem cerkvenega pevskega zbora. 

Za njo žalujemo: mož Ciril, Marjeta in Blaž z družinama

SPOMIN

EDI ZUPANČIČ

Prvega novembra je minilo eno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

Vsi njegovi

Pogrešamo�tvoj�pogled�in�tvoj�dotik,
tvoje�veliko�srce�in�tvoje�tople�besede,

tvoj�smeh�in�tvoje�solze�...
Pogrešamo�te�neizmerno!

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

z Lok.

SPOMIN

MARINA ŠTOJS
2. novembra je minilo 30 let, odkar nas je zapustila 

naša draga mama in žena

Sin Slavko in mož Roman

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

Hvala�ti�za�vso�ljubezen.
Hvala,�hvala�ti.

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

Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem grobu.
z Obrežja.

SPOMIN

ZOFIJI OREŠAR
V spomin

Družina Orešar

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

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

Hvala vsem, ki obiskujete njen grob in prižigate sveče.

z Dobenega

ZAHVALA

iz Pišec
TEREZIJE KRANJČIČ

Nasmešek�tvoj�nikoli
v�nas�ne�bo�zbledel,

tvoj�obraz�v�spominu
nam�večno�bo�živel.

Ob nepričakovani in nenadni izgubi drage 
mame, babice, prababice, sestre in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. Hvala pogrebni 
službi Žičkar za organizacijo pogreba, gospodu župniku za opravljen 
obred, pevcem za zapete žalostinke, praporščaku, trobentaču in gospe 
Ivanki Zupančič za ganljive besede slovesa.

Iskrena hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali in ste našo mamo 
pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

ALOJZIJA KOSA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, 
očeta, brata, strica, svaka in bratranca

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

Hvala dr. Zdenki Marinček za dolgoletno zdravljenje in osebju 
negovalne enote internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice za 
lajšanje bolečin v zadnjih dneh življenja, ge. Erni Rožman za tople 
besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke, g. župniku Romanu 
Travarju za lepo opravljen cerkveni obred, pogrebni službi Žičkar 
za organizacijo pogreba ter družini Zorko iz Pohance za pomoč v 
vežici in vso ostalo pomoč.

Iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu dragemu Lojzetu in 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi domači

iz Spodnje Pohance 8 pri Artičah

V�zlato�kletko�ptič�ujeti
po�mavrični�poti

v�nebo�je�želel�poleteti�…

VLADISLAV SUŠA

ZAHVALA

Vsi njegovi

Srce�je�omagalo,
dih�je�zastal,

a�spomin�nate
bo�večno�ostal.

V 90. letu se je poslovil naš dragi

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in 
znancem, ki ste se poklonili njegovemu spominu, nam izrekli sožalje 
in darovali sveče.
Hvala vsem, ki ste bili zadnje mesece del njegovega življenja.
In hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga spoštovali ter ga pospremili 
na zadnji poti.

Počivaj�v�miru,�dedi,�ohranili�te�bomo�v�lepem�spominu!

iz Oklukove Gore.

ZAHVALA

AMALIJE GRAMC
Ob nenadni in boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo za tolažilne besede, izrečena in pisna 
sožalja, pomoč ter svete maše. Hvala g. Žičkarju, Komunali Sevnica 
za organizacijo pogreba, pevcem, trobentaču in g. župniku za lepo 
opravljen obred.

Hvala vsem, ki ste našo mami imeli radi in jo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Šutne 4 A

Čakate�me,�rože�cvetoče,
za�hišo�domačo�zeleni�gaj,
moj�dragi,�domači�kraj.
Rada�bi�prišla,�oh,�rada.

A�tja�me�več�ne�bo,�ker�vzela�sem�slovo.�
Nikar�ne�jočite�za�mano�–
pomahajte�mi�le�v�slovo�...

ZAHVALA

iz Planine pri Raki 19 c
JANEZA POVHETA

Vsi,�ki�ste�me�ljubili,
ne�glejte�na�življenje,

ki�sem�ga�končal,
temveč�na�to,

ki�ga�začenjam.�

Ob boleči izgubi našega očeta in dedka

izrekamo iskreno zahvalo vsem vaščanom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja, sveče in cvetje. Zahvala tudi vsem, ki ste nam v teh 
težkih trenutkih stali ob strani, nas tolažili, se poklonili njegovemu 
spominu in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Prisrčna hvala Franciju Lešu za pogrebne storitve, Cvetličarni Tini, 
pogrebni službi Blatnik, g. župniku za opravljeno mašo, raškim pevcem 
za odpete pesmi, harmonikarju Mateju za odigrano skladbo, g. Staniču  
za odigrano Tišino in g. Marijanu Ušeničniku za spust belega goloba. 
Vsem iz srca hvala, tudi tistim, ki jih nismo posebej omenili. 

