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Časopis za pokrajino Posavje, leto XVI, št. 19, četrtek, 13. september 2012
Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
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LJUBLJANA, KRŠKO – Dokaj neopazno in brez kakšnega
posebnega odmeva je bila že 20. junija na spletni strani
Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) objavljena novica,
da je uprava izdala odločbo, s katero je odobrila spremembe, ki bodo omogočile dolgoročno obratovanje Nuklearne
elektrarne Krško oz. tudi po izteku njene projektirane življenjske dobe, ki se izteče leta 2023.

Naslednja številka bo izšla
27. septembra 2012!
Takole so konec avgusta v vinogradu Milana Jamška na Kamenškem šentjanški vinogradniki postavljali prvi društveni klopotec, ki naj bi grozdje obvaroval pred sladkosnedimi ptiči. Žal pa klopotci nimajo moči nad vremenom in letošnja suša jo je dodobra zagodla tudi vinogradnikom, ki že hitijo s trgatvami. Kakšen bo letnik 2012? In kako kaže
vinogradništvu in vinarstvu pri nas v prihodnje? Več o tem že čez 14 dni v posebni prilogi Posavskega obzornika – Sadjarstvo in vinogradništvo v Posavju. Ur., foto: S. R.

Papirni stroji so utihnili,
a optimizem ostaja
RADEČE - V Domu kulture Radeče je 7. septembra potekala slovesnost v počastitev praznika občine Radeče, ki se pogumno sooča z izgubo radeške papirnice. Podelili so tudi letošnja občinska priznanja ter razglasili najlepše
urejeno hišo in kmetijo.
»V zadnjem letu se je v naši
občini zgodilo nekaj, česar
si nismo mogli predstavljati
niti v najgrših sanjah. Po 276
letih obratovanja so utihnili
stroji naše tovarne papirja.
276 let je bila tovarna papirja ponos naših krajev. 276 let
je dajala kruh našim prednikom. 276 let so se na njenih
plečih gradile Radeče. Padali so vladarji, menjavali so se
sistemi, umirale so države,
bojevale so se vojne, Radeče pa so vedno živele s svojo papirnico – vse do letošnje
pomladi, ko so stroji utihnili,
zaposleni pa so se umaknili v
samoto svojih domov. Zgodba sicer še zdaleč ni končana
in z novim optimizmom zremo v prihodnost našega papirničarstva, a ostaja grenak priokus po ostankih, ki
so jih za sabo pustili grobarji naše papirne tradicije, in
državi, ki taka dejanja omogoča, če že ne dovoljuje,« so
bile besede, ki jih je na slavnostni seji v počastitev praznika občine Radeče izrekla
številnim zbranim v dvorani
županja občine Radeče Rafaela Pintarič. »Čeprav škarij
in platna za reševanje naše
papirnice nismo imeli in jih
nimamo niti sedaj, smo v teh

„S tem je zaključen obsežen in dolgotrajen postopek, sprožen že po prvem obdobnem varnostnem pregledu jedrske
elektrarne leta 2003. Takrat je NEK pričela s pripravo in
uvajanjem posebnega programa za nadzor staranja komponent, kar je eden od predpogojev za podaljšanje obratovanja tudi po izteku prvotno predvidenih 40 let obratovalne
dobe. Upravljavci elektrarne so morali pregledati nekaj tisoč električnih, mehanskih in gradbenih komponent ter zanje pripraviti programe rednega nadzora staranja ter njihove odpornosti na vplive okolja. Opraviti so morali tudi več
analiz ter strokovno utemeljiti spremembe tistih poglavij
varnostnega poročila elektrarne, ki so imela omejitve obratovanja na 40 let,“ so odločbo, za katero je Nuklearna elektrarna Krško po več letih priprav podala vlogo leta 2009, obrazložili v Upravi za jedrsko varnost.
Kot je za naš časopis povedal Jože Špiler, vodja tehničnega sektorja in investicij v podjetju GEN energija, lastniku
slovenske polovice jedrske elektrarne, pomeni ta odločba
odobritev programa obvladovanja staranja opreme v elektrarni, ki so ga pričeli pripravljati že leta 2003. „Elektrarna
mora razumeti in znati nadzirati procese staranja, spremljati opremo, ki je podvržena staranju, in njeno degradacijo
ter imeti program, kako bo obvladovala to staranje v smislu vzdrževanja in zamenjave opreme,“ je pojasnil. Odobritev tega programa je torej eden od predpogojev za podaljšanje obratovanja elektrarne po letu 2023, pred tem pa
bo morala elektrarna do sredine leta 2013 zaključiti obsežen drugi obdobni varnostni pregled, potem pa v letih 2022
in 2023 še tretjega. Poleg tega bo morala v naslednjih letih izpeljati vrsto varnostnih izboljšav, izhajajočih iz naukov po lanski nesreči v Fukušimi. Kot poudarja Špiler, gre
nadaljevanje na str. 2

Danes prva popočitniška seja

Prejemniki priznanj Občine Radeče z županjo Rafaelo Pintarič, direktorico radeške občinske uprave Brigito Stopar
ter voditeljico slovesnosti Rebeko Pinosa
težkih časih ohranili dosto- občini. Tako se bo kmalu zajanstvo; ohranili smo optimi- čela gradnja centralne čistilzem in izkazali pogum v iska- ne naprave, na obrežju Save
nju rešitev, ki bi omogočale naj bi čez leto dni stal tudi
nadaljevanje papirniške tra- turistično rekreacijski center
dicije v naših krajih. Vemo, Savus. Nad teniškima igriščeda smo storili vse, kar smo ma poteka gradnja tenis hilahko, da bi se papirni stro- šice, v načrtu je projektiraji v naši dolini spet zavrte- nje tržnice. Na obnovo čaka
li in zato v prihodnost zremo objekt Krajevne skupnosti
z optimizmom,« je nadalje- Jagnjenica ter vaško jedro
vala županja ter nato pred- na Svibnem, vendar rezultastavila nove projekte, ki so ti razpisa iz naslova Obnova
usmerjeni v zagotavljanje in razvoj vasi še niso znani.
kvalitetnih pogojev bivanja v
nadaljevanje na str. 2

KRŠKO - Krški župan mag. Miran Stanko je za danes popoldne
sklical 18. sejo občinskega sveta. Med 16 točkami dnevnega
reda bodo člani med drugim razpravljali o podrobnem prostorskem načrtu, ki se nanaša na načrtovano izgradnjo novih
plinskih blokov s pripadajočimi objekti in ureditvijo ostale infrastrukture na območju kompleksa brestaniške termoelektrarne. Svetniki bodo predvidoma soglašali tudi s komasacijo Pijavškega polja, ki bo zajela 88,2 hektarjev zemljišč s
422 parcelami. Komasacija bo izvedena v triletnem obdobju,
vrednost posegov, ki bodo financirani iz državnega proračuna, je ocenjena na okoli 155.000 evrov. Na tokratni seji bodo
predvidoma potrdili še dva investicijska programa, in sicer
za celovito ureditev komunalne infrastrukture na Kremenu
in v Dolenji vasi. Med drugim se bodo svetniki seznanili tudi
s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in obravnavali tri premoženjsko-pravne zadeve, pri čemer se ena nanaša
na razlastitev nepremičnin na petih parcelah v Leskovcu pri
Krškem.
B. M.

Občinski svet tudi v Bistrici
BISTRICA OB SOTLI – V „novo sezono“ sej občinskega sveta
vstopajo tudi v Bistrici ob Sotli, kjer bo seja jutri, 14. septembra. Na dokaj kratkem dnevnem redu je med drugim predlog odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d. o. o., ki ga bistriška občina
ustanavlja skupaj z občinami Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Poljčane. Odločali bodo
tudi o znižanju cene vrtca za dobrih 13 odstotkov s 1. septembrom 2012, o potrditvi lokalnega energetskega koncepta, svetnikom pa bo predstavljeno še finančno poročilo občine za prvo letošnje polletje.
P. P.
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Papirni stroji so utihnili,
a optimizem ostaja

Evrosad in GEN-I med
nominiranci za regijsko gazelo

Bistričani podpisali listino
o partnerstvu s Heimschuhom

nadaljevanje s 1. strani

LJUBLJANA, POSAVJE – Nocoj, 13. septembra, bodo na
prireditvi v Dolenjskih Toplicah v okviru izbora najboljših hitro rastočih slovenskih podjetij Gazela 2012 razglasili najhitreje rastoče podjetje dolenjsko-posavske regije.

BISTRICA OB SOTLI, HEIMSCHUH - Prva septembrska nedelja bo za občino Bistrica ob Sotli še dolgo ostala zapisana ne
le v spominih, ampak bo nanjo spominjala v občini Heimschuh (Avstrija) svečano podpisana listina o partnerstvu,
ki sta jo podpisala župana Franjo Debelak in Alfred Lenz.

Eden pomembnejših projektov v radeški občini je bila izgradnja novega, sodobnega vrtca, katerega otvoritev je potekala po zaključeni svečani občinski seji. Radeška županja Rafaela Pintarič je v svojem slavnostnem govoru pohvalila še
delovanje društev, ki predstavljajo »srce družabnega življenja« in dodala, da marsikatero izmed njih uspešno promovira radeško občino tudi na mednarodni ravni.

Prejemniki priznanj za najlepše urejeno hišo in kmetijo
ter člana sekcije vinogradnikov Zagrad
Tako kot že nekaj let doslej so ob prazniku občine Radeče
podelili priznanja: srebrnik je prejela predsednica Društva
kmečkih žena Arnika s Svibnega Marjana Dolinšek, zlatnik
pa Suzana Pinosa iz Radeč za večletno uspešno delo z mladimi na področju planinske vzgoje in predsednik KS Svibno
Janez Kmetič za povezovalno delo v skupnosti.
Na slovesnosti so podelili še priznanja za najlepše urejeno
hišo in kmetijo. Priznanje Hortikulturnega društva Radeče in
Občine Radeče za osvojeno tretje mesto najbolj urejene hiše
sta prejela Hermina in Mirko Dornik z Jagnjenice, za drugo mesto Simona in Anton Gračnar iz Vrhovega ter za prvo
mesto družina Zahrastnik iz Radeč. Priznanje za osvojeno
tretje mesto za najlepše urejeno kmetijo je prejela družina
Medved s Počakovega, za drugo mesto Beti Ferle s Svibnega ter za prvo mesto Jožefa in Avgust Sinkovič iz Vrhovega.
Posebno priznanje za zanimivo in lepo urejeno Ostrovrharjevo vinsko pot po vinskih goricah Zagrada je prejelo Turistično
društvo Ostrovrharji Svibno, sekcija vinogradnikov Zagrad.

Smilja Radi

Podaljšanje obratovalne dobe
NEK vse bolj verjetno
nadaljevanje s 1. strani

le za upravni vidik podaljšanja obratovalne dobe elektrarne, drugo pa je odločitev lastnika oz. upravljavca objekta
o smiselnosti, okoljski in ekonomski upravičenosti njenega
nadaljnjega obratovanja.
Na izdajo odločbe so se kritično odzvali v Zvezi ekoloških
gibanj Slovenije (ZEG), kjer smatrajo, kot so zapisali v izjavi za javnost, „da je bilo to podaljšanje življenjske dobe
jedrske elektrarne NEK storjeno nezakonito in proti načelom Aarhuške konvencije“. Po prepričanju predsednika ZEG
Karla Lipiča je podaljšanje življenjske dobe NEK stvar, ki
bi morala biti skladno z našo zakonodajo javno obravnavana in v kateri bi morala sodelovati javnost, kar pa se, tako
Lipič, v tem primeru ni zgodilo. Špiler se s tem ne strinja
in poudarja, da je podaljšanje življenjske dobe omenjeno že v nacionalnem energetskem programu (NEP) iz leta
2004, ki je bil obravnavan na vladi in v parlamentu, v novem programu, ki bi moral biti končan že leta 2008, pa je v
vseh petih scenarijih izrecno poudarjeno, da se predvideva
podaljšanje življenjske dobe NEK. „Ta NEP je bil podvržen
tudi javnim razpravam, poleg tega je bil predstavljen tudi
sosednjim državam in je razprava potekala tudi o njegovih
čezmejnih vplivih, tako da ne drži, da javnost ni bila vključena,“ zatrjuje Špiler. V ZEG menijo, da je potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov podaljšanja obratovanja na
okolje, obregnili pa so se tudi ob „domačnost naveze med
URSJV in Enconetom iz Dunaja“, pooblaščenim izvedencem
za jedrsko varnost, ki je izbral ekipo mednarodnih strokovnjakov za pregled vloge NEK.
Kot pravi Špiler, so v elektrarni v zadnjih letih, v okviru rednih remontov, že opravili vrsto posodobitev, vključno z zamenjavo uparjalnikov in letošnjo zamenjavo reaktorske glave, z mislijo na (potencialno) podaljšanje obratovalne dobe
po letu 2023, s čimer so izpolnili še zadnje pogoje za izdajo odločbe o odobritvi sprememb.
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Na podlagi rasti prihodkov in zaposlovanja, drugih finančnih
podatkov ter podjetniške zgodbe je metodološka komisija
projekta z glasovanjem izbrala tri nominirance: krško podjetje Evrosad, ki jabolka sorte Gala od lanskega leta prodaja tudi v Dubaju, ravno tako krški GEN-I, pomemben akter
na elektroenergetskem trgu, sicer najmlajše podjetje od nominirane trojice, saj je bilo ustanovljeno pred osmimi leti,
in ribniško podjetje Yaskawa Ristro, specialist za robotske
sisteme, ki jih kupcem dobavlja na ključ. Omenjeno trojico so izbrali izmed petih kandidatov, med katerimi sta bili
še podjetji Inotherm in Rafael. Zmagovalec bo zastopal regijo na izboru slovenske gazele 25. oktobra v SNG Opera in
balet Ljubljana, kjer bodo podeljene zlata, srebrna in bronasta gazela.
Dolenjsko-posavske gazele so v primerjavi s preostalimi slovenskimi regijami rasle najhitreje. Vrednost prodaje so od
leta 2006 do 2011 pošesterile (indeks rasti 620), nekajkratno pa so presegle tudi rast dolenjsko-posavskega gospodarstva. To je v istem obdobju po vrednosti prodaje zraslo
komaj za tretjino, 33 odstotkov. S podpisom pogodbe o zaposlitvi je sto dolenjsko-posavskih gazel v petih letih razveselilo kar 1.128 ljudi. V istem času je število zaposlitev v tej
regiji upadlo s 46.500 na 41.700 ali kar za 10 odstotkov. Po
velikosti se je na lestvico dolenjsko-posavskih gazel uvrstilo
77 mikro podjetij, 17 malih, štiri srednje velika in dve veliki
podjetji. V povprečju je podjetje na lestvici v letu 2011 zaposlovalo 23 sodelavcev, največje med njimi pa 215. Na seznamu 100 najhitreje rastočih podjetij dolenjsko-posavske
regije ima kar 18 podjetij sedež v občini Brežice, enajst v
občini Krško, deset v občini Sevnica, eno pa v občini Kostanjevica na Krki.
P. P.

V soboto dirka za evropsko
prvenstvo posameznikov
KRŠKO - Na speedway stadionu v Krškem bo v soboto, 15.
septembra, ob 19. uri speedway dirka za evropsko prvenstvo posameznikov – finale 3. Nastopili bodo vozniki iz Češke, Danske, Latvije, Nemčije, Poljske, Rusije, Slovenije in
Ukrajine. Uradni trening pred dirko bo ob 10. uri.

Svečani podpis listine o partnerstvu (ob listini na desni
strani župan občine Bistrica ob Sotli, levo župan Heimschuha Alfred Lenz)

Nastop MePZ Bistrica ob Sotli na svečanem srečanju
Zametki prijateljskih srečevanj so povezani s pobudo Tonija Košaka (Heimschuh) - povezati vse evropske kraje, ki se
imenujejo Königsberg. Tako ga je pot pripeljala tudi h kraljevi gori v občini Bistrica ob Sotli – Kunšperk, ob tem pa so
se spletle prijateljske vezi med občani obeh občin. Porajale
so se nove ideje za sodelovanje na področju javnega življenja, sledili so številni obojestranski uradni obiski.
S svečanim podpisom listine o partnerstvu med občinama Bistrica ob Sotli in Heimschuh 9. septembra 2012 želita občini ohranjati in utrjevati evropsko idejo razumevanja in sožitja med narodi, ki naj tudi v bodoče pospešuje izmenjavo
idej na kulturnem, športnem in gospodarskem področju ter
sodelovanje med društvi in mladino. 
I. Černelč

Muzikal Rok Kurent konec tedna
premierno na krškem odru
KRŠKO – V Kulturnem domu Krško bodo ta konec tedna premierno uprizorili muzikal Rok Kurent, ki je
nastal v koprodukciji Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško in KD Krško. V ta namen so 5. septembra v klubu KD Krško pripravili novinarsko konferenco, na kateri so sodelujoči zatrdili, da bo to predstava, kot je še ni bilo.
Kot je povedal ravnatelj GŠ
Krško Drago Gradišek, pod
katerega taktirko bo na predstavi nastopil simfonični orkester, gre za zanimivo približno
uro in pol trajajočo glasbeno-scensko predstavo, na katero se kar 93 sodelujočih s
tehničnim osebjem vred pripravlja že več kot štiri leta.
Muzikal bi morali izpeljati že
aprila letos, vendar so ga zaradi tehničnih težav prestavili na jesen. Kot je še poudaril
ravnatelj krške glasbene šole,
bosta imela tako on kot dirigent kot tudi celoten orkester
na nek način igralsko vlogo,
saj bosta tudi vključena v vsebino muzikala. Nenazadnje bo
v predstavo vključen celoten
krški avditorij, vendar pa je
Gradišek ostal skrivnosten, na
kakšen način se bo to zgodilo.
Izpostavil je tudi sodelovanje
Stalne sodelavke in sodelavci: Maruša
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Ljubo
Motore, Luka Šebek, Simon Uršič
TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Nathalie Letullier
TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Za ravnatelja GŠ Krško Draga Gradiška (poleg njega solistka Nina Berger) je muzikal Rok Kurent zadnje večje
delo pred upokojitvijo.
s krškim Kulturnim domom in
ga označil za „namig, da se v
tem okolju da narediti dobro
in profesionalno delo, za katerega potrebuješ samo eneNAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. naročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča,
izražena v kolumnah in drugih prispevkih
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtorskih del v Posavskem obzorniku so Zavod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali drugače uporabljati v tržne namene brez ustreznega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

ga režiserja in pet igralcev“.
Sama predstava ima po njegovih besedah zelo močno sporočilo in je zelo provokativna,
predvsem do politikov.
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. Fizične
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti,
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 številk: za naslovnike v Sloveniji – 15 EUR, v
Evropski uniji – 30 EUR.

Pod muzikal Rok Kurent so se
podpisali avtor glasbe Dejan
Učakar, ki je dejal, da so se
odločili, da naredijo družbenokritično predstavo skozi prizmo zabavljaštva in kolaža različnih vrst glasbe,
režiser Žiga in libretist Matjaž Pikalo. Poleg orkestra
bodo kot solisti nastopili še
Peter Dirnbek, Matjaž Breznikar, Nina Berger in Tadeja Molan ter zbor pod vodstvom Nike Tkalec. Od jutri
do ponedeljka bodo uprizorili skupno šest predstav: v dopoldanskem času bodo avditorij velike dvorane krškega
hrama kulture zasedli učenci in dijaki, z jutrišnjo predpremiero in predvsem sobotno premiero (obe ob 19.30)
pa bo muzikal dosegel svoj
vrhunec.

R. Retelj
PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB:
SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB:
SI56 0298 0025 4398 083
Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče,
Ljubljana
Naklada: 26.300 izvodov
Naslednja številka (20/2012) bo izšla v
četrtek, 27. septembra 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je
20. september.
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Miloš Habrnál, predsednik uprave družbe Vipap Videm Krško:

Vsak plus in minus nekega dne
na tehtnici privedeta do ravnotežja
KRŠKO – Danes 56-letnega Miloša Habrnála je v Slovenijo in Krško iz rodne Češke pripeljala poklicna pot
pred 15 leti, ko je v Vipap Vidmu prevzel dela in naloge tehničnega direktorja. Od konca leta 2010 pa hkrati družbo vodi tudi kot predsednik uprave. Poklicno kariero je posvetil papirništvu, dobršen del zasebnega
življenja pa proučevanju utrdboslovja, s katerim se ukvarja že od mladih let. Ker je prepotoval dobršen del
sveta in veliko držav, ki jim ne prizanašajo vojne in revščina, pravi, da zna zato bolj ceniti tisto, kar ima.
Kako je prišlo do vaše zaposlitve v družbi Vipap?
Moje profesionalno življenje
je s papirniško branžo povezano že vse od študija na Univerzi za kemijsko tehnologijo
- smer papir in celuloza - v Pardubicah, ko sem začel delati v
tedanjih Vratimovskih papirnicah, v starejši proizvodnji celuloze po sulfitnem postopku.
Zatem sem se zaposlil v čisto
novem obratu Biocel Paskov,
tedaj najmodernejši tovarni na
Češkem in tudi v Evropi, kjer
sem delal 15 let. Začel sem
kot pomočnik v kuhariji (celuloze, op. p.) in po 12 letih
postal direktor proizvodnje,
vmes sem bil vse od proizvodnega delavca, tehnologa do
vodje obrata. Sledila je zaposlitev v zasebni družbi, postal
sem direktor obrata Živrovicke
papirnice, kjer smo proizvajali škatle, karton, podobne artikle kot v Tespack-u. Lastniki
družbe so bili Nizozemci, ki so
nas sicer naučili določene ekonomske strategije in drugačnega načina razmišljanja, preko
katerega smo prišli do novih
tehnologij, a mene osebno je
motil način sodelovanja. Dajali
so nam namreč občutek manjvrednosti, čeprav je bilo znanje pri obojih na podobnem nivoju. Zato sem po treh letih,
leta 1997, iskal novo službo na
Češkem, ravno v času, ko so iskali primerno osebo za Vipap.
In tako se je 1. 1. 1998 začela
moja zgodba v Krškem. Pogodbo sem sicer podpisal le za eno
leto, doma sem imel namreč
družino, dve majhni hčerki.
Zavedal sem se, da bo tempo zelo naporen, saj naj bi se
na Češko vračal le dvakrat na
mesec, po drugi strani pa me
je vse zelo pritegnilo in zanimalo, saj sem lahko sodeloval
pri razvojnih načrtih, takšnih
priložnosti pa na Češkem tedaj ni bilo.
Kako ste bili sprejeti v krški
tovarni?
V začetku je bilo kar naporno.
Tu so bili vajeni določenega načina dela, vsaka sprememba je
bila za kolektiv obremenjujoča, spraševali so se, ali bo prišlo do odpuščanj, prisotno je
bilo določeno nezaupanje. Prepričan sem, da če bi se kot lastniki tedaj pojavili Avstrijci,
bi jih sprejeli z večjim zaupanjem. Trajalo je kakšno leto in
pol, da smo se spoznali in da
so tukajšnji ljudje uvideli, da
ne gre le za nekakšno pralnico
denarja, temveč da imamo interes, da gremo s proizvodnjo
naprej. Malo težje je bilo z institucijami v Ljubljani, a sčasoma se je vse uredilo.
V čem je največja razlika
med vašim prejšnjim delovnim mestom in sedanjim?
Leta 2010, ko je prišlo do sprememb pri nas, smo nekoliko spremenili način vodenja.
Takrat so bili trije direktorji: tržni, finančni in tehnični,
poleg tega pa še generalni direktor, ki je bil hkrati predsednik uprave. In ker je v našem
podjetju danes približno 380

anketa

Zobobol ob koncu tedna
Pred časom smo pisali o težavah, če se vas ob koncu tedna loti zobobol in rabite zobozdravnika. Tokratne anketirance smo vprašali, ali imajo sami kakšno izkušnjo s tem
ter ali so seznanjeni, kako je v njihovem kraju/občini poskrbljeno za zobozdravstveno dežurstvo ob koncih tedna.
Viktor Kožar, Dolenja Pirošica: Do sedaj še nisem šel k zobozdravniku ob koncu tedna,
tako da sploh nisem vedel, da
v Posavju ni dežurnega zobozdravnika čez vikend. To seveda ni dobro, kajti oni bi morali tako kot zdravniki imeti
dežurstva. Najbolje bi bilo, da
bi izmenjaje dežurali enkrat v
Brežicah, drugič v Krškem. Na
splošno pa imam z njimi dobre
izkušnje, saj me ni bilo pri njih
nikoli strah.

ne. V začetku lanskega leta
so na Češkem ponovno začeli
razmišljati, kaj storiti s skupino podjetij, med katere spada
tudi naša tovarna. Češka država je lastnik več kot 30 podjetij, po eni strani dobrih podjetij, ki so zelo dobičkonosna, pa
tudi podjetij, ki so danes v rdečih številkah. A na prodajo Vipapa mi v Krškem nimamo nobenega vpliva. Predvidevam
pa, da bi aktivnosti za prodajo lahko intenzivno potekale v
prihodnjem letu. Zagotovo pa
si češka država ne želi, da bi
potencialni kupec zaprl tovarno v Krškem, do česar bi lahko
prišlo, če bi tovarno kupil kakšen velik mednarodni proizvajalec, ki ima doma neizkoriščene kapacitete, pa bi se želel
preko nakupa dokopati le do
blagovne znamke.