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

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

Prodam suha bukova drva. 
Imam jih več metrov. 
Tel.: 041 827 776

Prodam suha kostanjeva drva, 
vino modro frankinjo in rdeče 
vino (0,50 €/l). Okolica Krške-
ga. Tel.: 031 509 337

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava, in praši-
če (cca. 150 kg). Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 594 663

Prodam kostanjeva drva, 
okrogle bale sena in žganje. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino modro frankinjo, 
cena 1 €/l. Tel.: 041 983 525

Prodam jabolka idared, cena 
0,50 €/kg, zabojček 15 kg 7,50 
€. Tel.: 051 690 356 

Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Poleg tega lahko kupite mlado 

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.

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

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

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

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

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

vino 2019. Tel.: 031 306 559, 
po 17. uri

Prodam mlado vino mod-
re frankinje, žametne črnine, 
mešano belo, sladki muškat, 
Bizeljsko. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 781 444

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžine 2 m. Cena 1,30 
€. Tel.: 031 439 645

ŽIVALI

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

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

Prodam teličko LS, staro 3 me-
sece, in bikca LS, starega 4 me-
sece. Cena po ogledu. 
Tel.: 041 559 136

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

Prodam telice simentalke, sta-
re 6, 14 in 18 mesecev, kravo 
za prepust in vino cviček, fran-
kinjo ter mošt. 
Tel.: 031 409 912

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

Prodam pujske, težke od 25 kg 
do 180 kg, hranjene z domačo 
hrano, in vino cviček. 
Tel.: 031 768 569

Prodam prašiča, težkega oko-
li 160 kg, okolica Rake. 
Tel.: 031 504 280

Prodam 15 odojkov, eno gnez-
do, Velika vas. 
Tel.: 031 818 022

Prodam odojke, cena 2,50 €/
kg. Lahko očiščene. Okolica 
Brežic. Tel.: 041 514 135 
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Gaji Ponikvar, Bratovševa ploščad 5, 
1000 Ljubljana. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 2. (4.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Želim si
 3. (1.) Ans. BRKINCI - Življenje teče
 4. (2.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
 5. (6.) Ans. LUN'CA - Ona zna
 6. (5.) Ans. PETRA FINKA - Prepozno je za vrtnice rdeče
 7. (10.) Ans. UROK - Kar je dobru nej slabu
 8. (9.) Ans. HRAM - Kako se zgodi
 9. (7.) Ans. PETOVIA KVINTET - Samo da vreme bo
   zdržalo
 10. (-.) Ans. PETAN & MARJAN PETAN - En cent

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Roka Kastelca - Lepa si Slovenija 

Kupon št. 492
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, 9. 11. 2019, ob 20. uri NEPREMIČNINE

V Bojniku – Malkovec, pošta 
Tržiče, prodam starejšo zida-
nico. Na parceli voda, elektri-
ka in asfalt. Tel.: 041 764 772

Prodam vikend z gozdom na 
lepi sončni legi v okolici Krške-
ga. Tel.: 031 452 450

Gradbenemu podjetju nu-
dim možnost dokonča-
nja dveh trinastropnih hiš 
(po principu ena meni, 
ena vam) na lepi lokaciji 
v Medulinu (850 m2, 1 km 
od obale, 80 m višine, vsi 
priključki, lastništvo 1/1, 
gradbeno dovoljenje) ali 
prodam za 400.000 €. Tel.: 
064 255 955

AVTOMOBILIZEM

Prodam avto Renault Laguna, 
l. 1995, neregistrirano, in hišo 
na lepem kraju, zemlje je 36 
arov in 32 m2. Tel.: 051 220 160

Prodam alu platišča z gumami 
215/70/R16, primerne za Kio 
Sportage, Hyundai ix35, Hon-
do, cena 120 €, in inox cister-
no za vino (250 l), cena 50 €. 
Tel.: 041 430 770 

Prodam zimske gume na pla-
tiščih 175/65/R14, malo vože-
ne, za Opel Corso. Cena 40 €/
kos. Tel.: 041 847 896

Prodam komplet zimskih 
pnevmatik 175/65R14 na 
jeklenih platiščih 4x100. Le-
tnik 2017, vožene eno zimo. 
Tel.: 031 783 245

KMETIJSTVO
Kupim traktor Zetor, model 
7245, 7745 ali 6340, 7340 in 
prodam mošt modre franki-
nje. Tel.: 030 745 402

Prodam ohranjen traktor IMT 
539, l. 1986, registriran, kiper 
prikolico IMT in ružilec koru-
ze, kot nov. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 233 834

Prodam 4-vretenski pajek 
Fahr, potreben manjšega po-
pravila. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 229 634

Prodam nakladalko sena Men-
gele, puhalnik, sejalnico koru-
ze Olt, dvoredno, in nakladač 
hlevskega gnoja. 
Tel.: 041 778 087

Prodam tračni obračalnik SIP 
Favorit 220, vreden ogleda. 
Tel.: 041 743 462

Prodam molzni stroj Viroviti-
ca in motor Tomoc Alpina, 1. 
lastnik. Tel.: 051 483 103

Prodamo koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodam ječmen, tritikalo, 
suha mešana drva ali bukev ter 
lepe bele odojke, primerne za 
zakol ali rejo. Tel.: 040 796 830

Prodam mešana drva, dve ro-
tacijski kosilnici in nakladalko 
SIP 25 m. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 408 774

Bukova drva, nakalana in suha, 
shranjena pod streho, pro-
dam. Lokacija Podbočje. 
Tel.: 041 758 492 
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, 
za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782 
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

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

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

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

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

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

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

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

 

Naslednja številka (24/2019) bo izšla v 
četrtek, 21. novembra 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 14. november 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.

Prodam prašiča, težkega 120 
kg, hranjenega s kuhano do-
mačo hrano. Okolica Boštanja. 
Tel.: 051 304 760

Prodam 3 prašiče, težke 220 
kg in več. Tel.: 041 725 752 

Prodamo 2 izločeni svinji in 
dve mladi (130 kg, 145 kg) za 
zakol. Tel.: 07 49 68 390, po 
18. uri 

Prodamo prašiče od 50 do 
200 kg, hranjene z domačo 
hrano, za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 07 49 56 385 ali 031 
401 973

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

Prodam prašiča, težkega oko-
li 180 kg, in svinjo, težko okoli 
300 kg. Tel.: 07 49 68 484

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Po ugodni ceni prodam malo 
rabljeno peč na kurilno olje z 
bojlerjem za sanitarno vodo in 
vino cviček. Tel.: 07 49 75 190

Prodam lepo ohranjen, delu-
joč pralni stroj in sušilni stroj. 
Tel.: 041 858 736

RAZNO 

Kupim kotel za žganjekuho 
od 60 do 120 l ali menjam za 
plug IMT, dvobrazdni, 14 col. 
Tel.: 070 848 863

Prodam kotel za žganjekuho, 
60 l, novo kurišče. Tel.: 041 
581 651

Zaposlimo monterja stroj-
nih instalacij za delo v Nem-
čiji, München. Valinstall d.o.o., 
Cesta 4. julija 44, Krško. Tel.: 
041 813 085

STIKI

53-letni išče prijateljico, vdo-
vo ali mamico. Samo resne. 
Tel.: 031 527 458

 

 

 

 
 

Vljudno vabljeni!

Ob 10. obletnici posebne zbirke 
Speedway v Sloveniji vas 

v četrtek, 28. novembra, 
ob 18. uri 

vabimo v 
Valvasorjevo knjižnico Krško 

na pogovor z 

Matejem Žagarjem, 
18-kratnim državnim prvakom in 
članom elitne deseterice najboljših 
voznikov speedwaya na svetu.

Naročnik: Zavod Neviodunum, neodplačna objava

VRHOVO�–�Prosvetno�društvo�Vrhovo�in�Gasilska�zveza�Radeče�
(Komisija�za�delo�z�mladino�in�Komisija�za�delo�s�članicami)�
sta� v� duhu� (so)delovanja� pripravila� bučno�ustvarjalnico,�
katere� se� je� v� mladinski� sobi� Prosvetnega� doma� Vrhovo�
udeležilo�50�otrok�in�odraslih.�Potekalo�je�izrezovanje�buč�in�
poslikava�obrazov,�ob�koncu�pa�so�vsi�prisotni�otroci�prejeli�
posebno�zahvalo�za�sodelovanje.�D.�J.