Miloš Habrnál
zaposlenih, sem prišel do zaključka, da je smotrneje, da
funkcijo predsednika uprave
opravlja eden od direktorjev
in da nimamo posebej še generalnega direktorja, kar je
običajna praksa tudi v tujini.
Se pravi, da to funkcijo opravljam jaz kot tehnični direktor.
V tem mesecu ste imeli skupščino družbe, rezultati kažejo pozitivno poslovanje v letošnjem letu. Kateri pa so
trenutno najbolj aktualni
problemi družbe Vipap ?
Nič novega ne bom povedal, to
je financiranje. Gre za posledico velikih izgub v letih 2010
in 2011, ko smo poslovali negativno. Tedaj je bilo vendarle
še mogoče pridobili kakšen kapital za financiranje, česar danes ni več, a zahvaljujoč spremembam in prizadevanju vseh
zaposlenih v podjetju smo prišli do pozitivnega rezultata in
te škarje se počasi zapirajo.
Imamo še določene težave z
dobavitelji zaradi zapadlih računov, sodelovanje poteka preko dogovorov in se izboljšuje.
Kakšna je prihodnost papirne
industrije nasploh in kakšne
možnosti ima v pogojih globalizacije krška tovarna?
Potrošnja papirja bo padala, to
je definitivno. Če kdo pričakuje, da se bodo po nekaj letih
vrnili stari dobri časi, je v veliki zmoti. Mi smo proizvajalec
časopisnega papirja, število
časopisov pa je v upadu, tudi
na račun elektronskih medijev,
po drugi strani pa naš časopisni papir nadomešča premazane grafične papirje in se vedno
pogosteje uporablja tudi za tiskanje reklam. Prednost Vipapa vidim v tem, da smo eden
od manjših proizvajalcev. Včasih je bil to naš minus, glede na to, da proizvedemo na
leto 200.000 ton na treh strojih, medtem ko lahko v tujini
tolikšno tonažo proizvede en
stroj z eno ekipo, kar pomeni, da so stroški tam nižji. Razmere so se toliko spremenile,
da si sedaj tiskarne ne ustvarjajo zalog, temveč zahtevajo

dobavo v zelo kratkem dobavnem roku. Mi smo fleksibilnejši in lahko veliko bolj pogosto
spremenimo proizvodni program. Prav zato je šlo več večjih papirnic v lanskem letu v
stečaj ali prevzeme.
Zavedamo se, da časi niso naklonjeni vlaganjem, pa kljub
temu, kako je z nadaljnjimi
posodobitvami?
Ob prihodu v Krško smo pripravili plan razvoja podjetja, ki se
dopolnjuje, aktualizira in je
veljaven do leta 2016. Glavni
investicijski ciklus je bil zaključen do leta 2003 z ekološko sanacijo – samo v tistem letu smo
v tehnologijo in ekologijo vložili več kot 54 milijonov evrov.
Od leta 1998 do leta 2011 pa je
celoten znesek investicij presegel 144 mio evrov. Stroji sedaj ustrezajo nivoju zagotavljanja kvalitetne proizvodnje
in količine, zato je 200.000 ton
za nas neka zgornja meja in je
trenutno ne nameravamo povečevati. Ekološki del je prav
tako saniran, kar pa je še za
postoriti – to je energetika. Pričakujemo, da bodo nekje do
konca leta 2016 naši stari kotli
obratovali na premog, zatem
naj bi prešli na zemeljski plin.
Med ljudi, pa tudi do nas, vsake toliko časa prodrejo govorice o prodaji tovarne. Gre
zgolj za govorice?
Ne, dejansko je tako. Lastnik
tovarne je nenačrtovano postala češka država. Če gremo
leta nazaj, je bila lastnik tovarne družba ICEC, zaradi njenih težav pa češka banka IPB,
za njo druga, prav tako češka
banka, ki je imela državne garancije in tako je prišla država do lastništva. Resnici na
ljubo, češka država od tovarne nima nič, ker je vsak evro
vložen v tehnologijo in ekologijo. Leta 2008 so na najvišji
politični ravni potekali resni
razgovori o prodaji podjetja,
a so bile v Sloveniji volitve in
se je spremenila vodilna garnitura, zatem je prišlo še do
padca češke vlade in aktivnosti za prodajo so bile prekinje-

Za bralce bo zanimivo, če
nam boste povedali tudi kaj
o svoji mladosti in družini.
Moja družina ni povsem češka, saj je oče Čeh, mama pa
Slovakinja. Njen oče, se pravi
moj stari oče, se je kot 18-letni fant bojeval v 1. svetovni
vojni na soški fronti. Po njej
je kot vojak služboval na Slovaškem, kjer je spoznal mojo
staro mamo, se z njo poročil,
na Slovaškem pa se jima je rodila moja mama. Po letu 1939,
ko je bil sklenjen münchenski
sporazum in je Hitler pripojil
k Nemčiji tudi obmejna območja takratne Češke, Slovaška
pa je bila razglašena za neodvisno, je morala večina Čehov
zapustiti Slovaško ali pa podpisati, da niso Čehi, temveč Slovaki. Moj stari oče tega ni podpisal in se je z družino preselil
nazaj na Češko k njegovi družini v bližini Ostrave, kjer sta
se moja starša tudi spoznala.
Sem iz kraja Frydek Mistek, ki
se nahaja blizu tromeje med
Češko, Slovaško in Poljsko.
Ste član češkega Kluba vojaške zgodovine, utrdboslovec:
kaj vas je k temu spodbudilo?
Utrdbe sem začel raziskovati,
ko sem bil star 15 let. Vojaško
zgodovino sem zelo dobro poznal, o njej sta mi veliko pripovedovala tako stari oče kot
oče, ki se je aktivno vključil v
odporniško gibanje, in ker so
utrdbe na Češkem povezane
z münchenskim sporazumom,
sem jih začel raziskovati. Najprej sam, potem sem spoznal
nekaj kolegov, ki jih je prav
tako zanimalo to področje. Ko
sem postal član Kluba vojaške
zgodovine, sem začel raziskovati utrdbe tudi v tujini.
Kakšni so bili odzivi na vašo
knjigo Rupnikova črta in druge jugoslovanske utrdbe iz
obdobja 1926-1941?
Osebno sicer nisem imel v načrtu pisanja knjige, kvečjemu
da bom napisal kakšen članek
za strokovne revije. A ker sem
zbral že tolikšno število podatkov, videl pa tudi, da ti podatki
v Sloveniji niso zabeleženi ali
pa so pomanjkljivi in premalo strokovni, sem se povezal z
nekaterimi strokovnjaki iz Slo-
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Jelka Gregorčič Pintar, Sevnica:
Nujne zobozdravstvene pomoči v
času vikenda na srečo nisem nikoli potrebovala, ker redno skrbim za zobno higieno in hkrati
redno opravljam zobozdravniške
preglede. Vem pa, da je v dopoldanskem času, vsaj eno soboto v
mesecu, v sevniškem zdravstvenem domu vedno na voljo dežurni
zobozdravnik; eno delovno sobotno dopoldne imajo tudi zobozdravniki v zasebnih ambulantah.
Jožefa Planinc, Krško:
K sreči takšne izkušnje še nisem
imela in si je seveda tudi ne želim. S tem, kako je poskrbljeno za zobozdravstveno oskrbo
preko vikenda, sicer nisem seznanjena. Verjetno bi se, če bi
bilo nujno potrebno in če protibolečinska zdravila ne bi zalegla, napotila v zdravstveni
dom, kjer bi to moralo biti urejeno, svojega zobozdravnika pa
v tem primeru ne bi iskala.
venske vojske, Ministrstva za
obrambo in drugimi inštitucijami za vojaško zgodovino in
napisal knjigo ter jo izdal na
Češkem. Moj namen je bil, da
predstavim češki javnosti, kaj
se je tu dogajalo, ne le na področju utrdb, temveč tudi zgodovino tedanje Kraljevine Jugoslavije. Kajti neverjetno je,
kakšne vzporednice so razvidne med predvojno Češko in
Kraljevino Jugoslavijo.
Glede na to, da vas je zgodovina pritegnila že v mladih letih, je presenetljivo, da je niste izbrali za študij?
Če si želel študirati zgodovino,
nisi smel izhajati iz družine s
političnim predznakom, kakršnega je imela moja družina.
Ta »žig« je izhajal iz obdobja
ruskega vdora s tanki na Češko, avgusta 1968, čemur sta
moja starša kot intelektualca
in učitelja nasprotovala, zato
so ju izključili iz komunistične
stranke. Tako so mi bila vrata za študij zgodovine zaprta,
ostala mi je možnost le za študij tehniških usmeritev. A kar
ni uspelo meni, je moji starejši hčerki, ki je magistra zgodovine.
Kaj pa vaša družina?
Ko sem odšel v Krško, sta bili
hčerki stari 7 in 9 let. Načrtoval sem enoletno odsotnost, minilo je 15 let. Če bi
mi kdo to tedaj rekel, se za
odhod zagotovo ne bi odločil. Družino sem pretežno videval le dvakrat na mesec in
v času dopusta, zaradi česar
seveda nismo uživali pravega
družinskega življenja. Ampak
moja življenjska filozofija je,
da vsak plus in minus nekega
dne privedeta na tehtnici do

ravnotežja. Po eni strani nekaj pridobiš, na drugi izgubiš.
Pravijo, da niste toliko prisotni v javnem življenju kot vaš
predhodnik. Kaj pa vaš prosti
čas, kako ga izkoristite?
Moja glavna naloga je, da podjetje dobro obratuje. Ostale
aktivnosti so zame postavljene na drugi tir. V primerjavi z
gospodom Kettnerjem, ki ima
odrasle otroke in je njegova
žena živela tu, jaz družine nisem imel ob sebi. In na marsikateri dogodek, na katerega
sem bil vabljen, bi bilo ustrezno priti v spremstvu žene. Po
drugi strani pa sem tudi karakterno najbrž drugačen. Od ponedeljka do petka sem v službi skoraj ves dan. Domov, živim
v Globokem, pridem okoli 18.
ure, zatem grem za eno uro na
sprehod oziroma zaradi rehabilitacije noge opravim od 4 do 5
km hitre hoje. Po večerji preberem kakšen časopis ali knjigo. Moram povedati, da doma
nimam ne televizije ne interneta. Informiram se zjutraj, ko
pridem v službo. Potrebujem
15 minut, da na hitro preletim
najnovejša dogajanja. Prav
tako zvečer pred odhodom pogledam, kaj piše Delo, pa tudi
Posavski obzornik in tako izvem vse bistveno. Kakšnih argentinskih in drugih TV novel
pa res ne potrebujem. Prostega časa je bolj malo, zato pa
vsak dopust intenzivno izkoristim za potovanja po ne ravno
turističnih deželah. V tem letu
sva bila z ženo npr. v Ruandi,
v letih nazaj sva obiskala Etiopijo, Iran, Gvatemalo idr. In ko
spoznavaš življenje in razmere
drugje, znaš bolj ceniti svojega in vse, kar imaš.

Bojana Mavsar
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Dediščina naših vodnjakov
BREŽICE – Kozjanski park in Društvo za oživitev mesta Brežice sta 6. septembra v sejni sobi brežiške Upravne enote pripravila otvoritev razstave Dediščina naših vodnjakov s podnaslovom Vodnjaki na Bizeljskem, avtorice Marije Sušnik.

Avtorica razstave Marija Sušnik
Povezovalno vlogo je imela predsednica Društva za oživitev
mesta Brežice Alenka Černelič Krošelj, ki je v uvodu poudarila veselje, da je razstava vodnjakov z bizeljskega območja
tudi v Brežicah ter dodala, da je Marija Sušnik najbolj dejavna članica brežiškega društva z nepresahljivo voljo, mnogimi idejami in načrti. Direktor Kozjanskega parka Hrvoje
T. Oršanič je pozdravil projekt, ki povezuje naravno (voda)
in kulturno (vodnjaki) dediščino ter opozoril na naše skupno
ravnanje s pitno vodo.
V nadaljevanju je naravovarstvena svetnica Lucija Zorenč
osvežila vedenje o Mariji Sušnik, ki z vztrajnostjo svoje ideje
pripelje tja, kamor hoče, njena želja ohraniti in iztrgati pozabi lepote naravne in kulturne dediščine, ki dajejo tej pokrajini dušo, pa je postala njeno poslanstvo. Pred nami je,
kot je dejala, njeno veliko delo in čeprav se je popisa lotila
kot ljubiteljica, je zbrala vrsto podatkov, ki bodo lahko služili raziskovalcem pri njihovem delu. Razstava daje na ogled
61 vodnjakov, ki se nahajajo na širšem območju Bizeljskega.
Fotografije so prispevali Judita in Miran Francekovič, Hrvoje T. Oršanič in avtorica sama, za oblikovanje pa je poskrbela Vesna Zakonjšek.
Avtorica Marija Sušnik se je zahvalila vsem, ki so pod težkimi pogoji prispevali k arhitekturni dediščini in tudi vsem tistim, ki so jo ohranili, rekoč še, da je vodnjake treba zaščititi, ohraniti vodo pa je dolžnost vsakega posameznika. Ana
Marija in Ema Agnič sta z zvoki citer podkrepili nostalgične
trenutke.
N. Jenko S.

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

mačice, resa
in ostale trajnice
čebulice tulipanov
in narcis
Od 17. septembra
AKCIJA
CYPRESA - THUYA SMARAGD

posavske krajevne skupnosti
Krajevna skupnost Brežice

Trudijo se, da bi Brežice postale turistično mesto

Boštjan Lukež
BREŽICE – Upravna enota,
občinska stavba, grad, vodovodni stolp, osnovna in glasbena šola, gimnazija, fakulteta, bolnišnica, knjižnica,
mladinski center, prosvetni dom – po vsem tem in še
marsičem so poznane Brežice. Slednje ležijo hkrati v
treh krajevnih skupnostih,
ena izmed njih je Krajevna skupnost Brežice, kamor
spadajo tudi vse prej naštete znamenitosti.
Več kot 3000 prebivalcev živi v
tej mestni KS, ki ji tretji mandat predseduje Boštjan Lukež. Poleg njega svet KS sestavljajo še Aljoša Rovan, Nataša
Aleksić, Primož Rueh, Alenka Černelič Krošelj in Jože
Baškovič. Na zadnjih volitvah
je bila sicer izvoljena tudi Patricia Čular, vendar je morala zaradi nezdružljivosti podžupanske in svetniške funkcije
izstopiti. Kot pravi 48-letni Lukež, strojni tehnik z domačo
obrtjo, so vse njihove investi-

cije hkrati tudi občinske. Bili
so pobudniki parkirišč v ulici Pod obzidjem, investirali
so v otroško igrišče pri brežiškem vrtcu ter namenili sredstva za elektrifikacijo nekaterih ulic in ureditev parkirišča
med zdravstvenim domom in
gimnazijo. »Letos smo prav
tako pregnali vrane iz središča mesta, ki so vsak dan motile številne meščane, kljub
temu da so se potem oglasili
številni naravovarstveniki,« je
še razložil. Glede načrtovanih
investicij je omenil ureditev
parka med cerkvijo sv. Roka in
knjižnico, ureditev drevoreda
ob gradu, ideja pa je tudi, da
se zniža plato med gradom in
obrtno zbornico ter se preuredi v trg, namenjen prireditvam. V KS vseskozi opozarjajo tudi na nekatere črne točke
v Brežicah. »Obnova gimnazije gre počasi h koncu, poleg
nje pa že 15 let stoji propadajoči kiosk. Občina nam je
obljubila, da bo med obnovo
odstranjen, vendar je še zdaj
tam. Prav tako nas skrbi glavna dovozna cesta do gradbišča za HE Brežice, ki naj bi
potekala povsem blizu novega doma upokojencev, pokopališča in zavetišča za živali
pri veterinarski postaji, kar
pomeni, da bodo vsak dan
mimo vozili številni tovornjaki in povzročali velik hrup. Če
jo bodo res speljali tukaj, je
to grozljivo,« poudarja Lukež in dodaja, da jih Občina pri večini projektov spregleda: »Župan je dolgo časa

Pridružite se prilogi Sadjarstvo
in vinogradništvo v Posavju!
So sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo del vašega vsakdana? Se dejavnost vašega društva, podjetja, zadruge ukvarja
z eno od teh panog? Bi radi svojo ponudbo približali posavski
javnosti? Potem se pridružite naročnikom objav in oglasov
v novi prilogi Sadjarstvo in vinogradništvo v Posavju, ki bo
prvič izšla v Posavskem obzorniku 27. septembra 2012! Za
več informacij smo dosegljivi na marketing@posavje.info,
07 49 05 780 ter 040 634 783.

VEDNO PRI ROKI,
KJERKOLI ŽE STE
Zelena jeklenka
za vas na več kot
500 prodajnih
mestih po vsej
Sloveniji.

Črna pika je tudi drevored ob brežiškem gradu, ki ga zadnje čase uničujejo parkirani avtomobili.
poudarjal, da bi morala biti ga mestnega prostora, kar je
pri vsaki investiciji vključena bil hkrati simbolični začetek
tudi mestna skupnost, vendar njegove ureditve. Lukež kljub
nas skoraj nikoli nihče nič ne nekaterim prej navedenim tevpraša, ampak naredijo kar žavam dodaja, da se je v zadnjem času kar veliko naredipo svoje.«
lo v mestu. Vesel je tudi, da
Med številnimi delujočimi imajo več svetnic, ki se zavzebrežiškimi društvi je potreb- majo za kulturo in ostale druno izpostaviti Društvo za oži- žabne dogodke, ne pa samo
vitev mesta Brežice, s kate- za investicije, ter da imajo po
rim KS sodeluje z namenom, novem tudi grb KS. Za konec
da bi se mesto uredilo in pred- še njegova rešitev, kako prestavilo kot turistično mesto. buditi Brežice: »Mesto je poLetos so šele drugič obeleži- trebno oživiti s prireditvami
li praznik KS, ki je določen v sezonskem času, prav tako
za 18. maj, ko se spominja- pa povabiti k sodelovanju obrjo pridobitve mestnih pravic, tnike, trgovce in gostince, da
naslednje leto bo od tega zgo- pridejo v mesto, ter jih povedovinskega dogodka minilo že zati med sabo. Seveda pa to
660 let. Prav tako so s prizo- ne gre kar čez noč. Problem
riščem prireditve ob krajev- je predvsem ta, da so gostinnem prazniku – ta je poteka- ci, ki v Brežicah prevladujejo,
la v bližini cerkve sv. Roka in med sabo konkurenčni, kar pa
knjižnice – želeli opozoriti na ni dobro za razvoj mesta.«
nujnost ureditve pomembne- 
Rok Retelj

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI
V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice (v prvem nadstropju) lahko vsak ponedeljek od 16. do 18. ure obiščete »info točko«
Posavskega obzornika. V urejenem kotičku je mogoče prelistati
zadnjo izdajo časopisa, oddati naročilo za mali oglas, reklamno
sporočilo, voščilo in zahvalo.
»Info točka« Posavskega obzornika v sevniški knjižnici vsak ponedeljek od 16. do 18. ure.
Uredništvo

Zakaj cela Slovenija želi Zeleno?
Samo Zeleno jeklenko lahko zamenjate
tako udobno, varno in enostavno.
Vedno tudi v vašem kraju.
Zelena jeklenka bo vedno tam, kjer jo potrebujete. Po njo lahko skočite mimogrede, saj vam
je na voljo že na več kot 500 prodajnih mestih
po vsej Sloveniji. Najbolj dostopna jeklenka, ki
je vedno pri roki, kjerkoli že ste. Če želite, vam
jo lahko v vaš kraj in na vaš prag enostavno in
hitro prinese tudi uslužni dostavljavec.

Edina vedno pri roki, kjerkoli že ste

Razvejana mreža urejenih prodajnih mest Zelene jeklenke vam omogoča zanesljiv ter varen nakup plina, kjerkoli že ste. Po vsej Sloveniji vas pričakujejo številna prodajna mesta, ki
vam bodo bistveno skrajšala pot. Sebi najbližje
poiščite na www.butanplin.si.

www.butanplin.si
zelena jeklenka

Edina tako varna

Samo Zelene jeklenke imajo na ventilu nameščeno zaščitno folijo. To je trdno zagotovilo, da
je bila jeklenka pregledana, očiščena ter pravilno polnjena. Vsaka Zelena jeklenka je opremljena tudi z rezervnim varnostnim tesnilom,
ki ob vsakem priklopu poskrbi za vašo dodatno
varnost.
Butan oglas 128x119.indd 1

8/17/2012 9:08:03 AM

Edina zelene barve

Zelena jeklenka se po barvi in obliki razlikuje od
vseh ostalih. Izdelana je iz posebnega jekla, zato
je ob enaki količini plina občutno lažja. Zaradi
prepoznavne oblike pomeni za vas tudi manjšo
porabo prostora znotraj kuhinjskega elementa,
z dvojnim ročajem pa je odslej še udobnejša.
Vsaka Zelena jeklenka je tudi posebej očiščena, zato ne oddaja slabega vonja.
Spoznajte Zeleno jeklenko in se udobno navadite nanjo. Sebi najbližje prodajno mesto enostavno poiščite na www.butanplin.si, kjer pa
vas čaka tudi Svet ugodnosti in številne nagradne igre.
naročena objava
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120-letnica leskovškega gasilstva

predstavljamo

Predsednik PGD Leskovec Franc Arh in gospodar društva
Albin Jazbec ob novi pridobitvi
znićki Hum, pri katerem so
leskovški gasilci gostovali v
lanski jeseni. Tedaj sta društvi skupaj izvedli gasilsko
vajo oz. demonstracijo reševanja pri prometni nesreči,
vodstvi društev pa s popisom
potrdili in obnovili listino o
sodelovanju.
V vseh letih so leskovški gasilci z intervencijami reševali premoženja in življenja tako v domačem kraju
kot tudi na območju domače in sosednjih občin pri nesrečah večjih razsežnostih.
V lanskem letu so leskovški
gasilci intervenirali šestkrat,
od tega pri nesreči z nevarno snovjo, v ostalih primerih
pa so posredovali pri požarih na objektih in v naravi.

V lanskem letu so začeli tudi
s pripravami na obeleženje
jubileja društva in dali velik
poudarek pripravam in sodelovanju na gasilskih tekmovanjih. Tako so se leskovške
ekipe na občinskem tekmovanju kar petkrat uvrstile
med tri najboljše ekipe, tri
ekipe pa so se udeležile tudi
državnega tekmovanja in se
uvrstile med prvih dvanajst
najboljših v državi. Zato je
za vse dosežke, kontinuirano in požrtvovalno delovanje Gasilska zveza Slovenije
nagradila leskovško društvo
s plaketo, podpredsednik GZ
Slovenije Janez Groboljšek
pa je petnajstim prejemnikom izročil odlikovanja in
priznanja. Odlikovanje za
posebne zasluge GZS je pre-

jel Jože Arh, gasilsko odlikovanje GZS I.: Franc Arh in
Ivan Pečnik, gasilsko plamenico GZS II.: Borut Arh, Marjana Arh, Albin Jazbec, Aleš
Kranjčevič in Branko Prevolšek, plamenico GZS III.:
Boštjan Arh, Karolina Cizerle, Jože Kranjčevič, Boštjan
Mlakar in Marjan Vrščaj, priznanje GZS pa DVD Radešić
in Stanko Žičkar. Na navedeni jubilejni svečanosti pa so
tudi v PGD Leskovec podelili
več zahval in plaket za sodelovanje, šestim predstavnikom gostujočega DVD Radešić pa kipec gasilca.
Sicer pa so slovesnost, ki jo
je povezovala Mirjana Marinčič, zbrane pa sta med drugimi nagovorila tudi generalni
direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But in
direktorica občinske uprave
Melita Čopar, leskovški gasilci prevzeli dve za društvo
pomembni pridobiti, in sicer
potopno črpalko ter avto Nissan Pathfinder 2.5 DCI SE, poveljniško vozilo, prirejeno v
gasilsko vozilo. Obe pridobitvi je blagoslovil leskovški župnik Ludvik Žagar, kulturni
program so oblikovali krške
mažorete Baton in Pihalni orkester Kapele, v družabnem
delu pa s skečema v vlogah
Franclja in Tineta Zdenko
Perec in Boštjan Arh ter Ansambel Od Oka.

Bojana Mavsar

Tabor mladih gasilcev
leženci so se srečali z vajo
razvrščanja, gasilskimi vozili
ter različnimi gasilskimi vajami, kot so vaja z vedrovko, zvijanje in spenjanje cevi
ter uporaba različnih orodij.
Poleg gasilskih aktivnosti ni
manjkalo niti druženja. Zadnji večer, ko so v tabor prišli
starši, stari starši, prijatelji
in znanci, so jim udeleženci predstavili, kaj so se naučili, nato pa polni novih dogodivščin ter prijateljev odšli
domov.
H. F.

Pred nekaj dnevi je v starem mestnem jedru Krškega
zaživela nova urarna in trgovinica z darili Megas, ki že
navdušuje s svojo raznovrstno ponudbo, saj poleg prodaje različnih ur opravljajo tudi popravila ur vseh vrst,
obnavljajo stare ure, v njihovi ponudbi boste našli tudi
različne baterije (tudi za slušne aparate in naprave za
daljinsko upravljanje), poseben utrip pa dodajo unikatna darila, s katerimi lahko razveselite vse generacije.
Urarstvo Megas pa ni neznano ime,
saj gre pravzaprav za novo poslovalnico uspešnega urarstva, ki ima
svoje korenine in matično poslovalnico v Sevnici. Tam je zgodbo Megasa že pred 17-timi leti začel podjetnik Jani Mesinger, ki med drugim
pove, da je poslovalnica v Krškem
uresničitev dolgoletne želje: „Filozofija darilnega dela pa temelji na
lastni ustvarjalnosti in se prepleta z
značilnostmi Posavja, verjamem namreč, da vse dobro, kar vložiš v ročno narejene izdelke, tudi sije iz njih
in prinaša veselje uporabnikom.“
Med izdelki boste našli marsikaj, od
vin nekaterih posavskih proizvajalcev, do ročno izdelanega nakita, v
katerega je vloženo veliko ljubezni Jani Mesinger
in natančnosti, do dišečih dobrih vil
blagovne znamke Rozika ter uporabnih in zanimivih izdelkov iz lesa vinske trte, orehovega, hruškovega in
češnjevega lesa. Zakaj pa urarstvo
v starem mestnem jedru Krškega?
„Urarstvo po mojem občutku bolj
‚paše‘ v okolje mestnega jedra kot
v brezosebna nakupovalna središča,
hkrati pa se mi zdi samo negodovanje nad praznimi izložbami v Krškem neustvarjalno, potrebno je kaj konkretnega narediti in
temu okolju tudi s tem pomagati,“ nam je še zaupal Mesinger, ravno v trenutku, ko je v prodajalno vstopila mamica, da
bi hčerki kupila novo uro. 
M. M.
MEGAS, Janko Mesinger s.p., PE Krško, CKŽ 35,
tel.: 070 299 266, www.megas-mj.si

Modra frankinja Vinarstva Kerin
najbolje ocenjena
KRAKOVO PRI SEVNICI - V Vinski kleti Mastnak v Krakovem pod Lisco je 4. septembra ocenjevalna komisija v sestavi prof. dr. Tatjane Košmerl z Biotehniške fakultete, Andreje Brglez s Ptuja,
direktorice Vinske kleti Bistrica Darje Bovhe, Tadeja Vodovnik
Plevnik s Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, Barbare Žunič
iz Kapel, enologinje Katarine Merlin iz Novega mesta in Milene

Udeleženci tabora so spoznavali gasilsko opremo.

IZBERITEOTROČJE
sI svoj pakET
LAHKAugodnosTI!
ODLOČITEV
na primer

NCA
DO KO
SAMO EMBRA!

SEPT

Renault Clio
že od 8.590 euR

+

komplet zimskih
pnevmatik

Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

CERKLJE OB KRKI - Mladi
člani prostovoljnih gasilskih
društev Brežice, Dečno selo,
Mihalovec, Kapele ter Rakovec so se udeležili 7. tabora
mladine Gasilske zveze Brežice. Otroci v starosti 7 do 15
let so bili skupaj z mentorji
nastanjeni v prostorih vojašnice Cerklje ob Krki. Dnevi
so potekali po pripravljenem
programu, ki se je pričel z
jutranjo telovadbo ter dvigom zastave, zaključili pa
so s spustom zastave. Ude-

Po ure in darila v Megas

naročena objava

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 8. septembra so s svečano sejo, gasilsko parado, prevzemom poveljniškega gasilskega vozila, potopne črpalke in podelitvijo priznanj v Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Leskovec pri Krškem slavnostno obeležili 120-letnico delovanja.
V jubilejnem letu delovanja vrste PGD Leskovec pri
Krškem, ki jim predseduje
Franc Arh, poveljuje pa Borut Arh, sestavlja 160 članov, 47 žensk in 113 moških,
od tega 18 pionirk in pionirjev, 14 mladincev in mladink,
43 pripravnikov, 57 operativcev, 6 rezervistov in 22 veterank in veteranov. Družbeni
prapor so v društvu razvili ob
70-letnici delovanja, pet let
pred tem, leta 1957, pa dokončali z gradnjo gasilskega
in zadružnega doma, v katerem ob večjih obnovitvenih
posegih v letih 1989, 1997 in
2002 domujejo še danes. Kot
je dejal na svečanosti predsednik Arh, so najstarejše
gasilsko društvo na območju
Krškega polja, v vsem častitljivem obdobju delovanja,
v katerem so skrbeli tako za
ustrezno opremljenost kot
izobraževanje, se udeleževali tekmovanj in sodelovali na raznih intervencijah,
pa so v društvu ohranili najpomembnejše vrednote: solidarnost, požrtvovalnost in
prostovoljnost. In tudi tvorno
in dobro sodelovanje tako s
sosednjimi kot ostalimi gasilskimi društvi v Gasilski zvezi
Krško, sodelovanje pa razširili tudi preko meja, saj so
že leta 1977 povezali in podpisali listino o pobratenju s
prav tako prostovoljnim gasilskim društvom DVD Radešić iz hrvaške občine Bre-
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+ IZJEMNE PONUDBE

NA OSTALIH VOZILIH

KLIMATSKA NAPRAVA
RADIO CD MP3
MEGLENKE
ELEKTRIČNI POMIK
PREDNJIH STEKEL
ELEKTRIČNO NASTAVLJIVI
IN OGREVANI ZUNANJI
Navedena cena velja za model Renault Clio Avantage 1.2 16V (3 vrata). Velja za vozila na zalogi. Več o ponudbi na www.renault.si.
Slika je simbolna.
OGLEDALI

V Vinski kleti Mastnak je potekalo ocenjevanje vzorcev
modre frankinje, ki bodo predstavljeni na jutrišnji prireditvi Festival modre frankinje na sevniškem gradu.
Rožman s KGZS - Zavod NM - KSS Brežice pod strokovnim vodstvom direktorja Vinske kleti Mastnak Zdravka Mastnaka ocenila 106 vzorcev modre frankinje, ki so prispeli v ocenjevanje za
sodelovanje na drugem festivalu modre frankinje v Sevnici. Absolutni zmagovalec je postalo Vinarstvo Kerin – Lojze Kerin iz
Straže pri Krškem z modro frankinjo letnik 2011.