CERKLJE OB KRKI – OŠ Cerklje ob Krki je 24. oktobra priredila 
dobrodelni dogodek, t. i. tek podnebne solidarnosti. Njegov glav-
ni namen je bil zbiranje sredstev za šolski sklad, za financiranje 
različnih nadstandardnih dejavnosti vrtčevskih otrok in učencev 
šole (npr. šola v naravi, didaktični pripomočki itd.). Eden toplej-
ših oktobrskih dni je na tekaško stezo v Vojašnici Jerneja Molana 
privabil 197 obiskovalcev, ki so pretekli ali prehodili kar 577,4 ki-
lometra. Na dogodku so tako zbrali 1610,16 evra za šolski sklad. 
Kot nam je povedal vodja dogodka, učitelj športne vzgoje na šoli 
Blaž Milar, tek podnebne solidarnosti kot športni dan izvajajo že 
nekaj let. Gre za projekt, ki ga vodi Slovenska Karitas, udeleženci 
pa tečejo oz. hodijo v solidarnosti do ljudi v revnejših državah, 
predvsem Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj 
prizadenejo. »Opažamo, da so otroci zelo motivirani, ko se bele-
žijo pretečeni krogi oz. kilometri. Prejšnji teden smo imeli špor-
tni dan, na katerem je učenka 8. razreda pretekla kar 21,3 kilo-
metra,« je dejal in še dodal: »Lepo je bilo videti na svežem zraku 
v gibanju in druženju vse generacije. To je bil prvi tak dogodek, 
za katerega srčno upamo, da zaživi in postane tradicija. Poleg do-
brodelnosti smo naredili tudi nekaj dobrega za svoje zdravje in 
počutje.« Udeleženci so se družili ob stojnicah, kjer so zaposleni 
na šoli in starši pekli kostanj in palačinke, prav tako se je odvijal 
srečelov, ki je imel za glavno nagrado tekaške copate.
� R.�Retelj

580 kilometrov za dober namen

Učenci�so�bili�zelo�motivirani�za�tek.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

BREŽICE – V sklopu Brežiškega oktobra se tradicionalno predsta-
vijo članice delavnice ročnih del Zanke, ki uspešno delujejo pod 
okriljem Društva upokojencev Brežice (DUB). Otvoritev razstave 
so pripravile 25. oktobra v avli Fakultete za turizem v Brežicah. 
Članice Zank vodi Vera Boh, ki se je ob otvoritvi razstave zah-
valila vsem, ki jih podpirajo pri dejavnosti ohranjanja slovenske 
kulturne dediščine, ter mentoricam, ki v osnovni šoli vodijo de-
lavnice ter na njih prenašajo znanje in ročne spretnosti na mla-
de. Predsednica DUB Jožica Sušin je izrazila ponos nad uspehom 
članic, ki so ob pomoči Andreja Pinteriča pripravile zelo lično 
razstavo ročnih del. Zahvalila se jim je za vztrajnost in trud, ki je 
še toliko pomembnejši v času, v katerem so nas množično prep-
lavili plastični izdelki.  Ob tem je tudi pomembno druženje članic, 
saj si na delavnicah izmenjujejo izkušnje in morebitne novosti 
in ideje. Za prijazno in veselo otvoritveno druženje so poskrbe-
li: skupina pevk, ki so članice DU Dobova, učenke-recitatorke iz 
brežiške osnovne šole, pesem Zankam za članice Zank je spesni-
la Ivana Vatovec, Sandi Hribar pa je z igranjem na harmoniko 
še pospešil utrip src mnogih prisotnih obiskovalcev.
� N.�J.�S.

Z zankami ohranjajo dediščino

Članice�brežiških�Zank�s�predsednico�društva

BRESTANICA – 17. oktobra so v Prostovoljnem gasilskem dru-
štvu Brestanica, skupaj z ostalimi prostovoljnimi društvi iz sek-
torja Senovo, in sicer PGD Senovo, Mali Kamen, Veliki Kamen, Se-
novo, Stranje in Rožno, ter z ekipo Prostovoljnega industrijskega 
gasilskega društva TEB, izvedli gasilsko vajo, ki se jo je udeležilo 
skupno 60 prostovoljnih gasilcev iz navedenih društev. Sodelu-
joči so gasilsko vajo izvedli na predpostavki, da je zaradi potre-
sa izbruhnil požar na dveh objektih v strnjenem naselju stare-
ga trškega jedra Brestanice, in je vključevala izvajanje notranjih 
napadov z dihalnimi aparati, reševanje ponesrečencev in njiho-
vo oskrbo. Strokovni del gasilske vaje so zaključili s prikazom 
uporabe avtomatskega defibrilatorja, ki ga je izvedla Lea Starc, 
čemur je sledila še analiza vaje in druženje gasilcev v brestani-
škem gasilskem domu.� B.�M.,�foto:�PGD�Brestanica

Požar v brestaniškem trškem jedru

Med�reševanjem�ponesrečencev�iz�gorečih�objektov
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Uvodni pozdrav in dobrodo-
šlico gostu in obiskovalcem je 
namenila direktorica knjižnice 
mag. Tea Bemkoč, gost pa je 
v svoje zgodbe občinstvo po-
peljal z lomljenjem opek. Živ-
ljenje Veljka Jukića je zares 
večplastno, saj smo ga spoz-
nali kot fotoreporterja, no-
vinarja, športnega urednika, 
svetovnega popotnika, moto-
rista in karateista. Sam zase 
pravi, da je vedno in povsod 
radovednež. Kot tak je prepo-
toval mnogo sveta, saj je kot 
fotoreporter in novinar poro-
čal s številnih dogodkov, zlas-
ti z dirk motorjev in Formu-
le 1. Slednja mu je omogočila, 
da je večkrat prepotoval svet. 
Privlačile so ga dirkalne ste-
ze, zlasti motokros dirke, saj 
je nastopal tudi na moto dir-
kah. Že dvajset let je urednik 
revije Avto fokus. Pred tremi 
desetletji je svoja potovanja 
dopolnil z avanturističnim po-
tovanjem skozi Amazonijo za 
Camel Trophy 1989. To ni bila 
njegova izbira, tja ga je poslal 
dolgoletni mentor in učitelj 
Dušan Petrovič (urednik Avto 
magazina), ko je komisija v Za-
grebu med 32 kandidati izbra-
la dva. Veljko pove, da je bila to 
res velika moto stvar in avan-
tura z mnogim nevarnostmi.

Za fotoreporterstvo je bil za-
služen učitelj fizike Darij Jesen-
ko v Srednji tehniški šoli v Kr-
škem, ki je imel foto krožek in 
mu je dal opremo za uporabo. 
Veljko je bil aktiven član Foto 
kluba Brežice, leta 1983 se je v 
galeriji gradu Brežice predsta-
vil s samostojno razstavo in 
tremi temami – portret, balet 
in akt. Za pomoč je zelo hvale-
žen Oskarju Gerjeviču, Juriju 
Pestotniku in Vinku Šebreku.

Desetletja je tekmoval v kara-
teju. Leta 2009 je bil na sve-
tovnem prvenstvu v karateju 
v Kobeju na Japonskem dru-
gi v bojih absolutne kategorije 
med veterani. Kot karateist se 
je večkrat šolal na Japonskem, 
saj je Japonska dežela karateja. 

Do te povsem drugačne deže-
le ima poseben odnos. Japon-
ci drugače živijo, drugače jedo, 
pravi, da mu je blizu budistično 
razmišljanje, a ni budist. Sicer 
pa Veljko svoje srečanje s kara-
tejem pričenja z letom 1975, ko 
je JLA dvakrat tedensko finan-
cirala dva trenerja iz Zagreba 
najprej za pilote, nato pa še za 
družine in nazadnje za civilis-
te, ker odziv pilotov in družin 
ni bil zadosten. To označuje kot 
srečen splet okoliščin.

Že štiri desetletja deluje kot 
trener karateja mladih. Yuki 
karate šola za otroke (od 5 do 
10 let) deluje od Čateža pre-
ko Krškega, Artič in Dobove do 
Brežic. Dosegel je velikanski 
razvoj: tu so prvi mladi po-

močniki (izpostavlja Katarino 
Starc). Veljko je kot veteran 
posavskega karateja zasnoval 
Yuki-karate za pogumne – to 
je večstopenjski program, ki je 
primeren za različne rekreativ-
ne in samoobrambne namene 
vseh starosti. Kajti, kot poja-
snjuje, borilne veščine imajo 
svojo prednost tudi v obramb-
ni spretnosti v svetu naraščajo-
čega nasilja in kriminala, redni 
treningi pa so jamstvo za mi-
ren jutri.