R. P./S. R., foto: R. P.

Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

www.renault.si

www.renault.si

OBIŠČITE RENAULT SALON IN SI MED OBILICO RAZLIČNIH UGODNOSTI IZBERITE

SAMO DO KONCA APRILA! Nekatere odločitve so lahke. Ne zamudite odlične
TISTE, Renault
KI SO VAM
NAJBOLJ
PISANE
SAMO
DOsalona
KONCA
ponudbe
z izjemnimi
prihranki.
StopiteNA
do KOŽO.
najbližjega
Renault
zdaj,SEPTEMBRA.
razmišljali boste kasneje. In zadovoljni boste!
*5 let garancije ali 100 000 km, karkoli se zgodi prej in velja ob nakupu preko Renault financiranja.

Renault priporoča
Renault priporoča
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www.tpv-avto.si
TPV AVTO d.o.o.
IME TRgovcA NASlov TRgovcA IN MESTo, TEl: 0123 456 7890, www.IMETRgovcA.coM
Kandijska cesta 60, Novo mesto, tel.: 07/391 81 14
Brežice, Bratov Cerjakov 11, Brežice, tel.: 07/499 19 04
odPrto od Ponedeljka do Petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaPrto.
Delovni čas: od 7. do 19. ure, sobota od 8. do 13. ure
Delovni čas: od 8. do 16. ure, sobota od 8. do 12. ure

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško,
Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si
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V Racelandu odprli logistični center
z motelom Adrenalina

KRŠKO - V Centru varne vožnje Raceland v Vrbini je bil 6. septembra odprt logistični center in motel
Adrenalina. Gre za visoko energetski objekt z okoli 1.200 m2 uporabne površine, v gradnjo katerega je
družina Staut oziroma družba Pagrat vložila okoli 1,250 milijona evrov.

Prireditve v mesecu septembru –
občinski praznik občine Radeče
Četrtek, 13. 9. 2012
• ob 10.00 na balinišču v Radečah
Balinarski turnir za Zeličev memorial
Organizator: Društvo upokojencev Radeče
• ob 19.00 v razstavnem prostoru v Domu kulture v Radečah
Otvoritev del likovne kolonije »Radeče z okolico«
Organizator: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče
Petek, 14. 9. 2012
• ob 18.00 v Domu kulture Radeče
Proslava ob 60. obletnici Planinskega društva Radeče
Organizator: Planinsko društvo Radeče
Sobota, 15. 9. 2012
• ob 09.00 v športni dvorani Radeče
Odprto prvenstvo Radeč v namiznem tenisu
Organizator: Namiznoteniški klub Radeče

Kot je na otvoritvi objekta
dejal direktor družbe Pagrat
Tomislav Staut, nameravajo
po večjih vlaganjih, ureditvi in otvoritvi Parka tehnične kulture oz. kartodroma
v letu 2006 in novega logističnega centra z motelom v
naslednjem letu nadaljevali s 4. fazo širjenja logističnega centra z ureditvijo več
in večjih vadbenih površin. V
družbi so namreč v minulem
letu pridobili koncesijo za izvajanje programa Šola varne vožnje, skupno jo ima v
Sloveniji pet centrov, v sklopu te pa izvajajo tečaj varne
vožnje za mlade voznike, tečaj za izbris kazenskih točk
kategorije A in B in individualne tečaje varne vožnje.
Staut je pri tem poudaril, da
z zadovoljstvom ugotavljajo,

Novo pridobitev sta predala namenu Franc Bogovič in Alina, najmlajša članica družine Staut.
da se prisotnost njihove infrastrukture vse od izgradnje
dalje odraža na območju Posavja tudi v višji varnosti

cestnega prometa. V novozgrajenem logistični center
se nahaja tudi restavracija
Adrenalina, za potrebe te-

stiranja firm in obiskovalcev pa tudi štiri prenočitvene sobe z desetimi ležišči, z
urejene razgledne ploščadi
pa je omogočeno pregledno
spremljanje dogajanja na
poligonu. Zadovoljstvo nad
otvoritvijo objekta sta izrazila tudi nekdanji in sedanji
krški župan Franc Bogovič in
mag. Miran Stanko, ki sta izpostavila za ta in širši prostor pomemben vidik vzgoje
v cestnem prometu in vztrajnost družine Staut, ki se je
pred osmimi leti lotila urejanja tega območja in postopne izgradnje infrastrukture, hkrati pa izvedla tudi
dokaj zahtevno sanacijo prostora, ki je bil do tedaj v dobršni meri obremenjen z industrijskimi odpadki.

Bojana Mavsar

• ob 10.00 v Ribiškem domu na Hotemežu
Predavanje g. Antona Komata: Moč narave v današnjem času
Organizator: Hortikulturno društvo Radeče

Vrtec Čira Čara odprl vrata

• ob 14.00 na Počakovem pri cerkvi Sv. Janeza
Pohod po Turistično zgodovinski gozdni učni poti
Organizator: TD Ostrovrharji Svibno

RADEČE – 7. septembra je pred številnimi zbranimi pri Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče potekala otvoritev novega dvoetažnega vrtca Čira Čara s tlorisno površino dobrih 1.100 kvadratnih metrov, hkrati z obnovljeno kuhinjo in jedilnico tamkajšnje osnovne šole ter z novim košarkarskim igriščem na prostem.

Nedelja, 16. 9. 2012
• ob 16.00 na igrišču na Jagnjenici
Marjanov memorial 2012 – malonogometni turnir
Organizator: TKD Jagnjenica

V krajšem razigranem otvoritvenem programu je bilo slišati mnogo toplih in prisrčnih besed. »Začelo se je z
malenkostmi, nastala je velika zgodba,« je dejal bivši
radeški župan in sedanji poslanec v Državnem zboru Matjaž Han; ravnateljica vrtca

• ob 18.00 na splavu na Savi
Koncert Nuške Drašček
Organizator: JZ KTRC Radeče
Četrtek, 20. 9. 2012
• ob 16.00 pri Bevčevih na Obrežju
Otvoritev novega vodovoda Obrežje
Organizator: KS Radeče, Občina Radeče
Petek, 21. 9. 2012
• ob 15.30 v prostorih Društva invalidov
Občinski meddruštveni turnir v pikadu
Organizator: Društvo invalidov Radeče
• ob 18.00 v Domu kulture Radeče
Ogled filma Sfinga
Organizator: Planinsko društvo Radeče
Nedelja, 23. 9. 2012
• ob 19.00 v Domu kulture Radeče
M. G. Štromar: Alma ajka, angažirana monokomedija
(Gledališki abonma za odrasle in izven)
Organizator: Gledališko društvo Radeče
Četrtek, 27. 9. 2012
• ob 09.30 na prireditvenem prostoru ob Savi
Otvoritev učne poti Savus
Organizator: JZ KTRC Radeče

Pri radeški osnovni šoli so odprli nov in sodoben vrtec
Čira Čara.

Sprejem mažoret po nastopu
na evropskem prvenstvu
V ponedeljek, 3. septembra 2012, je županja občine Radeče Rafaela Pintarič skupaj s podžupanom Janezom Prešičkom in direktorico občinske uprave Brigito Stopar ob
njihovem povratku z evropskega prvenstva v francoskem
Mazametu sprejela članice KUD Mažorete RAP Radeče.

• ob 10.00 na prireditvenem prostoru ob Savi
Fotosafari ob Savi od Hrastnika do Brestanice
Organizator: JZ KTRC Radeče
• ob 17.00 na Magolniku
Srečanje pri hiši na Magolniku ob Svetovnem dnevu turizma
Organizator: JZ KTRC Radeče
Petek, 28. 9. 2012
• ob 19.00 v jedilnici OŠ Radeče
Večer radeških čebelarjev: Apiterapija, predava g. Franc Šivic
Organizator: Čebelarsko društvo Radeče

O uporabi novega igrišča med
šolo in vrtcem
Igrišče je primarno namenjeno osnovni šoli in vrtcu ter je
tako zunaj šolskih ur skupaj s preostankom na novo urejenega šolskega območja zaklenjeno. Vseeno je igrišče – ki
je sicer varovano s kamerami – tudi v tem času brezplačno
na voljo zunanjim uporabnikom, vendar pa se morajo leti glede uporabe igrišča dogovoriti z osnovno šolo (03/5680-100), na kateri tudi prejmejo in vrnejo ključ ograje.

regionalni razvoj v višini skoraj 700 tisoč evrov, je usmerjen v zagotavljanje kvalitetnih pogojev za predšolsko
vzgojo naših malčkov,« je ob
novi pridobitvi povedala radeška županja Rafaela Pintarič. Nekdanja ravnateljica
radeškega vrtca Cvetka Hu-

V otvoritvenem programu so sodelovali tudi radeški malčki.
Anita Slakonja pa je povedala, da v vrtcu živijo otroci in odrasli, ki jim je uspelo
ohraniti otroštvo. »Projekt,
ki nas je skupaj stal dva milijona in pol evrov in je bil
v delu vrtca sofinanciran s
strani Evropskega sklada za

doklin, ki je bila pobudnica
gradnje, je skupaj s članicami in člani folklornega društva Brusači vrtcu podarila
poseben stol – prestol srčne
kraljice iz zgodbe o deklici
Alice v čudežni deželi.

S. Radi

Priporočljive pešpoti za šolarje
Radeške mažorete se z največjih tekmovanj tradicionalno
vračajo z izjemnimi rezultati, tokrat pa so prvič v svoji zgodovini stopile na oder tudi v skupinskem tekmovanju, saj
so v kategoriji juniork s palico osvojile 2. mesto in naslov
evropskih podprvakinj. Uspeh sta z izjemnim posamičnim
nastopom ter osvojenim 1. in 2. mestom v tej isti kategoriji nadgradili Tjaša Trošt in Sara Potisek, za dobro voljo pa
je poskrbela še kopica uvrstitev med 4. in 7. mestom v preostalih kategorijah.
Sprejem mažoret, na katerem se je županja mažoretam za
izjemne rezultate in lepo promocijo našega kraja – pa tudi
siceršnje aktivno sodelovanje v društvenem življenju Radeč –
zahvalila s simboličnimi darili, je pred občinsko stavbo spremljalo lepo število obiskovalcev, ki so s tem izkazali spoštovanje delu naših mažoret.

SEVNICA - Prvi šolski dan v novem šolskem letu 2012/2013 je
minil in nanj bodo ostali le še spomini. Nekateri se ga bodo
morda spominjali po nekoliko drugačni »varni šolski poti«,
saj je le-ta zaradi obnovitvenih del na Kvedrovi cesti v Sevnici (od gasilskega doma do gostilne Plausteiner) vse prej kot
varna, zato je do dokončne ureditve omenjenega cestnega
odseka regionalne ceste (rok za izvedbo projekta je konec
letošnjega novembra) priporočena pešpot za šoloobvezne,
ki živijo na Drožanjski cesti, pot čez Hraste. Tisti, ki živijo
na Glavnem trgu, Pod Vrtačo in v Florjanski ulici, naj uporabijo pot, ki vodi čez Glavni trg mimo gostilne Plausteiner
in se nadaljujejo skozi drevored mimo Srednje šole Sevnica, nato naj ob upoštevanju pravil varnega prehoda prečkajo železniški prehod v bližini podjetja Stilles ter nadaljujejo
pot mimo trgovine Spar po pločniku do osnovne šole. Omenjeni poti sta bili kot najbolj priporočljivi sprejeti na koordinacijskem sestanku Občine Sevnica in Osnovne šole Sava
Kladnika Sevnica 29. avgusta letos.
S. R.

IZ NAŠIH KRAJEV
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Posavskima oračema tretji mesti

VRBINA - Na posestvu podjetja HPG v Vrbini pri Brežicah je 31. avgusta in 1. septembra potekalo 56. državno tekmovanje oračev in 18. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol v oranju, ki so ga organizirali Zveza za tehnično kulturo Slovenije, HPG d.o.o., Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
in KGZS Zavod Novo mesto.

Posavje sta zastopala Matej Kostevc iz Malega Vrha ...
Kot je na svečanem odprtju nih tekmovanjih pomerilo 36
tekmovanja povedal predse- oračev iz vse Slovenije. Posadnik organizacijskega odbo- vske barve sta zastopala Mara, direktor podjetja HPG Ni- tej Kostevc z Malega Vrha,
kola Markovič, bodo imeli na lani državni podprvak v oranjihovem posestvu, ki obse- nju z obračalnim plugom, in
ga kar 400 hektarjev, najbo- Primož Černelič iz Dečnega
lje zorano zemljo v Sloveniji, sela. V kategoriji obračalnih
saj so se na tekmovanju zbra- plugov je v skupni razvrstitvi
li vsi najboljši orači v državi. zmagal Igor Pate z DolenjTekmovanje je nato simbol- ske, drugi je bil Anton Filak
no odprl brežiški župan Ivan iz Bele krajine, tretji pa doMolan, lanska državna prvaka mačin Kostevc. V skupni razAnton Filak in Matej Sinic pa vrstitvi v kategoriji plugov
sta ob zvokih Zdravljice dvi- krajnikov je bil najboljši Begnila slovensko zastavo.
lokranjec Jure Filak, Jernej
Divjak iz Podravja je bil druV oranju ledine in strnišča gi, Matej Sinic iz Prekmurja
se je s plugi krajniki in obra- pa tretji. V ekipni razvrstičalnimi plugi na obeh držav- tvi sta lansko zmago ponovi-

… in Primož Černelič iz Dečnega sela.
la Belokranjca Anton in Jure Novo mesto – center biotehFilak, na drugo mesto sta se nike in turizma).
uvrstila Andrej Murn in Igor
Pate z Dolenjske, tretja pa Organizatorji so pripravista bila Matej Sinic in Gre- li tudi pester spremljevalni program. Obiskovalci in
gor Duh iz Prekmurja.
udeleženci tekmovanja so
Med dijaki je v oranju strnišča si lahko ogledali demonstraz obračalnim plugom zma- cije strojev in opreme, obigal Žan Bric (TŠC Nova Gori- skali stojnice različnih poca, Biotehniška šola), v kate- deželskih društev, ženske pa
goriji oranja strnišča s plugi so se pomerile tudi v sprekrajniki je bil najboljši Matej tnostni vožnji s traktorjem.
Grabar (Biotehniška šola Ra- Predstavljena je bila še obkičan). V ekipni razvrstitvi sta delava tal brez oranja, že v
bila najboljša Matej Grabar in petek pa je v Brežicah poteGregor Duh (Biotehniška šola kala okrogla miza z naslovom
Rakičan), tretje mesto pa je »Nova finančna perspektiva s
pripadlo Primožu Černeliču poudarkom na kmetijstvu«.
P. Pavlovič
in Andreju Grabnarju (Grm 

Travnikarjeva zbirka starin
BIZELJSKO - Srečko Travnikar je v dvajsetih letih nabral preko 1500 kosov različnega orodja in predmetov
za obsežno zbirko starin.
Uredil jo je v stari hiši v Vitni vasi 17, spodnjih prostorih novega doma in več kozolcih ob hišah. Kot je dejal
na otvoritvi, je nekaj predmetov domačih, drugo je dobil ali odkupil v okolici približno 15 kilometrov. V zbirki
so: kmetijsko in vinogradniško orodje in predmeti, obrtniško orodje, predmeti za
gospodinjstvo in radio sprejemniki, pisalni stroji, telefoni, slike, ogledala, gramofoni, nakovala in podobno.
Zbrane je pozdravila predsednica turističnega društva
Vesna Kunej, zapeli so ljudski pevci. Kunejeva je dejala, da se je zbiratelj zavedel,
da so orodja in predmeti iz-

Srečko Travnikar pred delom zbirke
gubljali vrednost, s tem pa
je začela propadati slovenska dediščina. Zbirko še vedno dopolnjuje in je vesel
vsakega novega predmeta.
Z nasveti pri postavitvi mu
je nekoliko pomagala Marija
Sušnik, ki ima podobno zbirko v neposredni bližini. Za
ogled zbirke se predhodno

najavite na 041 871 016 ali
srecko.travnikar@siol.net.

S. V.

obvestila od dogodkih:
redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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Jubilejno srečanje motoristov
VELIKE MALENCE – Med 17. in 19. avgustom je bilo spet živahno
na Velikih Malencah, kjer so se že 20. srečali motoristi z vseh
koncev Slovenije, pa tudi iz tujine. Organizator tradicionalnega mednarodnega motorističnega zbora Motoklub Škorpijon, ki
letos praznuje tudi 20-letnico obstoja, je tokrat ponovno poskrbel za pestro dogajanje, ki se ga je po besedah organizator-

Na Velikih Malencah so prikazali tudi t. i. body painting
oz. poslikavo telesa z motorističnimi motivi.
jev udeležilo več tisoč ljudi, na jasi ob Krki pa je hrumelo kar
1500 motorjev. Tridnevno prireditev so zaznamovali panoramska vožnja motoristov, moto igre, merjenje hrupa motorjev,
erotični nastopi in predvsem glasba, za katero so med drugim
poskrbele skupine Riblja čorba, Uranium Pills Project, Requiem, Resonanca in The Trio (cover bend ZZ top). Seveda so organizatorji poskrbeli tudi za bogato ponudbo jedače in pijače, ki je potešila še tako žejne motoriste. V največji meri pa
je jubilejno srečanje še enkrat več poskrbelo za prijetno druženje številnih slovenskih in tujih moto klubov, katerih člani
se že veselijo srečanja prihodnje leto.
R. R.

Super bio tržnica in trgovina
SEVNICA - Na parkirnem prostoru v Šmarju (pred trgovino Megas)
se je 24. avgusta na stojnicah predstavilo manjše število ponudnikov ekološko pridelane zelenjave in sadja ter zelišč. Pridružili
so se jim še rokodelci, ki so ponujali marsikateri zanimiv in uni-

Planina – spomin
in opomin 2012
PLANINA - V soboto, 15. septembra, ob 11. uri bo na Planini nad Podbočjem tradicionalna spominska slovesnost
Planina - spomin in opomin
2012 v spomin na ustaški poboj vaščanov in požig vasi
pred 70 leti. Slavnostni govornik bo poslanec v Državnem zboru RS Matjaž Han,
kulturni program pa bodo izvajali Pihalni orkester Blanca, MoPZ Planina, učenci OŠ
Cerklje ob Krki, recitatorji,
kantavtor Peter Dirnbek,
Duletova in Gorjanska četa.

Predstavitev ponudnikov z ekološkimi pridelki in izdelki.
katen izdelek. Obiskovalci so bili nad predstavljenim zadovoljni in nekateri so menili, da bi bilo potrebno tovrstno ponudbo s
predstavitvijo na stojnicah pripraviti najmanj enkrat na mesec.
Robert Dvoršek je istega dne odprl vrata prenovljene trgovine za zdravo prehrano, v kateri je mogoče kupiti tudi vegansko
hrano. Ob otvoritvi je Dvoršek povedal, da je ponudba v trgovini namenjena predvsem tistim, ki iščejo alternativne načine prehranjevanja. Prepričan je, da bo ponudba v trgovini kmalu našla
kupce, saj tovrstne trgovine na širšem območju Posavju in celo
Dolenjske trenutno (še) ni. 
S. R.

GOSPODARSTVO
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Jedrska energija za novo Evropo
LJUBLJANA - Od 5. do 7. septembra je v Ljubljani potekala mednarodna konferenca jedrskih strokovnjakov „Jedrska energija za novo Evropo“, ki se jo
je udeležilo več kot 160 jedrskih znanstvenikov, raziskovalcev, odločevalcev
in strokovnjakov iz 20 držav z vsega sveta, prisotni pa so bili tudi predstavniki mednarodnih organizacij IAEA (Mednarodna agencija za jedrsko energijo)
in OECD (Mednarodna organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj).
»Jedrska energija kot trajnostni vir energije je nedvomno eden ključnih virov za
prihodnjo oskrbo z električno
energijo,« je na odprtju poudaril prof. dr. Marko Čepin,
predsednik Društva jedrskih
strokovnjakov Slovenije, ki
omenjeno konferenco organizira že 21. leto zapored. Svoje poglede na pomen jedrske
energije v energetski mešanici prihodnosti sta predstavila še Stane Rožman (predsednik programskega odbora
konference, sicer predsednik uprave NEK) in minister
za kmetijstvo in okolje Franc
Bogovič.

žef Stefan). Skupna ugotovitev uvodnih predavanj je
bila, da je jedrska energija zanesljiv, varen in konkurenčen vir za proizvodnjo
nizkoogljične energije, brez
katerega ni možen sodoben
prehod v dekarbonizirano
energetsko prihodnost. Dodali so, da jedrska stroka odgovorno in premišljeno razvija
znanje, na podlagi katerega
se bo lahko učinkovito soočila z energetskimi izzivi prihodnosti, tako na evropski kot
tudi na globalni ravni. Sicer
je svoje poglede na razvoj jedrske stroke in pomen jedrske energije kot trajnostnega vira v energetski mešanici
prihodnosti na tridnevni konferenci podalo 53 vrhunskih
predavateljev, pridružilo pa
se jim je 88 avtorjev, ki so
svoje delo predstavili v obli-

V nadaljevanju konference
so sledile strokovne predstavitve različnih vidikov prihodnjega razvoja jedrske energetike ter njenega pomena
na evropski in globalni ravni. Podali so jih dr. Ron Cameron (Agencija za jedrsko energijo, NEA/OECD),
Laurent Stricker (Svetovno
združenje operaterjev jedrskih elektrarn, WANO), dr.
Andrej Stritar (Uprava RS
za jedrsko varnost) in prof.
dr. Leon Cizelj (Institut Jo-

ki posterjev. Udeleženci so
razpravljali o jedrski energiji kot trajnostnem viru energije, gradnji in dizajnu nove
generacije jedrskih reaktorjev, ukrepih v jedrski industriji po Fukushimi, obratovanju jedrskih elektrarn ter
izobraževanju, usposabljanju
in obveščanju javnosti. Dotaknili so se tudi jedrske fuzije,
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in še nekaterih drugih,
strokovno relevantnih tem.
Konferenca se je zaključila s strokovno ekskurzijo v
Jedrsko elektrarno Krško in
z vodenim ogledom Sveta
energije, multimedijskega
interaktivnega izobraževalnega središča o energiji in
energetiki, ki je del Informacijskega središča GEN v Krškem.
P. P.

ideja
za
darilo

POSAVSKA
ŠTIPENDIJSKA
SHEMA

Javni razpis štipendij v Posavski štipendijski
shemi za šolsko/študijsko leto 2012/2013
Regionalna razvojna agencija Posavje, kot štipenditor, v sodelovanju z Občino Brežice, Občino Kostanjevica na Krki, Občino Krško, Občino Sevnica, Občino Radeče,
delodajalci, Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije in Ministrstvom za
delo, družino in socialne zadeve objavlja razpis za naslednje kadrovske štipendije:
zap.
št.

naročila knjige

Armat d.o.o. Šentjanž

3.

Avtomehanika Milan Jager s.p.

4.

Avtoprevozništvo TGM-MKI, Jožef Tomažin s.p. • strojništvo (VS ali UNI) - 1 štipendija

1

5.

BDS Sremič gostinstvo-turizem d.o.o.

1

6.

BIRO PNS, Rostohar Vladimir s.p.

7.
8.

Buteljka d.o.o.
Čižmek elektroinstalacije d.o.o.

9.

Ekološka kmetija Marko Zabukovec

Marija Imperl
predsednica LAS Posavje

Martin Bratanič
direktor RRA Posavje

PROIZVODNJA – AVGUST 2012

Proizvodnja
(kWh)

Proizvodna enota
Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5
ter parna bloka
TA1 in TA2

Obratovalne ure
(ura)

1.364.800

Število zagonov
(število)

23

SOx

NOx

mg/m3

8

CO

mg/m3

Dimno število
Bacharach

Gorivo

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

PB 1

KOEL

-

-

292

400

47

100

0

2

PB 2

KOEL

-

-

352

400

33

100

2

2

PB 3

KOEL

-

-

360

400

22

100

2

2

PB 4

ZP

4

-

82

300

3

100

-

-

ZP

1

-

64

300

2

100

-

-

PB 5

- zemeljski plin
- kurilno olje ekstra lahko

2

• dipl. inž. kem. inž. (UN) - 1 štipendija

1

13.

Fomes gradbeništvo d.o.o.

1

14.

GEN energija d.o.o.

• operativno gradbeništvo (VS ali UNI) - 1 štipendija
• dipl. inž. strojništva (UN) - 1 štipendija
• mag. inženir strojništva - 1 štipendija

21.
22.
23.
24.

25.

• strojni tehnik - 1 štipendija

1

• elektrotehnik - 1 štipendija

1

GPI gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o.
• dipl. inženir gradbeništva (UNI) - 1 štipendija
Novo mesto, PE Krško
• strojni tehnik - 5 štipendij
• strojni inženir (VS ali UNI) smer avtomatika - 3
štipendije
• strojni inženir (VS ali UNI) smer konstrukterstvo
I.H.S. d.o.o.
- 3 štipendije
• strojni inženir (VS ali UNI) smer proizvodno strojništvo - 3 štipendije
• strojni inženir (MAG) - 8 štipendij
• mehatronika magistrski - 1 štipendija
Inkos d.o.o. Krmelj
• proizvodno strojništvo magistrski - 1 štipendija
Instalater Ledo, strojne instalacije, Ledinek
• instalater strojnih inštalacij - 1 štipendija
Zoran s.p.
• gradbeni tehnik - 1 štipendija
Inštalacije Udovč, Milan Udovč s.p.
• strojni tehnik - 1 štipendija
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica
• doktor medicine - 2 štipendiji
Brežice
• magister farmacije - 1 štipendija
Ključavničarstvo - Deržič Rudolf s.p.
• strojni tehnik - 1 štipendija
Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.
• mesar - 1 štipendija
Kmetija Hribar
• kmetijsko podjetniški tehnik - 1 štipendija
• magister inženir geodezije in geoinformatike - 1
KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d.
štipendija
• strojni tehnik - 2 štipendiji
• strojni inženir - 2 štipendiji
Kovis d.o.o.
• dipl. inženir logistike (VS ali UNI) - 1 štipendija
• mag. inženir strojništva - 1 štipendija

26.

Mehanična popravila, Stegenšek Alojz s.p.

• strojni tehnik - 1 štipendija

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Metalna Senovo d.o.o.
Orodjarstvo Maks Pečnik s.p.
Oštarija Club Bruno
pro HIKON d.o.o.
Q Techna d.o.o., Podružnica Krško
Savaprojekt d.d.

33.

SILIKO d.o.o.

34.
35.
36.

Sipro Inženiring d.o.o.
WILLY STADLER d.o.o.
Zdravstveni dom Krško
SKUPAJ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

magister strojništva - 1 štipendija
dipl. inž. strojništva (VS ali UNI) - 1 štipendija
univerzitetni dipl. ekonomist - 1 štipendija
elektrotehnik (3+2) - 1 štipendija
magister strojništva - 1 štipendija
mag. inž. kraj. arhitekture - 1 štipendija
orodjar - 1 štipendija
strojni tehnik - 2 štipendiji
tehnik mehatronike - 1 štipendija
elektrotehnik - elektronik - 2 štipendiji
inž. strojništva - 3 štipendije
dipl.inž. strojništva - 1 štipendija
uni.dipl.inž. strojništva - 1 štipendija
inž. tehnologije polimerov - 1 štipendija
dipl. inž. teh. polimerov - 1 štipendija
inž. mehatronike - 1 štipendija
dipl. inž. mehatronike - 1 štipendija
mag. inž. elektrotehnike - 1 štipendija
mag. inž. strojništva - 1 štipendija
doktor medicine - 2 štipendiji

2
1

22

2
1
2
3
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1

15

1
1
2
86

*Sredstva za financiranje štipendij za nadarjene s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini, 100 % financirajo
lokalne skupnosti Občina Krško, Občina Sevnica in Občina Kostanjevica na Krki, in sicer vezano na stalno prebivališče
izbranega štipendista.

Proizv.
enota

ZP
KOEL

1
1

• nadarjeni s področja kulture, ki se izobražujejo
v tujini*

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – AVGUST 2012
mg/m3

1

FAMM Proizvodnja, trgovina, inženiring d.o.o.

CPB 18, 8280 Brestanica

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

1

11.

20.

Zainteresirane prosimo, da tekoče spremljate navedene spletne strani. Za več informacij se
lahko obrnete tudi na Tehnično pisarno LAS Posavje, kontaktna oseba Darja Planinc, tel. 07
488 10 43, las.posavje@rra-posavje.si.

3

12.

19.

Podrobnejši pogoji javnega poziva, vključno z vso razpisno dokumentacijo, bodo objavljeni na
spletni strani LAS Posavje www.las-posavje.si, na spletnih straneh posavskih občin in lokalnih
podjetniških centrov. Hkrati bo objavljen datum informativne delavnice za potencialne
prijavitelje.

• kuhar - 1 štipendija
• univerzitetni dipl. inženir gradbeništva - 1 štipendija
• fotografija (UNI) - 1 štipendija
• elektrotehnik - 1 štipendija
• živinoreja (VSŠ) - 1 štipendija
• agronomija (UNI) - 1 štipendija

2

EKOMOT Proizvodnja, trgovina, servis Artiče
d.o.o.
Energetika, Bojan Rugelj s.p.

10.

18.

Vse zainteresirane obveščamo, da bo RRA POSAVJE, zakoniti zastopnik LAS Posavje,
predvidoma v prihodnjem tednu objavila 5. javni poziv za sredstva LEADER.

diplomirani inženir radiologije - 1 štipendija
doktor medicine - 1 štipendija
dipl. inž. strojništva (VS) - 1 štipendija
dipl. inž. strojništva (UN) - 2 štipendiji
avtoserviser - 1 štipendija

2.

17.

Najava 5. javnega poziva
Las Posavje za sredstva leader

•
•
•
•
•

št.
štip.

ARISTOTEL, zdravstveni center d.o.o.

16.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Razpisane štipendije

1.

15.

040 634 783

PODJETJE

V primeru, da s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij ne bo zagotovljenih sredstev oz. dovolj sredstev za sofinanciranje štipendij, si štipenditor pridržuje pravico, da ne podeli oz. ne podeli vseh razpisanih štipendij. Prednost pri izbiri bodo imela področja izobraževanja,
ki so opredeljena na listi lokalne deficitarnosti poklicev, ki jo objavlja Zavod RS za zaposlovanje.
Rok za oddajo vlog je 10. oktober 2012.
Celoten razpis skupaj z obrazcem za prijavo je na spletni strani: www.rra-posavje.si.
Podrobnejše informacije na RRA Posavje, CKŽ 46, Krško; Sabina Kos, tel.: 07 488 10 44, E-mail:
sabina.kos@rra-posavje.si ali Nataša Šterban Bezjak, tel: 07 488 10 51, E-mail: natasa.sterban.
bezjak@rra-posavje.si.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

GOSPODARSTVO
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Zaključuje se prva faza projekta »Posavske poti prijetnih doživetij«
V Posavju se konec septembra zaključuje prva faza projekta Posavske poti prijetnih doživetij, pri katerem so regijski
partnerji – CPT Krško, KŠTM Sevnica, KTRC Radeče, Občina Kostanjevica na Krki, TD Sromlje in TD Šentjanž uspešno
izvedli predvidene aktivnosti. Veliko je bilo sodelovanja in
povezovanja na nivoju regije, ki je pripomoglo k uresničevanju ciljev na področju razvoja turizma v naši regiji, predvsem v smeri oblikovanja ponudbe za aktivno preživljanje
prostega časa. Projekt je usmerjen v kreiranje dodatnih ponudb in doživetij v Posavju, ki jih obiskovalcem nudijo inovativno opremljene in urejene pohodniške poti, skupaj z
vinsko-kulinarično ter nastanitveno ponudbo.

dovinske, kulturne in naravne dediščine posamičnih območij.
Ob poteh bodo stale informacijske table za lažjo orientacijo ter pojasnjevalne table z opisi zgodb in posebnosti poti.
V okviru projekta »Posavskih poti prijetnih doživetij« so bila
pripravljena Priporočila in navodila za oblikovanje in vzdrževanje vseh tematskih poti ter Elaborat za postavitev tabel, ki so jima sledili vsi partnerji pri kreiranju novih poti.
Trenutno so partnerji v fazi nabave turistične signalizacije in ostale opreme, tako da bodo do konca faze poti opremljene s pripadajočimi tablami. Predvidena je tudi nadgradnja programske opreme ter digitalizacija omenjenih poti.
Potrebno je tudi poudariti, da so poti nastajale v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in društvi, ki so z veseljem delili zgodbe in soustvarjali poti. Pod strokovnim vodstvom so
tako korak za korakom nastajale trase poti, ki v najboljši
meri predstavljajo delčke zgodovine, o katerih govorijo pisni in ustni zapisi. Poti so namenjene tako učenju, spoznavanju narave in kulturne dediščine kot tudi športnim aktivnostim in sproščenim sprehodom v naravi.
Predstavljamo in vabimo vas na naslednje pohodniške poti:

Vaški forum pri Repovžu v Šentjanžu
Eden najpomembnejših ciljev projekta je kreiranje novih pohodniških poti. Do konca septembra je predvidenih pet novo
oblikovanih in opremljenih pohodniških poti, v drugi fazi pa
bo zasnovana in opremljena še šesta pot. Trase potekajo v petih posavskih občinah in so tematsko povsem različne, vendar
vsaka s svojo edinstveno in bogato vsebino ponuja pristna doživetja, pisana na kožo različnim ciljnim skupinam. Tematska
zasnova poti izhaja iz posebnosti krajev ter predvsem iz zgo-

V Radečah bo konec septembra zaživela UČNA POT SAVUS
s poudarkom na inovativni interpretaciji naravne in kulturne dediščine, v Boštanju bodo otvorili NARAVOSLOVNO POT
AZALEJA, v Šentjanžu so zasnovali RUDARSKO POT »TK
PAV«, v Kostanjevici na Krki bodo obiskovalci spoznali USKOŠKO POT, v Brestanici pa bodo na POTI TRAPISTOV oživele zgodbe trapistov. Na Sromljah so že obstoječi Sromeljski
pešpoti dodali svežo vsebino in jo poimenovali POT SONCA
IN VINA.
Otvoritve poti bodo vse občine proslavile v okviru 1. POSAVSKEGA FESTIVALA POHODNIŠTVA, ki bo potekal v septembru in oktobru in bo prvič v taki obliki privabljal pohodnike
iz cele Slovenije. Snovalci poti si želijo, da bi festival obiska-

lo čim več ljudi, saj se bosta na pohodih zrcalila njihov trud
in delo, ki so ga vložili v preteklih mesecih. Hkrati pa želijo,
da k festivalu v naslednjih letih pristopi čim več društev z že
obstoječimi potmi in se organizirana ponudba pohodov še poveča. Našim gostom bi na ta način omogočili, da se udeležijo večjega števila pohodov in uživajo v lokalni ponudbi hrane, pijače ter podeželskih namestitev.
Predstavljamo še ostale opravljene aktivnosti in tiste, ki bodo
izvedene do konca septembra:
Analiza in raziskava na področju turistične ponudbe in infrastrukture:
V sklopu tega je potekal obsežen popis obstoječih in potencialnih tematskih poti v regiji, popis gastronomske dediščine
ter popis kulturnih in naravnih znamenitosti ob poteh. V Kostanjevici na Krki pa je potekal Kulinarični tabor za mlade.
Usposabljanja in izobraževanja:
KTRC Radeče je skupaj s strokovnjaki izvedel izobraževanje
za lokalne turistične vodnike na temo inovativne interpretacije narave. Vsi partnerji pa so v fazi kreiranja poti organizirali vaške forume, na katerih so upoštevali mnenja in ideje
lokalne skupnosti in ponudnikov turističnih storitev.
Vzporedno z zgoraj omenjenimi aktivnostmi poteka tudi fotografski natečaj Poslikajmo Posavje ter sodelovanje z mladimi pri pripravi promocijskega filma.
Ob končani prvi fazi se partnerji zahvaljujejo vsem, ki so sodelovali pri oblikovanju novih tematskih poti in v bodoče vabijo vse zainteresirane, da se jim pridružijo. Obenem vljudno
vabijo vse prebivalce regije Posavje in širše, da jih podprejo
pri njihovem delovanju in se v čim večjem številu udeležijo
festivala pohodništva.
Za več informacij pokličite na tel: 07/490 22 20 oz. nam pišite na elektronski naslov info@cptkrsko.si.

CPT Krško

Projekt Posavske poti prijetnih doživetij je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovorna LAS Posavje.
Organ upravljanja za program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Lastniki gozdov v Hiši na Magolniku
MAGOLNIK - Hiša na Magolniku je v zadnjih letih postala
priljubljeno zbirališče vseh
tistih, ki iščejo nova znanja,
saj se v njej s pomočjo raznovrstnih delavnic razvijajo
sodobne oblike izobraževanja in gojijo principi vseživljenjskega učenja. Eno izmed takšnih izobraževanj se
je v Hiši na Magolniku zaključilo konec avgusta. Zavod za
gozdove Slovenije je namreč
v okviru PRP 2007-2013 pridobil sredstva za izvajanje
usposabljanja za delo v gozdarstvu. Tako organizira vrsto brezplačnih tečajev s področja varnega dela v gozdu.
Začetni in nadaljevalni tečaj
za varno delo z motorno žago
na Magolniku je v okviru tega
projekta pripravila tudi radeška krajevna enota Zavoda
za gozdove Slovenije v sodelovanju z Društvom lastnikov
gozdov Sopota – Laško. Odziv
na tečaj je bil odličen, saj
se ga je udeležilo več kot 30
lastnikov gozdov, še bolj pa
razveseljuje dejstvo, da je
bilo med udeleženci pred-

Udeleženci izobraževanja med praktičnim prikazom
vsem veliko mladih. Najpomembnejši poudarek tečaja
je bil na varnemu delu v gozdu ter osebni zaščitni opremi, udeleženci pa so lahko tudi kupili novo opremo.
Zelo pomembno je bilo spoznanje udeležencev, da brez
znanja in opreme ne moremo delati v gozdu, zato je bil
sklenjen dogovor, da se organizira še tečaj za delo s traktorjem in motorno žago v izjemnih pogojih. Ravno tako
so izrazili potrebo po večjem

Kristančič namesto Cerleta
KRŠKO - Na skupščini družbe Vipap Videm Krško, ki je potekala 4. septembra, so bili sprejeti vsi sklepi, objavljeni v sklicu skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 59/2012 dne 3. 8. 2012, so sporočili iz podjetja. Nadzorni svet družbe se je podrobneje seznanil z rezultatom
poslovanja v juniju in juliju 2012 ter izrazil zadovoljstvo
z doseženim pozitivnim rezultatom za celotno sedemmesečno obdobje letošnjega leta. Seznanil se je tudi z napovedjo pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2012 ter
potrdil spremembo v upravi družbe. Član uprave, odgovoren za komercialno področje, Jože Cerle se namreč letos upokoji, njegovo mesto v upravi pa bo s 1. oktobrom
zasedel Ladislav Kristančič.
P. P.

znanju o nudenju prve pomoči v gozdu, čemur bodo namenili še en tečaj. Odločili
pa so se tudi, da bodo pristopili k organizaciji pridobitve Nacionalne poklicne kvalifikacije za delo v gozdu, ki
omogoča tistim, ki že imajo znanje, spretnosti in izkušnje na tem področju, da
lahko napredujejo v poklicni
karieri, ne da bi za to morali
pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe.

Jože Prah/P. P.

Sadjarstvo in
vinogradništvo
v Posavju
Izid priloge:
27. september 2012
Več informacij na
07 49 05 780 in 040 634 783,
marketing@posavje.info.
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V šolo z novim kombibusom

BREŽICE – Otroci s posebnimi potrebami so se konec prejšnjega šolskega leta razveselili novega vozila, s
katerim se od ponedeljka do petka prevažajo v šolo in nazaj. V novem šolskem letu 2012/2013 se je na
jutranji petkovi vožnji osnovnošolcem, njihovemu vozniku in spremljevalcu pridružil tudi župan občine
Brežice Ivan Molan. Kombibus za prevoz 18 otrok dnevno opravi 300 kilometrov vožnje.

DARUJMO KRIREŠUJMO ŽIVLJENJA!
Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdravilo, ki bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, preprečevanje posledic in preprečevanje smrti. To omogočate krvodajalci, saj si pri tovrstnem zdravljenju lahko pomagamo le
ljudje med seboj.

Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 65 let
in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajejo kri
vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece.
Vljudno vabljeni na krvodajalsko akcijo, ki bo potekala
• v PETEK, 14. SEPTEMBRA 2012, z vpisom od 8.00 do
13.00 ure in
• v PONEDELJEK, 17. SEPTEMBRA 2012, z vpisom od 8.00
do 12.00 ure
v prostorih Ekonomske šole Brežice (Bizeljska cesta 45,
Brežice).
Krvodajalsko akcijo organizirata Območno združenje Rdečega križa Brežice v sodelovanju z RKS in ZZTM Ljubljana.

Občina Brežice
vabi vse športne navdušence
na Dnevnikovo tekaško-kolesarsko
preizkušnjo 15. 9. 2012 v Terme Čatež.
Program prireditve:
• 8:00-9:30 prevzem startnih številk in prijave
• 8:50-9:50 odprt menjalni prostor za vse tekmovalce
• 10:00 CICI duatlon
• 10:30 SUPER SPRINT duatlon za vsakogar in SUPER
SPRINT duatlon za otroke
• 10:45-11:15 odprt menjalni prostor za SPRINT duatlon
• 11:30 SPRINT duatlon in štafete
• 12:00-15:00 pogostitev v športnem centru hotela Toplice
• 13:30 govor župana in razglasitev rezultatov tekme
• 14:30 uradna razglasitev rezultatov slovenskega pokala TZS
• 15:30 žreb štartnih številk, pogostitev s torto

Župan Ivan Molan z voznikom Sandijem Brataničem in
spremljevalcem otrok Brankom Kostevcem
Na drugi petkovi jutranji vožnji v šolo se je štirim osnovnošolcem pridružil župan občine Brežice Ivan Molan. Na
poti iz Krške vasi do OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem se
je župan seznanil z otroki in
potekom prevoza z novim vozilom.
Občina Brežice poleg zagotavljanja avtobusnega prevoza
osnovnošolcev zagotavlja tudi
prevoz za otroke s posebnimi

potrebami, ki so usmerjeni v
osnovno šolo s prilagojenim
programom. Vsi prevozi so
za otroke brezplačni, Občina
prevoz zagotavlja tudi drugim
osnovnošolcem na tistih relacijah, kjer ni zagotovljenega
javnega prevoza do šole. Večina otrok s posebnimi potrebami sicer obiskuje OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem, nekaj
pa tudi Osnovno šolo s prilagojenim programom Brežice.

15. 9. 2012, Terme Čatež

gledališki abonma Brežice
2012/2013
sezona
2012/2013 - 17.
17. sezona

VSAK DELOVNIK
od 8. do 14. ure
na sedežu JSKD OI Brežice,
Trg izgnancev 12,
8250 Brežice
T: 07 49 90 651/650
GSM: 031 473 224
E: oi.brezice@jskd.si

Povabilo
k vpisu

39 stopnic
4545

Sljehrnik
4545

Ženitev
4545

od 17. 9. do 12. 10. 2012 Lunine mene
4545

Filumena Marturano

Zaradi dotrajanosti prejšnjega
vozila je Občina Brežice marca 2012 v postopku javnega
naročanja izvedla investicijo v
vrednosti 44.000 EUR - nakup
kombibusa, ki ustreza vsem
zahtevam in pravilom vozila
za prevoz otrok (večtočkovni
varnosti pasovi za zagotavljanje varnosti, štirikolesni pogon, klima, tahograf, ipd.). Z
vozilom upravlja in izvaja prevoze Zavod za šport Brežice,
prevoz gibalno oviranih otrok

pa opravlja tudi zunanji izvajalec. Vseh otrok s posebnimi
potrebami je 25.
Kombibus dnevno z dvema jutranjima vožnjama in dvema
popoldanskima opravi do 300
kilometrov, kar na leto znese
70.000 kilometrov, saj so otroci iz različnih, med seboj oddaljenih krajev. Občina Brežice sicer letno v proračunu
nameni 685.000 evrov za vse
oblike prevoze osnovnošolcev
skupaj.

Obnova lokalne ceste Bušeča vas Zaključena obnova odseka
- Brvi - Stojanski vrh
lokalne ceste Artiče – Volčje
BUŠEČA VAS – Občina Brežice je pričela z obnovo lokalne
ceste Bušeča vas - Brvi - Stojanski vrh v skupni dolžini 3,5
km. Izvajalec del je bil v delo uveden 6. 9. 2012, zaključek del pa je predviden do konca meseca oktobra 2012.
Vrednost gradbenih del po pogodbi znaša 854.711 evrov,
dela zajemajo širitev in obnovo vozišča, obnovo javne razsvetljave ter ureditev odvodnjavanja.

ARTIČE, VOLČJE – Občina Brežice je konec meseca avgusta
zaključila obnovo odseka lokalne ceste Artiče – Volčje v dolžini 700 m. Dvoletna investicija je znašala 94.500 evrov.

Cesta Artiče - Volčje

Vsi udeleženci duatlona prejmejo brezplačno vstopnico
za enkratni vstop na poletno ali zimsko Termalno riviero
Term Čatež v terminu med 14. 9. in 16. 9. 2012.

Dnevnikova
tekaško-kolesarska preizkušnja

Prihod v šolo

Lokalna cesta Bušeča vas - Brvi - Stojanski vrh
Lokalna cesta Bušeča vas – Brvi – Stojanski vrh je v zelo slabem stanju predvsem na odseku Bušeča vas – Poštena vas,
kjer se vozišče že razpada in ga ni več mogoče vzdrževati. Neurejeno je tudi odvajanje meteornih voda, zaradi tega je cesta nevarna za vse udeležence v cestnem prometu, še posebej
v zimskem času. Zato se je Občina Brežice v skladu s načrti
projektov in s proračunskimi
možnosti odločila za obnovo
te lokalne ceste.
Predvidena je kompletna
obnova voziščne konstrukcije (spodnji in zgornji ustroj
ceste), ureditev odvodnjavanja ter razširitev cestišča.
Predvidena je tudi obnova
obstoječe javne razsvetljave v Bušeči vasi, Pošteni vasi
in Stojanskem vrhu v skladu
z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Obnova ceste bo ob ustreznih
vremenskih razmerah predvidoma zaključena do konca
meseca oktobra 2012. Izvajalec del, izbran v postopku
javnega naročanja, je podjetje HPG Brežice z partnerjem
Kostak Krško. Vrednost gradbenih del investicije, ki bo
povečala varnost za udeležence v prometu, po pogodbi znaša 854.711 evrov.

Cesta Artiče – Volčje je bila v zelo slabem stanju, prepredena s
številnimi razpokami, na nekaterih mestih je cesta začela razpadati. Kot taka je predstavljala nevarnost za vse udeležence
v prometu. Po pripravi projektne dokumentacije se je obnova
cestnega odseka začela v letu 2011. Izvedena je bila zamenjava spodnjega ustroja ceste v vrednosti 47.000 evrov. Investicija se je nadaljevala v letu 2012 - letos je potekalo asfaltiranje
vozišča in urejanje odvajanja meteornih voda. Vrednost del v
letu 2012 znaša 47.500 evrov. Cesta se je na omenjenem odseku razširila na štiri metre in sedaj omogoča lažje srečevanje vozil, kar pomeni prispevek k varnejši vožnji. Seveda pa k varnosti v prometu poleg ustrezne infrastrukture prispevajo predvsem
spoštovanje prometnih predpisov ter preudarna in previdna vožnja vseh udeležencev.

Stran pripravlja Občina Brežice

Kdo lahko daruje kri?
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V staro mestno jedro Krškega
se vrača živilska trgovska ponudba
Po daljših prizadevanjih je Občini Krško uspelo najti soinvestitorja za obnovo poslovnega prostora CKŽ
42, nekdanje Elektro trgovine v starem mestnem jedru Krškega, kamor se vrača trgovina z živili. Slednjo predvsem prebivalci tega območja pogrešajo in pričakujejo že dlje časa. V prenovljenem objektu bo v soboto, 22. septembra, začelo delovati prodajno mesto franšizne trgovine TUŠ. Obiskovalce bo
pričakal zanimiv zabavni program, zato naj vsem velja vljudno povabilo na otvoritev, ki bo ob 9. uri.
»Trgovina,ki se odpira v starem mestnem jedru Krškega,
mi ogromno pomeni. Komaj
čakam, da grem nakupovat,
kajti kot sem slišal, bo ponudba zelo pestra in kvalitetna. Kot stari Krčan sem
trgovino zelo pogrešal, pa
menim, da v tem razmišljanju nisem edini, da je splošno mnenje Krčanov enako.«
Srečko Murko
Jožica Mikulanc
Franšizna trgovina Tuš
Obnovitvena in vzdrževalna dela notranjosti in okolice so zaključena, tako da je
vse pripravljeno za novo dodatno vzpodbudo na poti oživljanja starega mestnega jedra. Poslovni izziv v starem
jedru mesta je na povabilo
Občine Krško tako sprejelo
družinsko podjetje, ki s Tuševo franšizo deluje že 15
let. Najemnik, Market Dušak
d.o.o., ki ga zastopa Andreja Dušak, bo tako prve kupce na okoli 220 m2 prodajnih
površin pozdravil v kratkem.
Tukajšnji meščani so, potem
ko je pred leti zaradi eko-

nomskih razlogov prenehala
delovati ena izmed trgovin s
tovrstno ponudbo, po osnovne življenjske potrebščine
morali v večje trgovske centre na obrobju mesta. Predvsem zanje je gotovo razveseljiva novica, da se je našel
podjetnik, ki na tem mestu vidi poslovno priložnost.
Pred odprtjem trgovine smo
zbrali nekaj vtisov meščanov,
ki pozdravljajo prihod trgovine.
»Za staro mestno jedro je to
v današnjem času zelo velika
pridobitev. Strinjam se z občanko, ki je izjavila, da bo

nakupovanje tudi možnost
druženja in srečevanja z
ostalimi občani. Starejši ljudje bodo z novo pridobitvijo imeli občutek samostojnosti in aktivnosti gibanja.
Dolgo smo potrebovali, pa
vendar trgovina je tu in želim si samo, da bodo občani
nakupovali, istočasno pa tudi
ta nova pridobitev prispeva
kamenček v mozaiku k oživljanju starega mestnega jedra. Trgovskih centrov je že
dovolj, vendar sem te nove
TUŠ-eve trgovine izredno vesela prav zaradi prebivalcev
starega mestnega jedra in
vseh, ki bodo zaradi nakupov obiskali ta del Krškega.«
Jožica Mikulanc, predsednica KS mesta Krško

»Trgovina v Krškem je nujno potrebna, če že ne zaradi
nas, ki smo mobilni, zaradi
starejših prebivalcev, ki živijo sami ali nimajo prevoza.
Tudi sam bom šel raje v novo
trgovino v starem mestnem
jedru kot v nakupovalne centre, v katere smo se v tem
času, ko v starem mestnem
jedru ni tovrstne ponudbe,
primorani odpeljati.« Jože
Levičar
»To je za Krško največ, kar
smo si prebivalci želeli, da
bomo lahko sami nakupovali,
da ne bomo odvisni od prevoza in otrok. Imeli bomo občutek samostojnosti in veliko
možnosti druženja in srečevanja z ostalimi prebivalci.«
Ivanka Vodopivec

Vozniki, prispevajte k prometni
varnosti vse dni v letu

Sprejem za paraolimpijca
Damjana Pavlina

Akcija Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško, Preventivni dnevi v septembru, je zaključena. V
poostrenem nadzoru na nevarnih križiščih in vseh prehodih
za pešce, ki se nahajajo na šolskih poteh, je prvi teden šolskega leta sodelovalo okoli 35 uniformiranih članov Združenja šoferjev in avtomehanikov Krško, prostovoljni gasilci in
policisti PP Krško, katerih prizadevanja so s strokovnim znanjem v učilnicah nadgradili mentorji prometne vzgoje na
osnovnih šolah.

Strelec Strelskega društva Leskovec pri Krškem Damjan
Pavlin je ponovno razveselil z odličnim petim mestom,
tokrat na paraolimpijskih igrah v Londonu. To so bile njegove tretje igre, za paraolimpijsko medaljo pa je tokrat
zaostal le za 0,3 kroga v disciplini zračna puška leže. Stopničke so odličnemu posavskemu strelcu torej odšle le za
las, za kanček športne sreče.

Ob zaključku celovite energetske sanacije
vas Občina Krško in Vrtec Krško vabita
na otvoritev
prenovljenega centralnega vrtca Krško,
v sredo, 19. septembra 2012, ob 17. uri,
na igrišču pri OŠ Jurija Dalmatina Krško.
Dobrodošli!