Jukić je moč svojega karateja 
kar trikrat preizkusil in doka-
zal v ekstremnih okoliščinah: 
na avanturističnem potovanju 
Camel Trophy skozi Amazoni-
jo v Braziliji, a tudi pod kolesi 
in težo avtomobila leta 1987 
v Brežicah in leta 2012 v Kr-
škem, ko ga je avto povozil čez 
trebušne mišice. Tako je na mi-
roljuben način in slikovito do-
kazal neverjetno moč karateja, 
redne vadbe in volje. Vendar 
opozarja, da naj česa take-
ga nihče ne tvega brez vadbe. 
»Po vseh teh 30, 40 letih sem 
imel izredno srečo, da sem os-
tal normalen, nepoškodovan. 
Ko sem pionirju slovenskega 
karateja Stanetu Iskri omenil 
penzijo, mi je odvrnil, da v ka-
rateju ni penzije.«
� Natja�Jenko�Sunčič

Ko nihče več ne bi pisal in nihče več ne bi bral in bi knjige, 
izšle do sedaj, pozabljene obležale v temnih kotih in ginevale – 
ne, takšnega sveta si bralci ne moremo predstavljati, izginila bi 
namreč ena od nadvse vrednih čarobnosti človeško obarvanega 
sveta. Vse zapisane zgodbe, ta tiha glasba besed, izpričana 
hrepenenja, bodrenja v svetlikanjih upanja, moralni kažipoti 
in razpiranja razmišljujočih, čutečih sogovornikov, ki so kot 
sonce, kot odeja, kot prijatelji, vse to potrebujemo. Neizbežno 
od tistega trenutka dalje, ko se med nami, bralci, in knjigami, 
pisatelji, splete odvisna vez, nastala iz razumevanja, da nas 
literatura, s pomočjo katere izstopamo iz sveta, vodi nazaj v 
ta isti svet, ki ga zapuščamo, a predrugačen, predvsem boljši, 
lepši in zato resničnejši, četudi ne nujno vselej dejanski. Ta 
svet je, obstaja. Zato tudi knjige še vedno so. In so bralci in 
so pisatelji, ki jih beremo, se občasno z njimi srečujemo, jih 
poslušamo in jih sprašujemo. Tokrat bodo z nami: 

UROŠ ZUPAN
Valvasorjeva knjižnica Krško, 19. 11. 2019 ob 18. uri

SAMO RUGELJ 
Knjižnica Sevnica, 20. 11. 2019 ob 18. uri

IZAR LUNAČEK
Knjižnica Brežice, 28. 11. 2019 ob 18. uri

Vabljeni k druženju, še posebej vsi bralci, ki ste v letu 2019 
aktivno sodelovali v projektu POSAVCI BEREMO SKUPAJ, 
da se vam zahvalimo in vam podarimo knjižno nagrado.
Za vsakoletno pomoč pri širjenju bralne kulture in odprto 
sodelovanje se zahvaljujemo tudi medijskemu podporniku 
Zavodu Neviodunum.

Za knjižnice Posavja,
Renata Vidic

Posavci 
beremo skupaj

zakljucni literarni veceri
v v

SVETU KNJIGE PRIPADAJO. IN KNJIGAM LITERATURA.

grad Rajhenburg 
sobota, 16. november 2019, od 11. do 18. ure

izbrani proizvajalci čokolade in ponudba likerjev

delavnice in degustacije

Zrno kakava in čokolada, Živa Lopatič, Zavod za pravično trgovino 3 MUHE, predavanje

Issiaka Sanou, Burkina Faso, bobnarski nastop

Skozi gib in zvok v Afriko, KUD Baobab, ustvarjalno plesna delavnica

Afriške zgodbe, vokalna zasedba Sankofa, KUD Baobab, pripovedovalsko-glasbena predstava

Gorazd Potočnik, izdelovanje à la carte čokoladne sladice „Afrika“

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

PROST VSTOP 
Več informacij o dogodku: www.gradrajhenburg.si / FB Grad Rajhenburg / IG gradrajhenburg

Grad Rajhenburg, Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica + 386 7 620 42 16

Vedno in povsod je radovednež 
BREŽICE – Knjižnica Brežice je v sklopu brežiškega občinskega praznika v goste povabila domačina, sicer 
pa svetovljana Veljka Jukića, ki je obiskovalcem ponudil skoraj dve uri zgodb iz svojega pestrega in zanimi-
vega ustvarjalnega življenja. Za popestritev so z vložki navduševali mladi karateisti iz njegove šole.

Veljko� Jukić� je� predstavil� svojo� zbirko� fotoreporterskih�
brezrokavnikov.