VABIMO VAS NA OTVORITEV
franšizne TRGOVINE TUŠ
v starem mestnem jedru Krškega
v soboto, 22. septembra 2012, ob 9. uri,
na ploščadi pred objektom nekdanje
Elektrotehne v starem mestnem jedru Krško
(CKŽ 42), ob peš coni.
Program:
• ustvarjalne delavnice za otroke – mladinski
oddelek Valvasorjeve knjižnice Krško
• kantavtor Peter Dirnbek,
• klapa Parangal,
• degustacija izdelkov dobaviteljev.
Dobrodošli!
Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na
»Dnevu brez avtomobila«,
ki bo v sklopu evropskega tedna mobilnosti
v občini Krško potekal
v četrtek, 20. septembra 2012.

Stran pripravlja Občina Krško

Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
občine Krško Vlado Bezjak ob koncu akcije izpostavlja zadovoljstvo, da je akcija potekala po načrtu, zato se zahvaljuje
vsem prostovoljcem in policistom policijske postaje Krško za
pripravljenost in strokovnost, s katero so skrbeli za varnost
šolarjev na poti v šolo. Kljub temu, da je akcija zaključena, še vedno velja poziv vsem udeležencem v prometu, posebej voznikom, k previdnosti in varnemu ravnanju na cesti.

Obvestilo
komasacijskim udeležencem
komasacije Brege in Mrtvice
Vse komasacijske udeležence v komasacijskem postopku Brege in Mrtvice naprošamo, da zaradi prenosa komasacije v naravo pohitijo s spravilom pridelkov. Prosimo vas, da spravilo
pridelkov opravite vsaj do 10. 10. 2012.


Občina Krško in Geodetska družba Ljubljana

Damjan Pavlin s podžupanjo občine Krško in nekdanjim
trenerjem Jožetom Arhom
Damjan Pavlin je bil s svojim rezultatom zadovoljen, saj je
že finale velik uspeh, zelo pa se je razveselil sprejema ob
prihodu domov, ki so mu ga v ponedeljek popoldan domačini
pripravili v domači Brezovski Gori. Za izjemen uspeh mu je
čestitala tudi podžupanja občine Krško Ana Somrak, ki mu je
ob ganljivem prihodu zaželela, da bi nadaljeval s svojo uspešno potjo in še naprej razveseljeval z vrhunskimi dosežki.
Ob prihodu domov je Pavlin povedal, da se je finale sprva
obrnil po željah in upih slovenske ekipe. Sam je odlično začel, zapored dosegel 10,6, 10,7 in 10,8 kroga ter se najprej
s tretjega mesta prebil na drugo, po sedmem strelu pa je
tudi prevzel vodstvo, vendar so bile razlike izredno majhne
in dva malenkost slabša strela sta ga nato pomaknila na peto
mesto, kjer je ostal tudi po zadnji seriji. Na tokratnih paraolimpijskih igrah je v šestih disciplinah tekmovalo 22 slovenskih tekmovalcev.

www.krsko.si

V starem mestnem jedru, ki bo za namen ustvarjanja
najmlajših zaprt od 7. ure zjutraj do 12. ure, bodo
ustvarjali otroci iz osnovnih šol in vrtcev v občini
Krško, poleg bo potekal spremljevalni program s
presenečenjem za najmlajše.
Akcija poteka v soorganizaciji s SPV Občine Krško,
Mladinskega Centra Krško, šolami in vrtci iz Občine
Krško in Klubom Zvezda.
Vabljeni!
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Zaključevanje izvedbe sekundarne
kanalizacije v Sevnici in Boštanju
Na Drožanjski cesti začeli z
urejanjem cestišča skozi novi del
ulice

Projekt Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju,
katerega izvajalec je gradbeno podjetje Rafael d.o.o.
iz Sevnice, se je intenzivno
pričel izvajati konec mese-

kanalizacija bo priključena
na primarni kolektor Čistilne naprave Sevnica. Pogodbena vrednost projekta znaša 2.150.000 evrov, vrednost
sofinanciranja pa okrog

Pričela so se zaključna ureditvena dela na cesti v novem naselju na Drožanjski cesti. Občina Sevnica je investicijo za
komunalno ureditev novega naselja izvajala že v letu 2008,
nedokončana pa je takrat ostala še izvedba zaključnega asfaltnega sloja na cestnih povezavah, in sicer zaradi predvi-

Florjanska ulica v Sevnici (Foto: Občina Sevnica)
ca marca letos. Cilj projek- 1.492.000 evrov. Operacita je celovita ureditev se- jo delno financira Evropska
kundarnega kanalizacijskega unija, in sicer iz Evropskega
omrežja Sevnice in Boštanja sklada za regionalni razvoj.
tako, da bo ustrezalo vsem
zahtevam, ki jih za tovrstne Izvedba projekta se skupaj
objekte narekujejo predpi- z ostalimi zaključnimi uresi in standardi. Sekundarna ditvami za vzpostavitev ulic

Pričelo se je urejanje cestišča za položitev zaključnega
asfaltnega sloja. (Foto: Občina Sevnica)
denih del in morebitnih poškodb cestišča ob gradnji novih
stanovanjskih hiš v tem delu naselja. Občina je za investicijo uspela pridobiti državna sredstva in te dni se dela, ki
naj bi bila zaključena do konca tega meseca, že izvajajo.
Predhodno je potrebno narediti še nekaj posegov na ureditvi odvodnjavanja in korigirati višine pokrovov jaškov na prometnih površinah, potem pa sledi vgradnja zaključnega asfaltnega sloja.

Lisca poje 2012
Lisca je bila preteklo nedeljo spet v znamenju veselega druženja ljubiteljev planin in petja, saj sta Planinsko društvo
Lisca Sevnica, pod okriljem katerega deluje Planinska pevska skupina Encijan, in Tončkov dom na Lisci v sodelovanju z
drugimi organizatorji pripravila že 10. tradicionalno prireditev »Lisca poje«. S krajšo slovesnostjo so počastili številne
društvene obletnice, saj se jih je v tem letu zvrstilo kar nekaj. Tako med drugim letos mineva 110 let od otvoritve pla-

Zaključne ureditve v Boštanju (Foto: Občina Sevnica)
v prvotno stanje zaključuje
z asfaltiranjem cestnih odsekov, ki so bili poškodovani
pri izvedbi del. Čeprav se je
z investicijo prioritetno reševalo probleme odvajanja
in čiščenja odpadnih voda,
se je območje urejalo celovito. Poleg kanalizacije se
je tako na območju Sevni-

ce in Boštanja izvajala tudi
gradnja optičnega omrežja,
hkrati pa je bilo na posameznih območjih Sevnice in Boštanja veliko poudarka tudi
na urejanju bivalnega okolja. Z vsemi ureditvami je
tako območje postalo prijaznejše in lepše za bivanje.

15 let KUD Franc Požun
Zabukovje
Kulturno društvo Franc Požun Zabukovje je obeležilo 15.
obletnico delovanja. Na priložnostni prireditvi »S pesmijo v
jesen – naših 15«, kjer so sodelovali članice in člani društva
z različnimi pevskimi, plesnimi in dramskimi točkami, so se
spomnili tudi Franca Požuna, po katerem se društvo tudi imenuje ter predstavili njegovo življenje in delo. Na prireditvi
so podelili društvena priznanja prizadevnim članom za 10 in
15 let aktivnega delovanja v društvu ter zahvale vsem, ki so
v teh letih podpirali delovanje društva. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti pa je ob tej priložnosti
podelil tudi Linhartova in Gallusova priznanja.

V Šmarju na ogled LogArt
masivna lesena hiša

Poziv je namenjen kulturnim, športnim, turističnim in drugim društvom ter organizacijam v občini Sevnica. Vabimo
vas, da s svojimi prireditvami obogatite kulturno in družabno dogajanje v času praznovanja občinskega praznika.
Osrednja slovesnost ob počastitvi občinskega praznika Občine Sevnica bo v petek, 9. novembra 2012, ob 17. uri v
Športnem domu v Sevnici, ostale prireditve pa se bodo odvijale tekom celega meseca novembra.
Informacije o predvidenih prireditvah, ki so širšega javnega
pomena in jih boste organizirali v novembru, bomo strnili
v celovit program prireditev. Program bo javno objavljen v
medijih in na spletni strani Občine Sevnica.
Prosimo, da nam podatke o nazivu prireditve v počastitev
občinskega praznika, kraju in času dogajanja ter o organizatorju prireditve (naslov, telefonska številka kontaktne
osebe) zaradi uskladitve koledarja posredujete pravočasno,
v pisni obliki na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica ali na elektronski naslov kabinet.zupana@obcinasevnica.si, najkasneje do 30. septembra 2012.
Za dodatne informacije lahko pokličete v Kabinet župana
na telefonsko številko 81 61 213.

Občina Sevnica

www.obcina-sevnica.si

Encijan - pevska skupina Planinskega društva Lisca Sevnica
letos obeležuje 10-letnico delovanja. (Foto: Vinko Šeško)
ninske koče na Lisci, pred 10 leti so ponatisnili knjigo Blaža
Jurka »Moje dogodivščine«, pred 80 leti je bila otvoritev prvega planinskega doma na Lisci, ki so ga postavili planinci Posavske podružnice Slovenskega planinskega društva in je stal
na mestu današnjega Tončkovega doma. Spomnili pa so se
tudi 60-letnice velike otvoritve sedanjega Tončkovega doma
in obnovljene Jurkove koče. V kulturnem programu je nastopilo in zapelo deset pevskih skupin, med njimi Encijan, Boštanjski prijatelji, MePZ Prijatelji Društva upokojencev Sevnica, ŽPZ KUD Ljubečna, MePZ Lisca Sevnica, MePZ Plastoform
Šmarješke Toplice, Društvo ŽPZ Laško, pevska skupina Rosa
iz Zabukovja, članice Društva podeželskih žena Pod Gorjanci ter glasbena skupina Stari časi iz Rimskih Toplic. Za razvedrilo in popestritev programa je poskrbel Sinjo Jezernik
v vlogi Blaža Jurka. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi fotografsko razstavo utrinkov z Lisce in fotografije ostalih društvenih dogodkov. Zbrane so nagovorili predsednik PD Lisca
Sevnica Rok Petančič, direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek ter župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, prireditev
pa je domiselno povezoval Ciril Dolinšek.

Srečanje Zveze koronarnih
klubov in društev Slovenije
v Sevnici

Prednost pri gradnji hiše je zagotovo uporaba domačega
lesa in znanja. (Foto: Občina Sevnica)

V Sevnici so se na rednem letnem srečanju zbrali člani Zveze
koronarnih društev in klubov Slovenije. Organizator srečanja
Koronarni klub Sevnica je za udeležence, ki so v Sevnico prišli iz Slovenj Gradca, Žalca, Brežic in Ilirske Bistrice pripravil
bogat program. Ogledali so si sevniški grad, nato pa odšli na
pohod po »Srčkovi poti«, ogledali so si še Lovrenc ter svoje
srečanje v prijetnem vzdušju zaključili na Lisci.

izdelavo, je v preteklem tednu pripravilo tudi uradno otvoritev razstavnega eksponata z ogledi in podrobnejšo predstavitvijo. V podjetju poudarjajo več prednosti tovrstne gradnje,
ki je naravna in ekološka, potresno varna, zdravju prijazna
in energetsko varčna, hkrati pa gre za zanimiv pristop k uporabi lokalnih naravnih virov in domačega znanja. Hiša bo v
Sevnici na ogled še do konca leta.

Stran pripravlja Občina Sevnica

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE
V PROGRAMU PRIREDITEV
OB OBČINSKEM PRAZNIKU
OBČINE SEVNICA

Pri krožišču v Šmarju v Sevnici je na ogled masivna lesena
hiša, razstavni eksponat podjetja LogArt z Blance. Podjetje,
ki je našlo novo tržno nišo na področju gradnje masivnih lesenih hiš z uporabo kakovostnega slovenskega lesa in ročno

KULTURA

Posavski obzornik - leto XVI, številka 19, četrtek, 13. 9. 2012

Razstava Katera bo prva?

Zaključili že 18. glasbeno poletje

KRŠKO - Krški župan mag. Miran Stanko je 30. avgusta v Galeriji Krško odprl razstavo z naslovom Katera bo
prva?, brestaniškega rojaka, lutkarja, slikarja, grafika in ilustratorja Silvana Omerzuja. Otvoritev razstave,
ki bo na ogled do 12. oktobra, je z instrumentalno izvedbo popestrila radeška flavtistka Dušanka Istenič.
Kot je umetnikovo delo
predstavila kustosinja Mestnega muzeja Krško Alenka Černelič Krošelj, postavitev razstave sicer izhaja iz
lutkovno-igralske predstave,
a je hkrati samostojen projekt, pripravljen prav za prostor Galerije, ki je glede na
umetnikovo likovno pripoved idealno okolje, saj je v
cerkvi nekdaj deloval špital,
v bližnji Valvasorjevi hiši pa
tudi hiralnica. Izbrana zgodba razstave namreč izhaja iz
Cankarjevega romana Hiša
Marije Pomočnice, izdanega
leta 1904, katerega pripoved je umeščena v bolnišnico, kjer na svojo smrt čakajo bolna, izmučena, a s svojo
usodo sprijaznjena mlada dekleta. Čakajoč na odrešenje
preživljajo čas ob pripovedovanju tragičnih zgodb, dru-

Omerzujeva dekleta zapolnjujejo osrednji galerijski prostor.
žinskih razmer, ki so botrovale njihovi prezgodnji smrti.
Čakajo tudi na smrt vrstnice,
saj jim bo njena smrt končno
omogočila spomladanski izlet
v sončno pokrajino.

S poznavanjem navedenega dela toliko bolj nazorno, celo srhljivo prihajajo
v ospredje Omerzujeva dekleta, lutke, sedeče na invalidskih vozičkih za hladno
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pločevinasto mizo, za njimi
pa iz stene izstopa prozoren
odrešiteljev torzo in v steklo
zaprta krsta. Kot je še dejala Černelič Krošljeva, je
Omerzu v zadnjih letih prav
s specifičnimi postavitvami v tovrstnih posebnih prostorih uspel predstaviti izjemne zgodbe, kakršna je bila
med drugim tudi razstava
Solze v nekdanji samostanski cerkvi v Kostanjevici na
Krki leta 2006. Sicer je umetnik, rojen leta 1955 v Brestanici, študiral oblikovanje
lutk in lutkovno scenografijo
v Ljubljani in Pragi, izobraževal se in deloval pa je povsod po svetu. Za svoje delo
je prejel trinajst mednarodnih in deset nagrad v Sloveniji, med njimi nagrado Prešernovega sklada.

Bojana Mavsar

Večer ob zvokih klavirja

Gozd miru in moči Jožice Pavlin

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 5. septembra se je v tukajšnji cerkvi
sv. Ane zvrstil 3. Anin glasbeni večer, na njem pa je na pravi
koncertni klavir koncertirala prof. Tjaša Šulc iz Maribora. Poslušalci so prisluhnili glasbi velikih skladateljev, ki desetletja,
celo stoletja po svoji smrti še vedno živijo – v svojih delih.

KRŠKO - Na prvi septembrski večer je bila v Dvorani v parku
odprta razstava slik Gozdovi miru in moči, ljubiteljske slikarke Jožice Pavlin iz Krškega. Pavlinova ustvarja kot članica krškega Društva likovnikov OKO že 16 let, v tem obdobju
pa se je ljubiteljem likovne umetnosti predstavila s petimi
samostojnimi razstavami in sodelovala na več skupinskih.

PODSREDA - 25. avgusta so s koncertom udeležencev seminarja za violončelo zaključili še z zadnjim, šestim glasbenim seminarjem, ki so jih v tem poletju izvedli v Kozjanskem parku na
gradu Podsreda. Glasbeno seminarje na gradu Podsreda izvajajo že od leta 1995, torej že polnih 18 let. V letošnjem letu so

Glasbene seminarje so zaključili violončelisti.
tako izvedli seminar za flavto, trobento, klarinet, harfo, saksofon in violončelo, ki se jih je udeležilo skupaj 52 seminaristov,
ki so prihajali iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine in Madžarske. Umetniški vodja glasbenega poletja na gradu Podsreda je bil že četrto leto zapored doc. Andrej Zupan.
P. P.

Bralni projekt

posavskih knjižnic v letu 2012

TRTE UMIRAJO STOJE

slovenski avtor Bogdan Novak
Didakta 2011
Le v spominih si lahko zgradimo
zatočišče, v katerem nam je življenje
znosnejše.

Na klavirju je koncertirala Katja Šulc.
Tjaša Šulc (1981) je profesorica klavirja na Konservatoriju za
glasbo in balet Maribor. Njeno začetno glasbeno pot sta zaznamovali profesorici Metka Safran in Milica Ilić na Glasbeni šoli
Ruše, študij klavirja in podiplomsko specializacijo je končala na
glasbeni akademiji Zagreb pri prof. Kseniji Kos, svoje znanje pa
tudi sedaj dodatno izpopolnjuje, in sicer pri profesorju Konstantinu Boginu na Akademiji Santa Cecilia v Bergamu. Šulčeva je
dobitnica številnih nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih, po svojih dosežkih in nastopih pa je znana tako doma kot
v tujini. Mlado glasbenico je poslušalcem na predzadnjem Aninem večeru v že deseti sezoni predstavila Jasmina Spahalić, za
prijeten zaključek glasbenega večera pa sta organizatorja - Kulturno društvo Leskovec pri Krškem in tamkajšnja župnija - obiskovalce pogostila z modro frankinjo Vinarstva Kerin s Straže pri
Krškem. Četrti Anin glasbeni večer bo ob zvokih oboe, flavte in
klavirja 21. septembra.
J. Spahalić, foto: KD Leskovec

Melodije v ritmu tanga navdušile
KRŠKO – Atrij Mestnega muzeja v Krškem je bil 17. avgusta
prizorišče koncerta Ta nori tango, ki ga je organiziralo Pevsko
društvo Naša pesem iz Brestanice. Tenorist Marko Železnik,
sopranistka Željka Smičibrada, baritonist Jernej Železnik,
Martin Šušteršič na klavirju, violinistka Jerneja Vakselj, violončelistka Tanja Topol, harmonikar Mato Zakonjšek ter po-

Del nastopajočih na koncertu (Foto: A. M.)
vezovalka Mirjana Marinčič so poskrbeli, da so melodije v
ritmu tanga navdušile poslušalce. Dvorišče muzeja je več kot
primerno za takšne in podobne prireditve, saj s svojo akustiko res pritegne navzoče poslušalce. Ritem tanga sta ponazorila tudi mlada plesalca plesne šole Lukec pod mentorstvom
Sebastjana Vodlana in s tem zelo popestrila petkov večer, ki
je marsikoga ganil do solza. 
M. Ž./R. R.

Vidka Kuselj in avtorica razstave Jožica Pavlin
Novo razstavljena dela Jožice Pavlin so hkrati nova avtoričina
življenjska zgodba, je zapisala v predstavitvi Alenka Černelič
Krošelj: »Četudi jo že dolgo poznamo kot dobro slikarko realističnih krajin in kot veščo slikarko rož in portretov, nas nova
razstava preseneti. Z vidika likovnosti smo veseli napredka in
razvoja v samostojnejšo in drznejšo ustvarjalko. Jožica Pavlin
je s pomočjo mentorja, akademskega slikarja Rajka Čubra, odkrivala, kaj je abstrakcija, kaj je barva in kako odlično je, ko
si človek – ustvarjalec upa. Upa naslikati vijolično drevo, uporabiti močne odtenke modre ter drzno in odkrito izraziti svojo
povezanost z naravo. Za osrednji motiv si je izbrala gozd in ga
upodobila v vseh letnih časih … Njeni gozdovi so tako kot njeni otroci – živahni, barviti, a vendar so gozdovi, ki prevzemajo težke naloge – razumejo človeka, ga vzamejo pod okrilje,
mu v svoji brezčasnosti (vsaj navidezni) dajejo občutek topline, miru, varnosti«. Pavlinovo, njeno vpetost v društveni utrip,
je zbranim na otvoritvi predstavila predsednica Društva likovnikov Krško OKO Branka Pirc, program je povezovala Vidka Kuselj, glasbeno pa ga je z violinskim nastopom popestrila mlada
sorodnica Pavlinove Ana Škoberne. 
B. Mavsar

Alojz Konec na gradu Podsreda
PODSREDA - V galerijskih prostorih gradu Podsreda so 24. avgusta odprli slikarsko razstavo umetnika Alojza Konca z naslovom
„Naturalis“. Kot je v zloženki, ki so jo izdali ob razstavi, zapisala Alenka Černelič Krošelj, si je Alojz Konec leto 2012 izbral za
leto intenzivne komunikacije z javnostjo s petimi razstavami.
„Za grad Podsreda, tretjo postajo svojih letošnjih razstav (Rogaška Slatina, grad Grad na Goričkem, po Podsredi pa še grad Štatenberg in Brežice – Posavski muzej Brežice), je izbral nalogo,
ki jo je zaobjel v naslovu – naravno, čisto, prepleteno s tukajšnjim prostorom in predmetom. Ob izbranem prostoru razstave
Naturalis bi lahko rekli tudi skladno s poslanstvom ohranjanja
in skrbi za naravo Kozjanskega parka, kjer se ves čas prepletata narava in človek, dosežki narave in razumevanja človeka,
da je njegova naloga sožitje in ne destrukcija, sodelovanje in
ne izključevanje ter lastna ustvarjalnost in ne samo posnemanje.“ Odprtje razstave, ki bo na ogled do 31. oktobra, je popestrila vokalna skupina In spiritu.
P. P.

Trte umirajo stoje nas odpeljejo v leto
1903, ko Miha Sadar, konjar pri hotelirju
Osterbergerju, kupi zmagovalni listek
cesarsko-kraljeve loterije in zadane pol
milijona kron. Z njimi bi si lahko uresničil
sanje in omogoči svoji ženi Ani veliko let neizmerne sreče. V romanu,
ki izpostavlja najboljše in tudi o najbolj grozljive lastnostih človeške
družbe, avtor izpoje hvalnico človeški marljivosti, prijateljstvu,
družini in ljubezni ter hkrati svari pred velikimi grozotami, ki smo
jih sposobni početi.

KOLIMSKE ZGODBE

ruski avtor Varlan Šalamov
Modrijan 2011
Življenje je navdih – in nič drugega,
kot to.
Kolimske zgodbe nam ponujajo vpogled v

življenjske usode mnogih ruskih kaznjencev.
Taborišče je izkušnja, ki povzroča razkroj
človeka v okolju skrajne nehumanosti. Ni le
smrt človeka v človeku, je tudi smrt človeka,
ki ga je zapustil Bog, smrt vsega, po čemer
je človek še človek. Pa vendar se trudi Šalamov kot kaznjenec opaziti tudi sočloveka ali vsaj droben dogodek v naravi, ki mu razsvetli
življenje, npr. podobo sibirskega ruševja, ki ga označi kot najbolj
poetično rusko drevo. Poleg taboriščnih refleksij so črtice opremljene
tudi s številnimi filozofskimi novelami in tenkočutnimi zaznavami
bistva življenjske moči, tega preživetvenega gona, ki ga ob svoji
izkušnji pisatelj razume kot najmočneje izraženega prav pri človeku.

V PRIČAKOVANJU
BARBAROV

južnoafriški avtor J. M. Coetzee
Cankarjeva založba 2005
Verjamem v mir, morebiti celo v mir
za vsako ceno.
V pričakovanju barbarov nam avtor

prikazuje
življenje
v
imaginarnem
Cesarstvu, ki ga spremlja (prav tako
namišljena!) nenehna grožnja napadov
barbarov. To je povod ne le storjenih
zločinov nad ljudmi pač pa tudi odlična metoda manipulacije s
prebivalstvom. Mračno spoznanje, ki nam ga ponuja avtor, je, da
vsako civilizirano ljudstvo za samodoločitev oblikuje svoje barbare,
si jih celo izmišljuje. Roman, prepreden z značilno Coetzeejevo
mračno lepoto, ki se bralcu težko useda na prsi, a mu kljub temu
ne dovoli odmakniti oči, je predvsem kritika racionalizma zahodne
civilizacije in čudne, sprevržene morale, ki bralca sili v izpraševanje
meja lastne človeškosti.

Vabljeni k branju!
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Drugi triatlon Rajhenburg v dežju

ligaški semafor

NOGOMET
2. SNL
Rezultati - Radomlje : Krško
1:4 (Babnik J., Dvorančič,
Barkovič 2), Krško : Dravinja
1:1 (Romih)
Lestvica po 6. krogu – 1. Krka
16, 7. Krško 6
2. SKL/2. SML
Rezultati SKL – Železničar :
Krško 3:2, Dravinja : Krško
0:3
Rezultati SML – Železničar :
Krško 1:0, Dravinja : Krško 0:1
Lestvica 2. SKL – 1. Malečnik
9, 4. Krško 7
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Lestvica 2. SML – 1. Krško 9
Skupna lestvica po 4. krogu –
1. Krško 16
U14 – 1. SNL – VZHOD
Rezultati – Krško : Jarenina
5:0, Maribor : Krško 9:0, Krško : Pobrežje 4:0
Skupna lestvica po 7. krogu –
1. Celje 18, 4. Krško 15

ROKOMET
1. SRL
Rezultati, 1. krog - Izola :
Sevnica 22:18

Pavlin spet povsem blizu medalji
LONDON, LESKOVEC PRI KRŠKEM – Posavski udeleženec paraolimpijskih iger v Londonu, član Strelskega društva Leskovec
pri Krškem Damjan Pavlin, je 1. septembra v finalu streljanja z zračno puško leže na 10 metrov v kategoriji 2 osvojil
končno peto mesto, medaljo pa je zgrešil le za 0,3 kroga.
39-letnik je dobro začel finalni nastop in bil po treh strelih

BRESTANICA - Težko pričakovana domača tekma je za posavske športnike, ki se ukvarjajo s triatlonom,
prišla kot naročena ob prevešanju triatlonske sezone v zaključni del. Organizatorjem iz vrst Triatlon
kluba Krško gredo pohvale, da so vztrajali pri izvedbi prireditve, saj je bila vremenska napoved za ta
del Slovenije slaba, napovedi metereologov pa se tokrat žal niso izjalovile.
Turobnemu vremenu navkljub
so se pričeli v kompleksu brestaniškega bazena že kmalu
pojavljati prvi posavski in slovenski triatlonci. Nabralo se je
zadovoljivih 43 posameznikov,
po večini Posavcev, opaziti pa
je bilo tudi večje število Ribničanov in Ljubljančanov. Sama
dirka je potekala brez zapletov, kljub dežju se je proga
izkazala za zelo hitro, saj so
udeleženci ob "svežem" vremenu lažje zadihali in občutno izboljševali lanske čase.
Kmalu po štartu se je videlo,
da se bosta za naslov absolutnega zmagovalca na 2. triatlonu Rajhenburg potegovala Jaroslav Kovačič in Blaž
Žmavčič, oba člana ŠD Posavje. Po 300 m plavanja, 6,6 km
kolesarjenja in 3,4 km teka

sti. Hitrosti na "spustu" so pri
pogumnejših dosegale tudi
več kot 50 km na uro. Ob Blažu se je pri licenciranih tekmovalcih uspelo v svojih kategorijah na vrh uvrstiti tudi
Igorju Abramu, članu TK Krško, in Romanu Blatniku iz
ŠD Posavje v najstarejši kategoriji.

Jaroslav Kovačič in Blaž Žmavčič na cilju
sta prišla do cilja v fotofinišu, ki je odločil zmagovalca
brestaniškega triatlona - Blaža Žmavčiča. Velja pohvaliti
upravljalce bazena v Brestanici, saj je bila voda za pla-

vanje kljub dežju primerno
topla. Vožnja po nalivu s kolesom je bila na trenutke srhljiva in svojevrstna dogodivščina, ovinek preko vlažne zebre
na cestišču pa izpit spretno-

V zadnjem vikendu se je z
olimpik triatlonom na Bledu
končala triatlonska sezona v
Sloveniji. Prestižni triatlon v
mondenem turističnem središču je tudi z nekaj sreče osvojil Jaroslav Kovačič. Posavski
triatlonci bodo prihajajočih
tednih iskali še tekme v tujini, zatem pa jih čaka priprava
na slovenski tekaški praznik Ljubljanski maraton.

Luka Šebek

Po deželi cvička 650 kolesarjev

KRŠKO - V nedeljskem jutru 19. avgusta se je izpred Trga Matije Gubca na že 10. kolesarski maraton po
deželi cvička podalo več kot 650 kolesarjev. Organizatorji iz vrst Rekreativnega kolesarskega društva Krško že vrsto let na tretjo nedeljo v avgustu organizirajo kolesarski maraton, ki je vedno bolj priljubljen
med Posavci in Dolenjci, nemalo pa je obiskovalcev tudi iz drugih koncev Slovenije, Hrvaške in Srbije.

Damjan Pavlin na sprejemu ob vrnitvi domov
drugi, s šestim strelom je celo prevzel vodstvo, ki ga je zadržal tudi po sedmem strelu. Čeprav je z 8. in 9. strelom zadel 10,3 in 10,2, je zdrsnil z mest, ki prinašajo medalje, po
10 strelih pa je s točkovnim izkupičkom 705,6 zasedel peto
mesto. „Nastop v položaju leže se mi je posrečil, v igri za
kolajne sem bil že po rednem delu streljanja s popolnim rezultatom. V finalu odločajo desetinke. Odlično mi je šlo vse
do sedmega strela, ko sem bil v vodstvu. Žal sem s streloma 10,2 in 10,3 pokvaril uvrstitev in na koncu osvojil vseeno
zelo dobro 5. mesto. Po Atenah in Pekingu že tretjič za nekaj desetink ostajam izven mest, ki prinašajo medalje,“ je
Pavlin povedal za Posavski obzornik. Naslednjega dne je Pavlin nastopil še v streljanju z zračno puško stoje v kategoriji
2 in z izidom 596 krogov zasedel 17. mesto. V tej disciplini je
Franček Gorazd Tiršek Sloveniji pristreljal srebrno in hkrati
jubilejno 50. slovensko paraolimpijsko medaljo.
Pavlin, prijetno presenečen nad prijaznimi in na vsakem koraku ustrežljivimi Londončani, je že napovedal, da se bo poskusil uvrstiti tudi na naslednjo paraolimpijado v brazilskem
Riu, kjer bo znova naskakoval medaljo, čeprav je konkurenca v njegovi disciplini zelo močna in izenačena. P. P./L. Š.

Prireditev, ki poteka po pogosto spregledani idilični posavski pokrajini, je sicer rekreativnega značaja, kjer
je prva misel organizatorja varnost kolesarjev. Glavni namen tovrstnih maratonov je druženje in prijetno
aktivno preživljanje prostega
časa. Kljub temu tik za spremljevalnim vozilom, ki vozi
na čelu kolone, neredko potekajo merjenja moči med
najbolj zagrizenimi. Proge so bile prilagojene sposobnostim posameznikov,
tako so tudi letos organizatorji pripravili tri kolesarske trase, dolge 70, 40 in
5,8 kilometrov. Prvi so s svojo progo opravili najmlajši in njihovi spremljevalci,
ki so se čez Vrbino podali na otroški „čričkov“ kolesarski maraton. Mali in veliki
maraton sta v začetku potekala družno na cesti Krško -

S štarta se je na tri trase maratona podalo preko 650 kolesarjev. (Foto: RKD Krško)
Stari Grad - Spodnja Pohanca - Lenart - Brežice - Čatež
ob Savi – Cerklje, pri rondoju Križaj pa sta se trasi razcepili v krajši smeri čez Veliki Podlog do Krškega, daljša
pa čez Kostanjevico na Krki Zameško - Smednik v klanec

čez Rako preko Zavratca do
Impoljce nazaj v Krško.
Posebne nagrade so prejeli najstarejši kolesar Danilo
Pečnik iz Brežic, Gregor Sikošek iz Novega mesta, ki je
prvi prečkal ciljno črto veli-

kega maratona, ter najštevilčnejša ekipa, člani kluba
Papiroti skupaj s kolesarskimi prijatelji z Beograda. Med
udeleženci so izžrebali preko
60 praktičnih nagrad z gorskim kolesom na čelu. V družabnem delu je bilo poskrbljeno tudi za nepogrešljivo
harmoniko, posamezniki so
vročini navkljub zaplesali, nekateri pa celo čofotali v fontani na ploščadi pred KD Krško. Ob organizaciji tovrstnih
prireditev ne smemo pozabiti
številnih prostovoljcev iz vrst
organizatorja, donatorjev, redarjev in motoristov ter drugih prostovoljcev.

Luka Šebek

obvestila od dogodkih:
redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

ŠPORTNO POSAVJE

Posavski obzornik - leto XVI, številka 19, četrtek, 13. 9. 2012

Posavski rokometaši v novo sezono

POSAVJE - Politiko rokometnih klubov v Sloveniji zadnja leta narekuje težka finančna situacija. Prekomerne športne ambicije, nepodprte z realnimi finančnimi vložki, so v preteklosti krojile vstajenja in
propadanja rokometnih klubov širom Slovenije. Številni nepoplačani igralci, trenerji, dobavitelji ...
so vodili v spremembo politike klubov, ki so se tako v zadnjem času preusmerile na realnejše temelje.
Zmagovalci obdobja so posavski rokometni klubi, ki ponovno pridobivajo veljavo v slovenskem prostoru
z dvema prvoligašema iz Sevnice in Krškega.
RK Sevnica
Povratek v elitni razred po
11 letih so Sevničani pričakali z okrepitvami iz Celja Zaponškom, Božičem in
Gorenjakom ter povratnikoma iz Krke in Velenja Sirkom
in Mlakarjem, ki pa si sočasno še išče novi aganžma.
Cilj pod vodstvom starega
trenerja Jerneja Rantaha
bo obstanek v ligi in gospodarjenje v okviru sposobnosti brez primanjkljaja. Glede
na obisk superpokala Slovenije bodo sobote v Sevnici rezervirane za rokometne praznike, ta vikend že prihaja v
goste premagljivi Ormož.
RK Krško
V Krškem so z novo sezono
postavili ekipo na zdravih temeljih. Letos so ob domačih
okrepitvah iz mladinskih vrst,
Dularjem, Kodričem, Banom, Sintičem in Kučičem, v

Krško prišli še zunanja igralca Svetelšek in Majerle ter
krožni napadalec Blagotinšek. Priložnost za dokazovanje na najvišji ravni je dobil
domači trener Sandi Markl, ki je v preteklih sezonah
v Krško pripeljal tri naslove
državnih prvakov v mlajših
kategorijah, ob tem pa pomagal rezultatsko uspešnemu članskemu trenerju Urošu Šerbcu. Igralna mesta so
z domačimi igralci dobro pokrita, cilj bo obstanek, v prvih kolih pa bodo preko Ribnice, SVIŠ-a, Izole in Sevnice
iskali poti za kaj več.
Drugi posavski igralci v 1.
SRL
Krčan Klemen Cehte bo zadeval pri državnih prvakih iz
Velenja, v Celju je iz mladinske ekipe preskočil v višji razred levoroki Sevničan
Blaž Janc, ki se mu že obe-

ta nekaj minutaže. Seznam
Posavcev v veliki trojki slovenskega rokometa zaključuje zimzeleni Pišečan Gorazd Škof, ki bo stal v vratih
Koprčanov. Brežiški del prvoligaških posavskih igralcev
zaokrožata Dobovčan Anže
Deržič in Brežičan Marko
Ogorelec, ki sta se preselila v Ormož. Vratar SVIŠ-a iz
Ivančne Gorice Jure Medved
in zunanji igralec Matej Flajs
iz novomeške Krke sta Sevni-

čana. Pred pričetkom sezone sta s karierama zaključila
dolgoletna prvoligaška igralca Ale Kukavica in David Imperl, ki sta bila v preteklosti
člana različnih prvoligaških
ekip, svojo igralsko športno
pot pa sta zaključila v Trebnjem in domačem Krškem.
V naslednji številki pa še o
članih 1.B in 2. slovenske rokometne lige.

Luka Šebek

Tekmovanje za najhitrejšo
Termalno formulo
ČATEŽ OB SAVI - V soboto, 8. septembra, je v Termah Čatež
potekalo tekmovanje za Veliko nagrado Term Čatež. Na finalni dirki Termalne formule sta celotno dogajanje povezovala
radijska voditelja Ivjana Banić in Miha Deželak. Nedvomno
pa so dogajanje popestrili tekmovalci z adrenalinskim ugotavljanjem, katera proga je najhitrejša, ugotavljali so taktike
za najhitrejši spust in seveda zmago. Za naslov najboljšega

Šport v Posavju

Kopica medalj za mlade atlete
SLOVENJ GRADEC/BREŽICE/SEVNICA - Pretekli vikend je v
Slovenj Gradcu potekalo državno atletsko prvenstvo za pionirje in pionirke do 16 let. Tekmovanja so se udeležili tudi
člani Atletskega kluba Brežice in se zelo dobro odrezali. V
skoku s palico je Leda Krošelj zmagala z rezultatom 322 cm,
kar je tudi nov klubski pionirski rekord, Karin Urek pa je bila
druga s svojim najboljšim rezultatom 305 cm. Lara Omerzu
je v skoku v višino premagala konkurenco s skokom 168 cm.
Simon Budič je zmagal v skoku s palico z rezultatom 370 cm,
Rok Doberšek pa je z osebnim rekordom 290 cm skočil na 3.
mesto. V skoku v višino je Matic Kovačič za srebro preskočil 183 cm, Primož Mlakar pa za 3. mesto 180 cm, pri čemer sta oba izboljšala svoja osebna rekorda. V skoku v daljino je Lea Rožman s 514 cm zasedla 5. mesto, v metu krogle
pa je Nejc Bratanič osvojil 8. mesto z rezultatom 10,65 m.
Prvenstva sta se udeležila tudi dva atleta AK Sevnica. Klara
Zakšek je osvojila naslov državne prvakinje v teku na 2000
m z odličnim časom 6:43,93, na 1000 m pa je osvojila 5. mesto s časom 3:08,26. Boštjan Sladič je bil v teku na 1000 m
ansat-oglas_PO.pdf
1
11. 09. 12
07:36
26. s časom 3:16,10.
P. P.

so se potegovali pari v mednarodni zasedbi, v treh kategorijah, z možnostjo osvojitve glavne nagrade - 365 vstopov na
Termalno riviero. V kategoriji A (odrasel in otrok) sta zmagala Davide in Silverio s časom 15,7 sekunde, najboljša v
kategoriji B (dva otroka) sta bila Žan in Tim s časom 16,7
sekunde, Žan in Peter pa sta zabeležila čas 14,8 sekunde in
sta zmagala v kategoriji C, z najboljšim časom tekmovanja
pa sta si priborila vikend paket v indijanski vasi. V Termah
Čatež napovedujejo še veliko adrenalinskih užitkov v prihodnje. 
J. S.
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Vabljeni v krožek športnega
plezanja
POSAVJE - Posavski športni
plezalci in alpinisti so bili
čez poletje dejavni v slovenskih in tujih gorah ter
plezališčih. Medtem ko alpinisti še niso zaključili
poletne sezone, se mladi
športni plezalci že več kot
mesec dni vneto pripravljajo na jesenski del tekmovalne sezone. Med pripravami so naredili veliko
treningov tudi v naravnih
plezališčih in bili pri tem
zelo uspešni. Jaka Pinterič je preplezal nekaj smeri do ocene 7a+, izpostaviti
pa velja smeri Herkules ter
Child in time. Prvega je preplezal tudi Aljaž Motoh, ki ga je
na poti k dobri formi za nekaj časa ustavila poškodba. Rok
Molan kaže izjemno formo, ki jo je že potrdil z nekaj dobrimi poskusi v težkih smereh lokalnih plezališč.
S septembrom pa svoja vrata odpira tudi krožek športnega
plezanja v Brestanici, kjer lahko svoje prve plezalne korake napravijo osnovnošolci. Odvija se vsak torek in četrtek
med 16.30 in 18.00 v telovadnici osnovne šole. Več informacij pa lahko pridobite na spletni strani Posavskega alpinističnega kluba www.pak.si, kjer je v celoti objavljen tudi intervju z vrhunskim posavskim alpinistom Nejcem Pozvekom.

PAK

Krške odbojkarice pred sezono
KRŠKO - Posavski odbojkarski klub Krško (POK) bo letos
že drugo sezono zapored skrbel za razvoj odbojkarske
igre med dekliško populacijo v krški občini. Že konec avgusta so z vadbo pričela dekleta, ki bodo sestavljala ekipi
starejših deklic in premierno tudi ekipo kadetinj. Dekleta trenirajo v telovadnicah OŠ Jurija Dalmatina in OŠ dr.
Mihajla Rostoharja.

Članice Posavskega odbojkarskega kluba
Če so imeli v zadnji tekmovalni sezoni v načrtu »zgraditi«
ekipo starejših deklic, so se za kadetsko ekipo odločili, ker
se jim je pridružilo nekaj obetavnih deklet, ki so svoje prve
odbojkarske korake naredile prav v Krškem. Povratka deklic
so se zelo razveselili, zato so se tudi odločili, da jim zagotovijo nadaljnji odbojkarski razvoj. Dekleta trenirajo pod vodstvom Aleša Cvarja, športnega pedagoga in izkušenega odbojkarskega trenerja.
S pričetkom šolskega leta so pričele z vadbo tako deklice v
mali odbojki kot tudi deklice letnik 2002 in mlajše, ki bodo
letos sodelovale v sistemu tekmovanj mini odbojke. Število
deklic, ki bi se rade naučile osnov odbojkarske igre, v klubu nenehno raste. Za naslednjo sezono pa že napovedujejo
možnost ustanovitve članske ekipe in vključitve v redni ligaški sistem. 
L. Šebek

V Brestanici zamenjava generacije
BRESTANICA - V Brestanici drugič obračajo list v zgodovini tega 15 let starega odbojkarskega društva. Ob zaključku pretekle sezone so aktivno igranje odbojke prenehale
najizkušenejše igralke članske ekipe OD Brestanica. Dekleta so se znašla na razpotju, saj so ob zaključevanju
svojih študijskih obveznosti pred pomembnim naslednjim
življenjskim korakom.
Že v zadnji sezoni so v članski ekipi pridobivale izkušnje nekatere nosilke igre iz vrst kadetinj in starejših deklic. Letos
so skupaj z drugimi postavljene pred dejstvo, da bodo nosilke
igre v članski konkurenci, po potrebi pa jim bodo pomagale
še nekatere starejše kolegice. Kljub ohranjenemu drugoligaškem statusu bodo Brestaničanke nastopile med 12 ekipami v
tretji ligi - zahod. Vodstvo društva se je zavestno odločilo za
pameten korak prijave članic v 3. DOL, kjer bo ekipa lahko
zorela in pridobivala znanje za ponoven naskok na višjo ligo.
Dekleta so pričela s treningi v zaključnih dneh avgusta pod
vodstvom mlade trenerke Mance Dremelj, sicer v Posavje
priseljene Ljubljančanke. Ligaški del tekmovanja se prične
prvi vikend oktobra z domačo tekmo proti Kočevju. Glasna
podpora domačim igralkam je bila tisto, kar v preteklosti ni
manjkalo s tribun telovadnice pri OŠ Brestanica. Mlada dekleta si jo bodo z borbenostjo in rezultati prislužila tudi za
v prihodnje. Ob članski ekipi pa v Brestanici ohranjajo tudi
piramido mladinske šole odbojke, usmerjeno delujoče v Brestanici in na Senovem. 
L. Šebek

MLADI
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Na kmetijah je bilo lepo
POSAVJE - Počitnice so nekaj, kar vsi otroci in odrasli komaj čakamo. Mladinska točka Veliki Kamen se je letos odločila za sodelovanje v projektu „Na kmetiji je lepo“, ki
je podprt s strani mladinske pobude Mladi v akciji. Skupina enajstih zagnanih prostovoljcev je sprejela 67 otrok
med 6. in 15. letom starosti na petih aktivnih počitniških
terminih po tri dni.

Sprejemali smo le otroke, ki s kmetovanjem nimajo izkušenj
in ki so potrebni seznanitve, kje raste krompir, kam se gre
po paradižnik in svežo papriko, da sta tudi cvetača in brokoli okusna in kako ter kje vzrejamo živino. Zelo smo veseli
takega odziva staršev, saj so nam pripeljali otroke iz Lucije,
Logatca, Celja, Ljubljane, Škofje Loke, Grosuplja, Novega
mesta, Črnomlja, kar nekaj pa jih je bilo tudi iz našega posavskega okoliša. Otroci so bivali na različnih kmetijah: kmetiji Resnik, kmetiji Podlesnik&Klavžar, kmetiji Vimpolšek
in kmetiji Urbanč. Skupinska prenočitev na seniku ali v šotorih je bila za otroke posebno doživetje. Brez elektrike, mobitelov, televizije in računalnikov! Okusna kmečka hrana je
zadovoljila še tako raznolike apetite ter nasitila male in velike lakotnike. Domača opravila, kot so pobiranje krompirja, grabljenja sena, hranjenje živali, molzenje in podobno,
niso nikomur ostala tuja. Ponudili smo jim res zanimiv, pester in tudi malo naporen urnik, saj smo jim v teh kratkih
treh dneh želeli predstaviti kar največ kmečkega življenja.
Zadnji dan našega bivanja na kmetiji Urbanč na Velikem Kamnu pa nas je obiskal in nagovoril tudi aktualni minister za
kmetijstvo in okolje Franc Bogovič in otrokom spregovoril
nekaj besed o pomenu kmetijstva, samooskrbe s hrano in skrbi za okolje. Na koncu je odgovoril tudi na nekaj vprašanj
nadobudnih malčkov ter pred odhodom pohvalil organizatorje in prostovoljce za odlično izpeljan inovativen projekt. Po
Bogovičevih besedah je seznanjanje in promocija kmetijstva
med mladimi ključnega pomena za ohranjanje in razvoj bogate tradicije kmetovanja v Sloveniji. Projekt je bil s strani
staršev, otrok in vseh, ki so nam priskočili na pomoč, odlično sprejet in se vsem tudi lepo zahvaljujemo ter upamo, da
bomo s takšnim duhom nadaljevali tudi v prihodnje!

Madelina Codret, pobudnica projekta/M. M.

Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana.
Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.
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Delavnica s Primožem Kozmusom

KRŠKO - Kar okoli 80 mladih vedoželjnežev se je 1. septembra v GEN-ovem Svetu energije udeležilo delavnice z olimpijcem Primožem Kozmusom. Kozmus je mladim predstavil svojo športno pot in dosežke,
nakar je v sodelovanju GEN-a in Fakultete za šport potekala še delavnica, prikaz in meritve raznih športnih obremenilnih testov.
Kakor je dejal Garsia Kosinac, strokovni sodelavec v
Svetu energije, se namreč v
ozadju športa in doseganja
vrhunskih rezultatov nahaja
prava znanost. Vsekakor pa
so tovrstne delavnice in prikazi nedvomno dobrodošli pri
osvajanju, nadgrajevanju in
izpopolnjevanju znanja mladih, je menil tudi Primož
Kozmus, tudi z vidika podpore športnim dejavnostim
in njihovega razvoja. Družba
GEN energija je namreč kot
Kozmusov generalni sponzor
vse od leta 2006 dalje posredno doprinesla tudi k njegovim dosežkom. Ali, kot je dejal direktor Martin Novšak,
so v družbi vse od Kozmusovih športnih začetkov verjeli
v njegove potenciale: »Predvsem tudi v njegovega trenerja,« je dejal Novšak, »ki
je bil moj operater in sva

BISTRICA OB SOTLI - Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli je
med 19. in 26. avgustom izvedlo že 3. mladinsko izmenjavo po vrsti. Tokrat so se med sabo spoznali mladi domačini in prijatelji iz hrvaškega Zaboka. Projekt je sofinancirala Evropska komisija - program Mladi v akciji.

SEVNICA - Mladinski center Sevnica ima od 1. septembra letos nove prostore v nekdanji knjižnici v
bližini sevniške pošte,
kamor se je iz Boštanja
preselila tudi turistična
agencija Doživljaj. Celotna vrednost investicije v
višini 42.000 evrov je zajemala izdelavo stropov,
izolacije, beljenje, ure- MC Sevnica ima nove prostore v
ditev parketa, predelavo bivši sevniški knjižnici.
vhodnega dela z možnostjo dostopa za invalidne osebe, montažo klimatskih naprav, sistema za varovanje in druge manjše
posege. Selitev v prostore, ki so v celoti v lasti Občine Sevnica, pomeni tudi prihranek sredstev, ki so bili v preteklosti
namenjeni najemninam za delovanje mladinskega centra in
turistične agencije na dveh različnih lokacijah. V novem sevniškem mladinskem centru bodo potekali tečaji tujih jezikov,
likovne, fotografske in računalniške delavnice, potopisna predavanja in drugo. Nudili bodo tudi brezplačno učno pomoč in
omogočali medgeneracijsko druženje, družabne igre in turnirje. Mladinski center Sevnica je odprt od ponedeljka do petka
od 13. do 19. ure, ob sobotah pa od 15. do 19. ure. V nedeljo in med prazniki je zaprt, razen v primeru predhodno najavljenih skupin in posameznikov.
S. Radi

Dvajset mladih je teden dni
prijateljevalo, ustvarjalo in
nabiralo polno novih znanj
in izkušenj v lepem podeželskem okolju. "Pehar pogruntavščin" je naziv, ki združuje pojme prepletanja, plodov
razmišljanja in spoznanj. Udeleženci so se naučili veliko novega o ekološkem kmetovanju
in ob tem preživeli čudovito
popoldne v hrvaškem Zagorju. Pomagali so pri opravljanju nekaterih kmečkih opravil
na lokalnih kmetijah. PreizkuStojnica z izdelki
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in vzponi, smo stali Primožu
ob strani. Zato smo veseli in
ponosni, da lahko pripomoremo k doseganju njegovih rezultatov v svetovnem meri-

MC Sevnica v novih prostorih
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Klikni na www.pokazijezik.si ali
pošlji SmS** na 6001 s ključno
besedo lajkam in updejtaj
status besed!

skupaj delala. Dobro sodelovanje se je odrazilo tudi v
našem dolgoročnem sodelovanju. In ne glede na to, da
so bile vmes poškodbe, padci

Pehar pogruntavščin mladih

a
si n

Skleni paket

Mlade je pritegnila tudi zbirka Kozmusovih medalj, predvsem pa je bil zanje dragocen njegov spominski podpis.
(Foto: Agencija Primoža Kozmusa)

lu.« V GEN-u spodbujajo in
podpirajo tudi športne aktivnosti zaposlenih in društev,
ki delujejo pod njihovim
okriljem, saj so prepričani,
da k visoki dodani vrednosti
družbe in podjetij v skupini
prispeva sposoben, motiviran, fizično in mentalno stabilen kader, pravi Novšak:
»V ta namen prirejamo športne in letne igre, poleg tega
pa spodbujamo tudi ostale
športe, predvsem na področju Posavja in območjih, kjer
imamo podjetja, sodelujemo
s košarkarsko in rokometno
zvezo Slovenije, krškima rokometnim ter nogometnim
klubom in drugimi, skratka,
skušamo spodbujati športe,
ki so množični in ki omogočajo športno udejstvovanje večjemu številu mladih in ostali populaciji.«

Bojana Mavsar

PE NOVO MESTO • Zastopstvo Krško
• Poslovalnica Sevnica
Bohoričeva 9
Naselje heroja Maroka 29
Trdinova 4
tel.:
07/
488
05
80
tel.: 051/357-913
tel.: 07/ 393 53 60
• Poslovalnica Brežice
Černelčeva 3/a
tel.: 07/ 496 39 80

sili so se v dvodnevnem preživetju v naravi, kjer so spoznavali zdravilna zelišča in
divje hrane, se naučili bontona taborjenja v naravi, imeli
so celo priložnost, da so okusili kobilice. Preživetje v naravi
je potekalo pod mentorstvom
tabornika Zorana Borovšaka.
Klaudija Kramer jih je učila
postopka izdelave naravnega mila. Nastal je kratek dokumetarni film pod vodstvom
Maria Topića. Posebnost pa
je bila eksperimentalna risarska delavnica pod metorstvom
Andreja Mratinkoviča.
Prijetno druženje so zaključili s športnimi igrami, ki so jih
izvedli s pomočjo Športnega
društva Bistrica ob Sotli. Pika
na i pa je bil koncert, ki je
v vročem večeru še dodatno
razgrel mlada srca.

(Vir: MDBS)

VEČ = VEČ
Turizem z dobro prakso.
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VABIMO VAS K VPISU
V VIŠJEŠOLSKE PROGRAME:

-

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE
(inž. kmetijstva in krajine)

-

GOSTINSTVO IN TURIZEM
(org. poslovanja v gostinstvu in turizmu)

-

NARAVOVARSTVO
(inž. naravovarstva)
www.vs.grm-nm.si

Vpis na
IZREDNI
ŠTUDIJ
poteka
od 14. 9.
do
30. 9. 2012.

11.02.2012 ob 10h

foto: dreamstime.com
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fakulteta za turizem v Brežicah | Univerza v Mariboru
Cesta prvih borcev 36 | 8250 Brežice
T: +386 8 205 4010
W: www.ft.uni-mb.si

Več informacij najdete na spletni strani
www.ft.uni-mb.si
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Kam v Posavju?
Petek, 14. 9.
• od 11.00 dalje na gradu
Sevnica in v starem mestnem jedru Sevnice: 2. festival modre frankinje
• ob 14.00 v MT Senovo: Anina ustvarjalnica
• ob 14.00 v MC Krško: ogled
filmov – Luksuz festival poceni filma
• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: ustvarjalne delavnice
• ob 18.00 v MT Raka: športne igre na igrišču
• ob 18.00 v MC Krško: 1A internet LAN party - CSS
• ob 19.30 v KD Krško: predpremiera glasbeno-scenske
predstave Rok Kurent v izvedbi Simfoničnega orkestra GŠ Krško in koprodukciji Kulturnega doma Krško
• ob 20.00 v klubu MC Brežice: potopisno predavanje
Tomaža Humarja „Neodkriti kraji Indije“
Sobota, 15. 9.
• od 8.00 dalje (prevzem
štartnih številk in prijave)
v Termah Čatež: Dnevnikova tekaško-kolesarska preizkušnja
• od 10.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: sobotni živ
žav
• ob 10.00 v MT Senovo: delavnica zdravega življenja
• ob 10.00 v MT Raka: dopoldansko otroško rajanje
• ob 10.00 v MT Podbočje:
branje pravljic v naravi in
izdelovanje knjižnih kazal
• ob 11.00 na Planini nad
Podbočjem: spominska slovesnost Planina-spomin
in opomin 2012, kulturni
program: Pihalni orkester
Blanca, Pevski zbor Planina (Cerklje ob Krki), učenci
OŠ Cerklje ob Krki, recitatorji, kantavtor Peter Dirnbek, Duletova četa, Gorjanska četa, povezovalca:
Mirjam Hribar in Janez Bršec, slavnostni govornik:

•
•
•

•
•

poslanec v Državnem zboru RS Matjaž Han
ob 14.00 v MC Krško: ogled
filmov – Luksuz festival poceni filma
ob 17.00 v MT Veliki Kamen: lego večer
ob 19.00 na stadionu Matije Gubca v Krškem: speedway dirka za evropsko
prvenstvo posameznikov –
finale 3
ob 19.00 na dvorišču gradu
Mokrice: ples pod zvezdami
s Katarino Venturini
ob 19.30 v KD Krško: premiera glasbeno-scenske
predstave Rok Kurent v izvedbi Simfoničnega orkestra GŠ Krško in koprodukciji Kulturnega doma Krško
Nedelja, 16. 9.

• ob 11.00 v Spodnjih Dulah:
smučarski skoki za Pokal KS
Gora, ob 14.00: športno
kmečke igre med vasmi KS,
ob 17.00: druženje ob glasbi ansambla Nemir
• ob 14.00 v MC Krško: ogled
filmov – Luksuz festival poceni filma
Sreda, 19. 9.
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predstavitev knjige Milene Miklavčič z naslovom
„Ženske“
Četrtek, 20. 9.
• ob 10.00 na Ljudski univerzi Krško: informativni dan
in predstavitev programov
Univerze za tretje življenjsko obdobje Krško, informacije: 07/48 81 160
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predavanje Braneta
Krapeža „Kako sprejeti in
ceniti samega sebe?“
• ob 19.00 v Dvorani v parku
Krško: Poletni večer v parku – večer s pisateljem Andrejem E. Skubicem
• ob 19.00 v Viteški dvora-

ni brežiškega gradu: prireditev ob 140-letnici Splošne
bolnišnice Brežice, slavnostni govornik: minister
za zdravje Tomaž Gantar,
kulturni program: godalni
kvartet Tartini
Petek, 21. 9.
• ob 17.00 v Galeriji Božidar
Jakac Kostanjevica na Krki:
trgatev mestne vinske trte
• ob 19.00 v cerkvi sv. Ane
v Leskovcu pri Krškem: 4.
Anin glasbeni večer – Eva
Drolc (oboa), Andreja Marčun (flavta) in Nika Tkalec
(klavir)
Sobota, 22. 9.
• v prostorih sejne sobe KS
Šentjanž: likovna razstava
del likovne sekcije ART lipa
(do 7. 10.)
• od 10.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: sobotni živ
žav
• ob 11.00 v KD Krško: proslava ob 50-letnici delovanja Društva gluhih in naglušnih Posavja
• ob 20.00 v Termah Čatež:
Termalni panč 2012 – festival stand-up komedije
• ob 21.30 v klubu MC Brežice: koncert skupine Muff
Nedelja, 23. 9.
• od 7.00 dalje v Artičah:
Artiški dnevi 2012 – tekmovanje v kuhanju golaža,
ob 9.00: pohod po Artiški
sadjarski poti v smeri Dečno selo, ob 12.30: razglasitev rezultatov v kuhanju
golaža, ob 13.00: pogostitev pohodnikov in družabno srečanje
• od 15.00 do 17.00 v Mestnem muzeju Krško: Nedeljske muzejske delavnice
pri Valvasorjevih – Izkušnja
dediščine

Knjige iz
Posavja
Zakaj si ne bi polepšali
Torek, 25.
jesenskih
in 9.
zimskih dni
z
zanimivimi
knjigamiv parku
• ob 18.30 v Dvorani
iz naših krajev?

kolumna

Voda.

Krško: predavanje Braneta

Po
izdaji dela
Ivana
Krapeža
„Umetnost
ravnaLapajneta
Krško in Krčani
nja s čustvi“
lotili tudi
ponovne
• smo
ob se
19.30
v Prosvetnem
izdaje
Viktorja
domuBrežičana
Brežice:dr.komedija
Tillerja
(1878
– 1961), v iz„Jeklene
magnolije“
zgodovinarja in geografa,
vedbi gledališke skupine
ki se je ukvarjal predvsem s
ZIK Črnomelj
krajevno zgodovino Posavja.
Ob 70-letnici izida zadnje
izmed
Sreda,štirih
26. poljudnih
9.
brošur smo za ponovni natis
• pripravili
ob 19.30
v predavalnivse štiri
in jih
ci AMD vKrško
na stadionu
povezali
komplet:

v Krškem: tečaj transcendentalne meditacije – uvodno predavanje, prijave na
tm.alenka.kk@gmail.com
ali na 031 814 779

*Prireditve ob prazniku občine Radeče so objavljene
na str. 6.

Knjige iz
Posavja
Brežice z okolico

Zakaj si ne bi polepšali
jesenskih in zimskih dni
z zanimivimi knjigami
iz naših krajev?
Po izdaji dela Ivana
Lapajneta Krško in Krčani
smo Krško
se lotiliin
tudi
ponovne
okolica
izdaje Brežičana dr. Viktorja
Tillerja (1878 – 1961),
zgodovinarja in geografa,
ki se je ukvarjal predvsem s
krajevno zgodovino Posavja.
Ob 70-letnici izida zadnje
izmed štirih poljudnih
brošur smo za ponovni natis
pripravili vse štiri in jih
povezali v komplet:

Sevnica in okolica

Dekanija Videm
z okolico
vBrežice
brežiškem
okraju

Viktor Tiller 17 €
Zbrana dela:

*****
Razveselite malčke z
zgodbami o radovednem
dečku Brinu in njegovih
prijateljih, avtoric Maruše
Krško in okolica
Mavsar in Urške Jekler:
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Piše: Natja Jenko Sunčič

Naša vsakdanja. In vodnjaki Marije Sušnik,
Brežičanke, a še vedno Bizeljanke. Še zmeraj
z Bizeljskega, od koder izhaja. Dediščino svoje
pokrajine, tega našega bogatega podeželja, želi s
svojimi skrbnimi zapisi ohraniti za kasnejše rodove.
Nazadnje se je posvetila vodnjakom na širšem
bizeljskem področju in 61 vodnjakov s tenkočutnimi
zapisi predstavila tudi nam. Meščanom Brežic.
Jutra so najlepša. Kjer koli, ob vodi še zlasti. Hoja
po rosi, med rosnimi travami, je zdravilo za telo in
duha, če imamo vsaj kak kvadrat travnate jase. A
nas je letos požgana trava moteče grebla v stopala.
Posušena stebelca travic so pikala od pet do prstov in
med njimi. Za roso mora Narava občasno, v intervalih
škropiti zemljo. Z mehko deževnico izpod Neba. To
dolgo presušeno leto smo spoznali, da je Narava
nepremagljiva.
Voda pokriva, v obliki morij in jezer, okoli tri četrtine
zemeljske površine. Najdemo jo tudi kot talno vodo,
deževnico, kristalno vodo-v mineralih-, kot sestavni
del rastlin in živali, v človeku jo je od 60 do 70, v
rastlinah do 90 odstotkov in tudi kot vlago, led in
v obliki pare. Za dobavo vode, gospodinjstva ter
industrijske in kmetijske obrate je sedaj zgrajena
široka mreža vodovodnih napeljav.
Marija Sušnik. Predstavitev vodnjakov je bila njena
zaveza družini in družinski tradiciji. »Štirnarji« so
bili njen oče in strica, ki so bili domači mojstri, ki so
kopali, obložili in čistili vodnjake, ob delu na terenu
pa je zasledila še druge mojstre, ki so bili vešči tega
ne prav lahkega in nevarnega opravila, saj je pri
nekaterih starih vodnjakih še moč občudovati njihovo
znanje in spretnost.
Nekoč dostop do pitne vode ni bil tako samoumeven,
vodnjak na dvorišču ali v bližini doma pa je
pomenil blagoslov in olajšanje pri preskrbi z vodo
za ljudi in živino. Slišali smo, da je bilo veliko
vodnjakov obnovljenih in spremenjenih v zgornjem
delu bizeljskega območja, ker je bilo širše območje
Bizeljskega povezano z vodovodom šele leta 1970. Kar
je eden izmed vzrokov, da so se vodnjaki tu ohranili,
saj ljudem pomenijo kot zlata rezerva.
Sušne – zima, pomlad in iztekajoče se leto so nam
pokazale zobe, da voda ni tako zelo samoumevna.
In vsakdanja. Z grobimi, škodljivimi odpadki
onesnažujemo reke in morja (Naravo nasploh) ter
s tem življenja, v gospodinjstvih smo v porabi vode
popolnoma neracionalni. Začnimo pri sebi. Se je treba
kopati v polni banji vode? Pri drgnjenju zob mora ves
čas teči voda? Je za vsako lulanje treba izprazniti cel
kotliček? Imamo pokrov?
Človek bi lahko našteval do povodnje. Ki seveda tudi
grobo uničuje. Ampak, to je Narava, ki ji nismo kos.
Sorodniki in znanci že imajo ali postavljajo vrtne
»štirne«. Niso takšne, kot so zbrane in predstavljene
Marijine. Pa vendar, iz njih teče voda. Iz njih teče vir
življenja. Če je človek enkrat samkrat občutil žejo, žejo
po čisti, prozorni vodi, ve, kako hudo je biti žejen.
Samo z vodo je moč preživeti, brez nje nikakor. Na
svetu pa je nepregledno število žejnih.
Brez vode se še kruha ne da umesiti, drugi vir
preživetja. Voda je zlato. Zaradi pomanjkanja vode bo
med ljudmi še veliko hude krvi, pravijo preroki.

Helena Cestnik v Knjižnici Brežice
BREŽICE – V Knjižnici Brežice je 6. septembra najstarejša
slovenska založba, Mohorjeva založba iz Celovca, predstavila knjigo posavske avtorice Helene Cestnik „Kristalinske

Brin in
Zajec Karol

Sevnica in okolica
Brin in Aleks
Afrika

Brin in
Poskočni Jan

Ekipe za tekmovanje v kuhanju golaža se lahko prijavite do srede, 19.09.2012
na telefon: 031 760 861 ( Suša Jernej ).

Organizator: TD Artiče

Dekanija Videm
v brežiškem okraju

ere: 9 €
Vikator
anic
slikTill
Cen
17 €
Zbrana dela:

NAROČILA
*****
Razveselite malčke z
040
634 783
zgodbami o radovednem

dečku Brinu in njegovih
www.neviodunum.si
prijateljih, avtoric Maruše
Mavsar in Urške Jekler:

Helena Cestnik in Adrian Kert
čipke“. Pogovor z avtorico je vodil urednik Mohorjeve založbe Adrian Kert, pridružili pa so se jima člani bralnega krožka Beremo z Alenko Šet, ki so brali odlomke iz Kristalinskih
čipk, ki so se jih posebej dotaknili. V zelo čustvenem ozračju je temeljno sporočilo Kristalinskih čipk – pripovedovati in
poslušati – padlo na plodna tla. Večina izmed 70 obiskovalcev
se je prepletla v pogovor, tako da je načrtovano prvo srečanje bralnega krožka v novem šolskem letu odpadlo.

Vir: Knjižnica Brežice, foto: J. Levstik
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Na muhi ...
Spomini na šolska leta so
različni. Posebni spomini nanje povezujejo Ano
Hočevar iz Krmelja, ki je
svoje službovanje kot učiteljica začela v drugem razredu OŠ Tržišče, in Draga
Berka iz Gabrijel, ki je učenec njene prve generacije.
Ona se svojega nekdanjega
učenca spominja kot drobnega in radovednega fantiča, on pa svoje nekdanje
učiteljice kot zelo razumevajoče osebe in kadarkoli se srečata, si imata
(še) vedno veliko povedati. (S.R.)

Po uradnem delu letošnje osrednje prireditve ob kostanjeviškem občinskem prazniku so se pod samostanskimi arkadami, kamor jih je pregnal dež, ob kozarčku zapletli v
pogovor domači župan Mojmir Pustoslemšek, njegov (nekdanji) krški kolega, zdaj pa minister, Franc Bogovič ter dva
uspešna Kostanjevičana mlajše generacije, direktor Term
Šmarješke Toplice Gorazd Šošter ter strokovnjak za odnose
z javnostmi in dolgoletni Bogovičev sodelavec Matej Drobnič. Pozorno oko bo zagotovo opazilo, da se vsebina enega
izmed kozarcev razlikuje od ostalih treh … (P. P.)
Na letošnji prireditvi Panonika harmonika so organizatorji poskrbeli za nadvse
zvezdniški voditeljski par.
Skozi dogajanje sta obiskovalce popeljala Bernarda
Žarn iz Anž pri Brestanici
in Boštjan Romih, znan radijski in televizijski voditelj. Predvsem zadnji dan
prireditve sta voditelja
poskušala dvigniti turobno
prireditveno vzdušje, ki ga
je še dodatno zaznamoval
dež. Vendar pa se je na
trenutke zdelo, da je njun
trud zaman, saj sta govorila predvsem in samo – dežju. (R. R.)

Kolektiv Glasbene šole Brežice se je 31. avgusta, na zadnji delovni dan sedaj že bivšega ravnatelja prof. Dragutina Križanića, od njega poslovil na svojstven način, s
katerim so mu zaposleni znova pokazali, da so bili pod
njegovim vodstvom homogen in uspešen kolektiv. Pred šolo ga je uro prej od doma pripeljal novi v. d. ravnatelja
prof. Daniel Ivša. Del prisotnega kolektiva ga je pričakal
pred šolo z rdečimi vrtnicami, svojo pisarno pa je tokrat
moral odkleniti, v njej pa so ga čakala darila in na steklu okna sporočilo: »Hvala za vse lepe, nepozabne trenutke. Srečno!« Sledila je zdravica z novim ravnateljem,
še isti dan so mu poklonili album s fotografijami, ena izmed njih je tudi ta, ki jo krasi ime »gasilska«. (N. J. S.,
foto: Danica Rožman)

Malce starejši se nedvomno spominjate pesmi Eve Sršen ‚Pridi, dala ti bom cvet‘, s katero je leta 1970 osvojila 11. mesto na Evroviziji. Nas pa je na omenjeno pesem ob pregledovanju fotografij asociirala priložena fotografija, na kateri
knjižničarka krške knjižnice Polona Brenčič izroča vrtnico
brežiškemu kantavtorju Petru Dirbeku. Seveda ne v kontekstu besedila pesmi, pač pa v znak pozornosti in zahvale ob
izvedenem koncertu na večeru pred Dnevi poezije in vina,
ki je potekal 21. avgusta v krškem mestnem parku. (B. M.)

„Operimo vozilo, da bo v šoli zanimivo“ - pod tem sloganom je letošnja cvičkova princesa Tjaša Metelko izvedla dobrodelno akcijo, in sicer zbiranje prostovoljnih prispevkov za šolski sklad sevniške osnovne šole in njenih
podružnic Loka in Studenec. Tjaša je s svojimi gasilskimi
prijatelji s Studenca pred gasilskim domom v Sevnici prala avtomobile in motorje, tudi kombiji so se znašli pod
pridnimi rokami gasilk in gasilcev. Na ta način so zbrali 520 evrov, ki jih je Tjaša predala predsednici šolskega
sklada Mojci Pinterič Kranjc, ta pa se ji je zahvalila za
domiselno in učinkovito gesto. (Foto: S. Ivačič)

Lokalna razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice
gsm 059 955 046
e-mail info@prstan.eu
www.prstan.eu

Nevladniki o povezovanju in skupnem nastopanju
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Regije Posavja (Uradni list
RS, št.: 24/12, 26/12 in 29/12) ter Pravilnika o postopku izbora predstavnikov
nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Posavje, z dne 31. 5. 2012, kot
tehnično-administrativni organ objavljamo
POZIV K PREDLOŽITVI KANDIDATUR ZA PREDSTAVNIKE NEVLADNIH
ORGANIZACIJ V RAZVOJNI SVET REGIJE POSAVJA
1. Upravičeni predlagatelji
Nevladne organizacije registrirane na podlagi Zakona o društvih, Zakona o zavodih
(zasebni zavodi) ali Zakona o ustanovah in s sedežem v občinah: Bistrica ob Sotli,
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica ali Radeče.

2. Omejitve kandidatur
a. Vsak predlagatelj sme predložiti le en predlog (eno ime kandidata).
b. Kandidat ne more biti: župan, svetnik, direktor javnega zavoda, uslužbenec
občine ali regionalne razvojne agencij in ne sme biti tesno povezan z
gospodarstvom: direktorji ali drugi vodstveni delavci v gospodarstvu oz. lastniki
gospodarskih družb ali večji samostojni podjetniki.
c. Kandidat mora podati soglasje k svoji kandidaturi
d. Kandidat mora biti polnoletna in opravilno sposobna oseba s stalnim ali
začasnim prebivališčem v regiji Posavje.
e. Kandidat lahko s svojimi strokovnimi oziroma poslovnimi izkušnjami in javnim
ugledom prispeva k boljšemu delovanju razvojnega sveta in zastopanju NVO v
njem.
f.

Zaželeno je, da imajo kandidati znanja s področij izvajanja dejavnosti NVO in
upravljanja nasploh.

3. Podatki, ki jih mora preložiti predlagatelj
a. osnovni podatki o nevladni organizaciji, ki kandidata predlaga,
b. navedbo občine, na območju katere ima nevladna organizacija sedež in s tem
območja, ki bi ga predlagani kandidat zastopal,
c. ime in priimek kandidata za predstavnika NVO,
d. soglasje kandidata k predlogu in objavi kandidature s fotografijo.
e. kratka predstavitev kandidata ter fotografija kandidata v elektronski obliki
primerna za objavo,

4. Oddaja predloga
a. Predlog se odda na posebnem obrazcu (z ustreznimi prilogami), ki je objavljen
na spletni strani www.prstan.eu.
b. Rok za oddajo predlogov je 29. september 2012 (upoštevane bodo vse
pošiljke, ki bodo do vključno 29. 9. 2012 oddane na pošto) in sicer na naslov:
PRSTaN, Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice, s pripisom »Predlog za
predstavnika NVO«.
c. Posamezen predlagatelj lahko odda predlog za največ enega kandidata.
V kolikor bo podal več kot en predlog, bo po elektronski pošti ali telefonu
pozvan, da se v roku 3 dni opredeli le do enega kandidata. V nasprotnem se
zavrže celotna kandidatura.
d. Od predlagateljev se pričakuje, da bodo oddali popolne vloge. K dopolnitvi
so lahko pozvani le v točki predstavitve kandidata in predložitvi ustrezne
kandidature (točka 3.e). V kolikor predlagatelj v zadanem roku ne bo dopolnil
svojega predloga, bo kandidatura zavržena.
e. Predlogi, ki ne bodo vsebovali ustrezno izpolnjenega obrazca bodo zavrženi.

5. Opis namena kandidatur
a. Izbrani kandidati bodo predstavljali posavske nevladne organizacije v
najvišjem organu regije ter zastopali interese in stališča nevladnega sektorja
v regiji. O svojem delu je so dolžni poročati kolegiju Mreže NVO Posavja
in koordinatorju oz. stičišču ter pri svojem delovanju upoštevati navodila
navedenih dveh organov.
b. Člani sveta se volijo za programsko obdobje veljavnosti Regionalnega
razvojnega programa oziroma za čas trajanja mandatov voljenih občinskih
funkcionarjev oziroma imenovanja na poslovodske funkcije.

6. Nadaljnji postopki
a. Po roku za oddajo kandidatur bo izveden postopek preverjanja ter objave

Nadaljevalna delavnica
RETORIKA in JAVNO
NASTOPANJE
Vabimo vas na nadaljevalno delavnico
RETORIKA in JAVNO NASTOPANJE v četrtek,
20.9.2012 od 16h - 20h v sejni sobi D Občine
Krško, CKŽ 14, Krško. (prednost imajo tisti,
ki so obiskovali že prvo delavnico Retorike in
javnega nastopanja).
Na delavnici boste nadgradili veščine pri
pripravi govorov, javnega nastopanja, spoznali
učinek in pomen besed, se naučili analizirati in
izboljšati svoje javno nastopanje … Naš namen
je, da se ob predstavljanju javnosti počutite
čim bolj samozavestni in tako jasno izražate
svoja stališča in prepričanja.
Delavnica je brezplačna.
Prijave zbiramo do 17.9.2012 oziroma do
zapolnitve mest na tjasa.penev@prstan.eu
ali na 070 550 395.

vseh kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, na spletni strani PRSTaN in časopisu
Posavski Obzornik, na kar bodo, glede na število prejetih kandidatur, izvedene
volitve. Podrobnejši postopek bo opredeljen ob objavi volitev.

7. Dodatne informacije
Vse informacije najdete na spletni strani www.prstan.eu. Ali nas kontaktirate na
info@prstan.eu oz. tel. 041 944 460.

PRSTaN

www.prstan.eu
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rojstva
V brežiški in novomeški porodnišnici so rodile:
• Barbara Sintič, Krško –
dečka,
• Barbara Kiren, Straža pri
Raki – dečka,
• Petra Knez, Zdole –
deklico,
• Nina-Samira Kunej, Raka
– deklico,
• Natalija Hostnik, Sevnica
– dečka,
• Mojca Avšič, Zgornja
Pohanca – dečka,
• Špela Kuplenik,
Kostanjevica na Krki –
dečka,
• Vladislava Planinc, Krško
– dečka,
• Damjana Novak, Podgorje
ob Sevnični – dečka,
• Sonja Bevc, Artiče –
dečka,
• Hermina Švajger, Križe –
dečka,
• Tanja Druks Ralinovski,
Brežice – dečka,
• Bernarda Poljanec,
Križišče – deklica,
• Melvija Komljanc,
Hrastnik – deklico,
• Veronika Pečnik Zgonc,
Rovišče pri Studencu –
deklico,

• Silva Barbič, Drnovo –
dečka,
• Melita Voglar, Žadovinek
– dečka,
• Anja Marn, Brezina –
deklico,
• Nataša Kuzmički, Sevnica
– dečka,
• Tina Pogačar, Libna –
dečka,
• Petra Žarn, Anže – deklico.
ČESTITAMO!
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moja poroka
Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo
poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

LIBNA, LIBOJE – V avgustu so pri cerkvi sv. Neže v Libojah
pripravili zanimivo srečanje, ki se ga je udeležilo 130 od
351 živečih rodbinskih članov družin Planinc in Glas. Duhovnik Jože Planinc, ki je bil doma na Libni in je že 30
let župnik v župniji Griže, kamor spada tudi podružnica sv. Neže, je kar deset let pripravljal rodbinsko knjigo ter zbral razne podatke o svojih prednikih, ki segajo
v leto 1820. Knjigo, ki jo je predstavil zbranim, je opremil z raznimi zapisi, pa tudi s slikovnim gradivom in rodovniki. M. K.

poroke
• Luka Strnad, Sevnica, in
Barbara Mlakar, Studenec,
• Toni Čanžar, Sela pri
Dobovi, in Katja Barbič,
Arnovo selo,
• Igor Gorenc, Krško, in
Irena Kresić, Hrvaška,
• Igor Sodič, Brežice,
in Silvija Frkanec,
Slogonsko,
• Anton Simonišek, Dolenji
Leskovec, in Andreja
Pečnik, Gunte,
• Jure Jordan in
Adrijana Gavrić, oba iz
Kostanjevice na Krki.

Aktivistke RK Brestanica
obiskale štiri jubilante
BRESTANICA - Aktivistke Rdečega križa Brestanica in predstavnica Krajevne skupnosti Margareta Marjetič smo v aprilu in maju z darilom in šopkom rož obiskale Antonijo Pečnik
z Gorice pri Brestanici in Anico Senica iz Dolenjega Leskovca, da jima zaželimo vse najboljše za 90. rojstni dan. Ob
lepo založeni mizi in kozarčku rujnega je hitro steklo obujanje spominov, kako sta preživeli ta leta. Prehitro je minil
čas našega druženja in pred odhodom smo jima zaželele še
mnogo zdravja in dobrega počutja.

ČESTITAMO!

Iz Kanade domov na zlato poroko
BREŽICE - V krogu domačih in prijateljev sta 18. avgusta praznovala zlato poroko Marija in Mihael Špiler iz Kanade. Skupno življenjsko pot sta začela pred 50 leti v župnijski cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah. Mihael, roj. 1942, iz Starega Grada in Marija, roj.
1943 v Brežicah, sta tri leta živela v Starem Gradu pri njegovih
starših, nato ju je usoda odpeljala daleč v tuje kraje. V Kanadi
sta si ustvarila dom, kjer živita srečno družinsko življenje. Rodi-

Tina Hrastovšek iz Brežic in Toni Škaler iz Loč pri Dobovi, 5. maj 2012, grad Pišece (Foto: Marko Adamič,
Studio Ventura, Novo mesto)

FOTOGRAFIRAnje
zA dOkumenTe v Hotelu City Krško
€
10

Zlatoporočenca Špiler v krogu najbližjih
la sta se jima sin Robert in hči Karmen, ki sta ju obdarila z vnukoma Julijanom in Evenom. Čeprav živita daleč v tujini, sta do
rodnega kraja ohranila trdno vez. V svoji družini gojita ljubezen do Slovenije in slovenskega jezika, rada se vračata med sorodnike in prijatelje, kjer sta vedno prisrčno sprejeta. Zato sta
uresničila svojo željo in zlato poroko praznovala v svojem kraju, ravno tam, kjer sta pred 50 leti stopila v zakon. Sveto mašo
je v cerkvi sv. Lovrenca opravil župnik Milan Kšela, civilni obred
pa župan občine Brežice Ivan Molan. Zlatoporočenca sta v spomin na ta dogodek prejela spominsko darilo.
K. Bogovič

Ste že fotografirali letošnjo trgatev?
Drage bralke, dragi bralci časopisa,
vabimo vas, da nam pošljete kakšno zanimivo fotografijo
s trgatve ali pa posnetek vašega dela in sadežev v domačem sadovnjaku! V naslednji številki Posavskega obzornika
bo namreč prvič izšla tudi tematska priloga Sadjarstvo in vinogradništvo v Posavju, v njej pa bomo objavili nekaj vaših
fotografij. Fotografije nam prosimo pošljite na naš naslov:
Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško ali pa v
elektronski obliki na redakcija@posavje.info, s pripisom "trgatev" ali "naš sadovnjak", zbiramo pa jih do 20. septembra.
Prosimo, da pripišete tudi ime in priimek avtorja fotografije
in v enem stavku pojasnite, kaj lahko vidimo na fotografiji.

Uredništvo

dRužInskI
pOpusTI!*

• tričlanska družina – 20 %
• štiričlanska družina – 25 %
• petčlanska družina – 30 %

Pokličite: 070/878781

*akcija velja do 30. junija 2012

o

sam

nOVO! FOTOGRAFIRAmO TudI nA dOmu!
Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure
Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško

pdf-tisk.pdf

Srečanje starejših v Mrzlavi vasi
MRZLAVA VAS/ŽLEGAR – Krajevna organizacija Rdečega križa Mrzlava vas je 2. septembra pripravila tradicionalno srečanje starejših krajanov v Lesovi zidanici, kjer je vsako let
več udeležencev, kar pomeni, da prostovoljke vložijo veliko truda in vedno pripravijo kakšno prijetno presenečenje.
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POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V naši ponovno odprti pisarni na glavni ulici v starem mestnem
jedru Brežic nasproti občine, v Mestnem atriju (CPB 17), lahko
naročite oglase, male oglase, voščila in zahvale ali pa si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum.
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
Uredništvo

Aktivistke RK in predstavnica KS na obisku pri Amaliji Grilc
V juliju pa smo obiskale in čestitale za 90. rojstni dan Mirku
Ajdovniku iz Stolovnika, ki živi skupaj z vnukovo družino v
lični hiši ob cesti na ribnik. Pripovedoval nam je, kako je preživljal svoja leta, kako se je moral na delo ob vsakem vremenu peljati na Senovo, pa še ceste so bile slabe, delo pa težko.
Poslovile smo se in mu zaželele dobrega počutja in zdravja.
Posebno pa smo bile presenečene, ko smo v juliju obiskale ter z darilom in šopkom čestitale za 94. rojstni dan Amaliji Grilc s Senovega, ki je članica Rdečega križa Brestanica. Vrata nam je odprla nasmejana in dobre volje slavljenka
sama in kar verjeti nismo mogle, da smo prišle na pravi naslov. Lepo nas je pogostila in v družbi njenih hčera smo nazdravile še na mnoga leta.
Tatjana Stropnik

Udeležence razveseli bogat srečelov, posebno presenečenje
letos pa je bil še znani pevec Marjan Zgonc, ki je prisotne
navduševal s petjem, njegov repertoar pa je dramil čustva
do solz v očeh. Posebnost srečanja je bila tudi 98–letna krajanka Terezija Suban s Stankovega, ki jo je na druženje pripeljal sin Martin (na fotografiji). Kot pravijo krajani, ima KS
Mrzlava vas posluh za delo krajevne organizacije Rdečega
križa, pri zbiranju sredstev pa pomaga tudi Območno združenje RK Brežice.
N. J. S.
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posavske glasbene
novičke
Jubilejna Slovenska popevka, nova glasbena skupina, nove priložnosti. Glasbene novičke tokrat predstavljajo:
znani so izvajalci, ki bodo nastopili v soboto, 15. septembra, na jubilejni 50. Slovenski popevki. Letos jo
bosta vodila vodila Mojca Mavec in Mario Galunič,
med nastopajočimi pa zasledimo znana glasbena imena kot so Anika Horvat, Darja Švajger, Slavko Ivančić, Omar Naber, pod zaporedno številko 12 pa se s
skladbo Naj nama sodi le nebo v duetu predstavljata

Marko Vozelj in naša Nuša Derena (na fotografiji). Slovenska popevka, nekoč imenovana Dnevi slovenske zabavne glasbe, ima danes skorajda že legendaren prizvok. Slovenski glasbeni festival je sprva potekal od
leta 1962 do 1983, nato pa je bil ponovno ustanovljen
leta 1998, podaril pa nam je kar nekaj zimzelenih melodij, kot so Trideset let, Med iskrenimi ljudmi, Vrača
se pomlad, Poletna noč, Jamajka ... Vedno znova jim
radi prisluhnemo.
Je skupina Leeloojamais srečala človeka, ki jim bo odprl pot v ZDA? Na festivalu Schengenfest, ki je potekal prejšnji mesec, je (večinoma) posavska glasbena
zasedba gostila tudi posebnega gosta iz tujine, Američana Johna Stavrosa. Poznan kot nekdanji maneken
Andyja Warhola in človek, ki je delal z Jimijem Hendrixom, Kiss in Led Zeppelin, je bil nad našimi glasbeniki več kot navdušen: „Bil sem na počitnicah na Hrvaškem, ko sem na zgoščenki zaslišal glasbo, ki mi je
bila takoj všeč. Imajo nekaj pesmi, za katere se mi zdi,
da bi lahko šle na mednarodni trg. Glasba je podobna
delom zgodnje Madonne, a dajejo bolj rokerski občutek, ker je njihova energija tista, ki te dviguje.“ Skupina je na omenjenem festivalu nastopila tudi s krškim
raperjem Gerotom. Ali se med Posavci obeta kakšno
nadaljnje sodelovanje, pa nam še ni uspelo izvedeti.
Spoznajte novost na posavski glasbeni sceni: skupina
Good Vibrations (na fotografiji) iz Krškega so rockerji s
potencialom. Njihova zgodba se je začela nekje na sre-

Geslo križanke pošljite do četrtka, 20.9.2012, na naslov:
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

YURENA Novo mesto d.o.o.,
Glavni trg 11, 8000 Novo mesto
1. nagrada: nahrbtnik
2. nagrada: torbica za okrog pasu
3. nagrada: blokec s svinčnikom

Geslo 18/2012 številke:

NEGA MAMIC IN NOSEČNIC
Nagrade, ki jih podarja VITA MARIN, salon masaže, pedikure
in manikure, Aleksandra Gramc, s.p.:
1. nagrada: nega mamice ali nosečnice (6 obiskov),
Ana Lupinski, Pečje
2. nagrada: pedikura z lakiranjem, Silva Močan, Krmelj
3. nagrada: naravno čiščenje ušes, Zvonka Žveglič, Senovo

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško,
T: +386 7 49 20 694,
E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si

SRAKA IMA DOLGI REP

Vitalne veganske sladice
in prigrizki
dini meseca oktobra leta 2011, ko se je v glavah mladeničev porodila misel o ustanovitvi rock benda. Sestavljajo jo: Matic Drugovič (solo kitara), Gregor Urek
(ritem kitara), Samo Zorko (bass kitara), Andrej Levičar (bobni) in Anamarija Klaužar (vokal). Band preigrava večinoma rock in rock‘n‘roll skladbe, zaigrajo pa
tudi kakšen heavy metal ter grunge. Vse naštete glasbene zvrsti izvrstno dopolnjuje svojevrsten glas in značaj pevke Anamarije. V prihodnosti želijo Good Vibrations širni publiki predstaviti svoje skladbe, ki jih za
enkrat preigravajo in izpopolnjujejo le v vadnici, velika želja pa je tudi posneti in izdati glasbeni prvenec.
Po koncu poletja pa še ena malo za šalo, a tudi malo
zares. Posavski zabavljači D’Palinka Band so se odpravili na jubilejno peto „strokovno“ ekskurzijo v Baško.
Tokrat so poleg glasbe sosednji hrvaški ponudili veliko
smeha in humornih vložkov: alpske smuči sredi morja, preverjanje radioaktivnosti na plaži, obisk prodajalca zelenjave, Mi2-jevska Oda gudeki v rap verziji in
še mnogo drugega. Sicer pa si lahko njihovo najnovejšo dogodivščino ogledate preko videoposnetka, dosegljivega na družabnih omrežjih.
Svoje novičke nam še naprej pošiljajte na
glasbene.novicke@posavje.info!


Pripravlja: Simon Uršič

Zdravje pomeni popolno ugodje, zunanjo in notranjo harmonijo,
energijo, moč, duševno bistroumnost ... Ljudje smo v svoji zasnovi ustvarjeni, da uživamo hrano, ki je zrastla in dozorela na
soncu, v svežem, presnem (surovem) stanju. V Hiši narave imamo v tedenski ponudbi sveže presne torte, pite, gibanice, čokoladne pralineje, čokoladne kocke in presne kekse, ter presne krekerje v več okusih. Glavne sestavine zelo okusnih in
zdravih sladic so oreščki, kokosovo olje in kakavovo maslo,
presni kakav, sveže sezonsko in suho sadje ter pri krekerjih
sončnična in lanena semena, ajdova zrna, leča ter sveža zelenjava, začimbe ... Vse sestavine so iz ekološke pridelave.
Presne sladice ne vsebujejo surovin živalskega izvora (brez jajc,
mleka, masla), slajene so s popolnoma naravnimi sladili (brez sirupov, sladkorja, fruktoze), tudi brez glutenov in laktoze, zato
so primerne tudi za diabetike, alergike in vse, ki ste razvili intoleranco na opisana živila. Prednost presnih sladic je v zelo intenzivnem okusu, ko se z njimi sladkate ne »grešite«, saj govorimo o
polnih kalorijah, ki zelo dobro služijo našemu organizmu pri njegovi izgradnji, obnovi in vzpostavljanju zdravja. Priporočamo jih
tudi vsem Vam, ki si želite le popestriti jedilnik z bolj zdravo, vitalno prehrano.
Za vse, ki si želite več, Vas vabimo, da se nam pridružite v torek,
25. septembra od 12. do18. ure, ko boste poleg »presnega sladkanja« lahko izvedeli več o prednostih Vitalne veganske prehrane. Pripravili bomo drobne grižljaje, Vam zaupali nekaj receptov
in nasvetov za boljše počutje, mladosten videz in vitko postavo ...
V začetku meseca decembra v Hiši narave ponovno organiziramo Delavnico vitalne prehrane s tematiko »prazničnih jedi«.
Rezervacije že sprejemamo.
Nataša Doberšek

sobota, 15. september, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil nagrado (CD ploščo) Slavku Fišerju, Rudarjevo 8, 2393 Črna na Koroškem. Čestitamo. Lestvica je na
sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com.
Lestvica tega tedna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(1.) VESELI DOLENJCI - Kaj mi bo taka pomlad
(2.) MODRIJANI - Pomigaj malo
(5.) Ans. NEMIR - Se ujeti ne pustim
(3.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Zanalašč
(6.) Ans. SPOMINI - Pismo brez naslova
(9.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Dolge so noči
(4.) Ans. MAJ - Prvi poročni ples
(8.) Ans. SNEŽNIK - Naj pesem odmeva
(10.) ZAKA'PA NE - Do poroke
(-) Ans. PETKA - Srčni muzikant
Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Donačka - Naj zvezde žarijo

Kupon št. 119
Glasujem za:___________________________________________
Moj predlog: ___________________________________________
Moje ime in naslov:______________________________________
______________________________________________________
Kupone pošljite na naslov:
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto

PREJELI SMO
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VLADIMIRA ŠTOVIČEK,

akademska kiparka (1934 - 2012)
Jutro je naznanjalo vroč dan v njeni domači delovni sobi, ko
so njeni prsti dodajali še drobne detajle na kipcu v glini, ki
bi ga bila skoraj dokončala, preden je odšla tiho in potrpežljivo, na prigovarjanje sina Andreja zaradi stiskajoče bolečine v prsih, k zdravniku.
Življenjski opus domače umetnice – akademske kiparke, medaljerke in likovne pedagoginje Vladimire Štoviček se je v 79. letu starosti neizpodbitno zaključil zadnjega avgustovskega dne 2012 v Ljubljani.
Vladimira Štoviček, klicali smo jo Vladka, je bila rojena 20. marca 1934 v Krškem materi Slavi, učiteljici, in očetu Vladimirju Štovičku, akad. kiparju. Šolo za umetno obrt
je končala v Ljubljani, študij kiparstva pa na Likovni akademiji v Zagrebu pri prof. Franu Kršeniću. Službovala je kot likovna pedagoginja v osnovnih šolah Krško, Brestanica in Leskovec pri Krškem ter na Gimnaziji Brežice. Razstavljala je po raznih krajih v
Sloveniji, največkrat v domačem kraju, nazadnje ob svoji 75-letnici rojstva leta 2009
v Galeriji v Krškem.
Živela je v Leskovcu pri Krškem, kjer je ustvarjala prav do zadnjega dne svojega življenja. Kljub resnim zdravstvenim težavam je tudi zadnja leta svojega življenja neprekinjeno modelirala predvsem podobe ženske v maniri male plastike v glini in medalje ter
vodila kiparske likovne delavnice v likovnih društvih v Posavju. Ustvarila je preko 200
kipov (malih plastik) ter 100 medalj in plaket, od tega stojita v parku starega mestnega
jedra v Krškem doprsna kipa njenega očeta Vladimirja Štovička ter Jurija Dalmatina, v
kapelici pri kapucinskem samostanu v Krškem pa je postavljen kip Janeza Evangelista,
zavetnika Krškega. V Celju je izdelala kotalkarico, na Raki spomenik padlim borcem,
pred OŠ Leskovec pri Krškem pa je njen doprsni kip Milke Kerin itd.

Vprašanje
strokovnjaku
Najprej bi se v imenu svoje
generacije zahvalil staršem Brestaničanom, ker so s pomočjo samoprispevka omogočili,
da se je v Brestanici sploh pričela kopalno-rekreativna dejavnost, ki živi in se razvija
še danes. V obdobju zadnjih
dveh kopanih sezon sem reden
obiskovalec novega objekta bazena Brestanica. Vendar pa
imam pri obiskovanju objekta
kar nekaj pomislekov; pa čeprav nisem omenjene stroke.
Zato prosim, če mi lahko odgovori strokovnjak (investitor, lastnik, upravljalec),
kako ste zadovoljni z omenjenim objektom in ostalo strojno opremo; eksploatacijo, delovanjem sistema ogrevanja,
priprave vode, zanesljivostjo
sistema, vzdrževalnostjo.
Za odgovor se vam vnaprej zahvaljujem.
Andrej Bračun, Brestanica

Čebula, da te kap

Vladka je bila soustanoviteljica in častna članica Društva likovnikov Krško OKO. V tej
sredini ljubiteljskih ustvarjalcev je pustila neizbrisne sledi, saj z njenim dolgoletnim
mentorstvom ter v to vtkanim prepričljivim ustvarjalnim zanosom in ljubeznijo ustvarja 20 kiparjev, ki smo tako kot ona vzljubili malo plastiko, nizki relief in glino. Bila nam
je vzornica, tiha in skromna prijateljica, sopotnica v dobrem iz zlem. Bila je velika ženska z zvrhano mero življenjskih modrosti. Njen humor je bil pristen, brez kritiziranja
in jadikovanja. Imela je velik prag bolečine, tako tiste v duši kot telesne, morda previsok. Ljubila je ljudi in živali.
Spominjali se je bomo njeni likovniki, prijatelji, sodelavci, učenci ter drugi številni prijatelji in znanci. Vladkino utrujeno telo naj se spočije v zemljici, ki ji bomo znova in
spet iztrgali glino in ji, tako kot nas je naučila Vladka, s prsti udinjali gibe človeških teles, da bodo živa, kot bo živa Vladka v našem spominu.

Branka Pirc,

predsednica Društva likovnikov Krško OKO

TERMALNI

pisma bralcev
Organizator/naročnik: KURZ ROCK VIBE d.o.o., Resljeva 26, 1000 Ljubljana, SI 48543519

IN MEMORIAM
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Prodajna mesta: www.eventim.si, Petrol,
Kompas, Kiosk Delo Prodaja, Punkt Krško
in Brežice, BIT Brežice, Pošta Slovenije,
Bubka bar, Gostilna Les.
Cena v predprodaji 10 €,
na dan prireditve 13 €.
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www.festivalstandupkomedije.si

S Posavskim obzornikom
do stand-up komedije!
Štiriletna Lara drži v rokah 1,1
kg težko čebulo, ki sta jo pridelala Ivan in Zdenka Simončič v svojem vrtu na Gorici.
Posadila sta sadike sorte ekshebision. To je vrsta čebule,
ki skoraj ni pekoča in jo lahko
uživaš kot jabolko. Seveda za
tistega, ki je ljubitelj čebule
... Naravnega antibiotika več
kot dovolj za zimo, mar ne?

Paradižnik in pol

„Jernejeva paradižnika sta res
velika, ampak tudi moj ni kar
tako. Glede na sušo mi je kar
dobro uspel,“ je kot odziv na
objavo v prejšnji številki Posavskega obzornika zapisala Jožica Šribar s Planine pri Raki,
kot dokaz pa dodala fotografijo skoraj 2,5-kilogramskega orjaškega paradižnika.

Že 22. septembra v Terme Čatež prihaja festival stand-up
komedije, Termalni panč. Ta večer se boste lahko do solz
nasmejali šestim odličnim komikom iz Slovenije, Hrvaške
in Srbije, saj bodo nastopili priljubljeni Boštjan Gorenc
Pižama, Janez Trontelj, Mladen Pahović, Marina Orsag,
Nikola Silić in voditelj Andrej Težak Tešky. Med občinstvom bo tudi 5 srečnih izžrebancev naše nagradne igre.
Nagradno vprašanje se glasi:
zapišite ime enega nastopajočega
na omenjenem dogodku.
Pravilni odgovor na nagradno vprašanje in svoje podatke
(ime, priimek, naslov, za lažje obveščanje lahko tudi telefonsko številko) do 19. septembra pošljite na:
Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s
pripisom „za nagradno igro“, ali preko elektronske pošte
na nagradna.igra@posavje.info. Prejemniki nagrad bodo
obveščeni na posredovane kontakte.
Vzemite si čas za smeh!

Najbolj bran časopis v Posavju!

OBVESTILA
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v spomin

mali oglasi

… v očeh iskrice solz,
na licih lesketajoči se biseri
in v srcih boleča praznina.

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. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti v Posavskem obzorniku.

Ni besed več tvojih,
ni več stiska tvojih rok,
ostal le nate nam spomin je,
ki kaže nam življenja pot.

Predragi naši Izidor, Bojana in Alja,
na vekomaj ostali boste v srcih naših.
(Alenka)

NEPREMIČNINE

ZAHVALA
Ostali smo brez

ALJE, BOJANE in IZIDORJA
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v sredo na
ljubljanskih Žalah in v četrtek na pokopališču Bizeljsko. Hvala
vam, ker ste nam stali ob strani, sorodniki, prijatelji, sosedje,
sodelavci, znanci. Hvala za vso podporo, tolažilne besede in
vsakršno pomoč. Hvala za darovano cvetje, sveče in svete
maše. In hvala vsem, ki ste v mislih z našo družinico, ki je odšla
nenadno, tragično in boleče.
Žalujoči družini

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj se je za vedno poslovil naš
dragi mož, ati, dedi, sin, stric, brat in svak

VLADO
DEGEN
z Bizeljskega.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za podarjeno cvetje, sveče, denar, svete maše, za izrečena pisna in
ustna sožalja. Hvala Dializnemu centru Krško za dolgoletno zdravljenje, Društvu dializnih bolnikov Krško, patronažnima sestrama Marti
in Božici, dr. Mitiču, Žilnemu oddelku Bolnice Novo mesto, reševalcem ZD Brežice, Zavarovalnici Triglav Krško, pogrebni službi Žičkar,
praporščakom, godbenikom, Moškemu pevskemu zboru Bizeljsko,
gospodu župniku Vladu Leskovarju za lepo opravljen obred. Posebna
zahvala velja govornikoma g. Milku Veršcu in g. Miranu Veršcu ter
Lovski družini Bizeljsko za organizacijo pogreba. Hvala sosednjim
lovskim družinam. Bog naj poplača dobroto družinam Osojnik iz
Vrhovnice in Osojnik - Kovačič iz Podčetrtka, sestri Anici in sosedi
Ivanki. Hvala vsem, ki vas nismo imenovali, bili pa ste v dneh, ko
smo se poslavljali od našega dragega Vlada z nami bodisi v mislih,
molitvi ali besedi.
Žalujoči: v tihi žalosti vsi, ki smo ga imeli radi

Prodamo kmetijo s stanovanjsko hišo v izmeri 10,5
ha (od tega 3,8 ha gozda)
v idilični dolini v okolici
Krškega, primerno za biološko kmetovanje in turistične namene, www.
mihelic.de/Bauernhof.
Tel.: 0049 7739 286 98 00

Naročila in plačila za ZAHVALE in V SPOMIN

obzornikova oglasna mreža

ki potekajo ob torkih in četrtkih ob 20.00 uri

Kamnoseštvo Jakša granitika d.o.o.

Informacije na tel: 041 / 791 799

Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dušan s.p.

Pokličite in se prepričajte o kvaliteti naših storitev!

INFO: 070 77 77 65

www.agencijaspin.si

info@agencijaspin.si





velika izbira sončnih očal
do 50 % popust
okulistični pregledi
na zdravstveno kartico
www.optika-keber.informacija.net

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

poljubnih dimenzij

Tel.: 07/499-22-33

Vallin d.o.o., Selska c. 7, Dobova

VABLJENE
NA KLASIČNO TELOVADBO,
PRIMERNO ZA VSE GENERACIJE!

Damjan Keber s.p. Trdinova 1, 8250 Brežice

KEMO

s tiskom, odebeljenim robom in kvalitetnim rinkanjem

V Cerkljah ob Krki blizu šole
oddam dvosobno stanovanje,
45 m2. Tel.: 031 854 755
Družina išče na relaciji Brežice - Novo mesto hišo ali bivalni vikend za najem, z možnostjo kasnejšega nakupa.
Namesto najemnine nudimo
pomoč pri delu. Kličite samo
resni. Tel.: 051 874 963, popoldan
Mlada, poštena in mirna družina išče hiško za simbolično
najemnino ali pomoč starejši

d.o.o.

Planinska c. 5, 8290 Sevnica

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583
email: sabina@girs.si

Prodam trisobno stanovanje z lastnim etažnim ogrevanjem, mirna lokacija, parkirišča zagotovljena, vseljivo
takoj. Tel.: 041 506 568

izdelava geodetskega načrta
zakoličba

Brezje pri Bojsnem, prodam
večjo površino kmetijske-

vris stavbe

parcelacija

ureditev meje

etažni načrt

Trgovina in storitve

v FITNESS CENTRU

T R A N S PA R E N T O V

Oddam hišo v najem, z garažo, vrtom; okolica Brežic,
lepa lokacija, kličite samo
resni. Tel.: 031 651 068

Brazmos plus d.o.o.

Prirejamo telovadne večere

Izjemno ugodne cene

Sevnica, oddamo trisobno
opremljeno stanovanje, 75
m2, z lastnim vhodom in dvema balkonoma. Tel.: 041 625
628, 051 625 628

Krška vas, 140 m2, hiša; funkcionalna, udobna; cena – dogovor po ogledu.
Tel.: 041 640 328

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije
Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, v
dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od
ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu marketing@posavje.info.
Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo v
naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10.00 ure.

MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

Prodamo po ugodni ceni dobro ohranjeno samostojno
dvostanovanjsko hišo v izmeri 162 m2, zgrajeno leta 1962,
obnovljeno 1990. Hiša ima tri
etaže; pritličje, mansardo,
klet in garažo; je delno opremljena, ima vodo, elektriko,
CATV, telefon, internet, centralno ogrevanje in klimo. Na
parceli, ki meri 769 m2, sta
vrt in manjši sadovnjak. Hiša
se nahaja na obrobju mesta
v mirni slepi ulici ob glavni
cesti Krško – Brežice. Nepremičnina je vpisana v zemljiško knjigo, bremena prosta,
z izdanim gradbenim dovoljenjem. Cena po dogovoru.
Tel.: 07 49 22 828

ga zemljišča, dve lokaciji za
gradnjo (vinska klet, vikend),
možen priklop na elektriko,
vodo, telefon, asfalt do parcele. Možen ogled, cena po
dogovoru. Tel.: 030 350 740

• čistilni servis
• vzdrževanje objektov

Čistimo

poslovne in zaseBne oBjekte
Gsm: 051 873 622
e-mail: brazmosplus@mail.com

Zrihtamo vse
Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas

- hišniška dela
- obnova stanovanj
- izdelava podstrešnih stanovanj
s suhomontažnimi elementi
- zamenjava podov-laminati,
gotovi parketi, itison ...

Vsa dela opravimo strokovno
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Brazmos d.o.o., Gasilska ulica 2, 8270 Krško
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AVTOMOBILIZEM
Prodam Opel Zafiro 1.7 CDTI,
letnik 2010. Tel.: 041 299 420

Odkup poškodovanih
in celih vozil,
lahko z okvaro motorja,
od letnika 1997 dalje.
Gotovina takoj.
Marko Celestina s.p.,
Šentjanž 59, Šentjanž

KMETIJSTVO
Prodam 100-litrsko stiskalnico na vijak, snežni plug, vrtni traktor za košnjo zelenic,
4-tonsko prikolico - ni kiper
in rotacijsko kosilnico BCS
405. Tel.: 030 694 956
Prodam trosilec hlevskega
gnoja, ličkalnik koruze, pajek SIP 230, 4-metrski, in traktor John Deere, 75 KM.
Tel.: 051 884 658
Prodam traktorski priključek
– dvigalko do 600 kg in 10 m
suhih bukovih drv, kratko žaganih in razkalanih.
Tel.: 031 491 437
Prodam stroj za prebiranje
krompirja na elektromotor,
brejo svinjo in svinjo za zakol. Tel.: 07 49 56 009
Oddam koruzo na rasti, 30
arov. Tel.: 031 833 131
Prodam koruzo v zrnju, tritikalo in ječmen ter koruzo na
rasti, 70-80 arov.
Tel.: 070 874 133
Prodam ječmen, pšenico,
odojke in jedilni krompir (rdeč
in bel). Tel.: 07 49 67 135
Prodam ječmen.
Tel.: 041 581 488
Prodam pšenično slamo v
kockah. Tel.: 031 843 282
Prodam mešana drva, žagana, cepljena, možna dostava.
Tel.: 031 537 145
Prodam bukova drva različnih dolžin (cena 50 €/m3), in
žago Husqvarna XP 254.
Tel.: 040 840 065
Prodam bukova drva po 45 €/
m3, travniški mulčar (150 cm)
in rezkalni stroj.
Tel.: 041 940 398
Prodam bukova drva, razcepljena in žagana na različne
dolžine, možna dostava na
dom. Tel.: 040 738 059
Prodam suha drva; bukev, gaber in breza; rezana na meter
in kalana. Tel.: 031 872 017
Prodam bukova drva, kratko
žagana, okolica Brežic.
Tel.: 07 49 65 331
Prodam bukove pelete in bukove brikete. Tel.: 070 665
823, Olga Peterkoč, Gabrje
pri Dobovi 42a, Dobova
Kupim seno ali otavo, podarim tri in pol mesece sta-

VINOGRADNIŠTVO,
ŽIVILA

obvešča cenjene stranke,
da so na voljo

Prodam 300-litrsko cisterno
ali menjam za prašičke, prodam 3 plastične kadi in prešo
navit. Tel.: 031 271 985
Prodam 180- in 200-litrsko
cisterno za vino, plastično
kad in ročno prešo na vijak.
Tel.: 031 244 138
Prodam nerjavečo posodo
za vino, Ø 500, h = 500 mm,
cena 100 €. Tel.: 031 866 702
Prodam rabljeno cisterno za
vino iz nerjaveče pločevine,
za polovično ceno.
Tel.: 041 981 878
Prodam hrastov sod za vino,
1000-litrski, dobro ohranjen.
Tel.: 07 81 40 872
Prodam prešo, 180 l in hrastov sod, 300 l, skoraj nov.
Tel.: 041 205 176
Prodam rdeče vino Sremičan in modro frankinjo (bronasta in srebrna medalja) ali
zamenjam za drva oz. prašiča; okolica Senovega.
Tel.: 031 564 785
Prodam vino modro frankinjo,
cena 1 €/l. Tel.: 041 983 525
Prodam modro frankinjo in
žametno črnino, večjo količino, okolica Krškega.
Tel.: 041 549 680
Prodam žametno črnino in
bele sorte grozdja, pa tudi
brezova drva. Tel.: 031 813 735
Prodam cca 500 kg mešanega grozdja (frankinja, črnina,
kraljevina), cena cca 0,50 €/
kg. Tel.: 041 479 941
Prodam 1500 kg grozdja modre frankinje; Bizeljsko-sremiški okoliš. Tel.: 041 845 675
Prodam grozdje za cviček.
Tel.: 031 484 058
Prodam vinsko žganje, 50 l.
Tel.: 070 245 578
Prodam jedilni krompir beli
kenebek in rdeči dezire, podarim betonsko rabljeno strešno opeko, format 40x33 (1000
kosov). Tel.: 041 825 153
Prodam krompir za ozimnico,
bel, kenebek, cena 0,35 €/
kg, kupim pa slive za marmelado. Tel.: 041 919 344

ŽIVALI
Prodam kravo, sivorjavo, po

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

rjave jarkice
tik pred nesnostjo
vsak delavnik po 18. uri.
Nudimo vam tudi prašiče
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

s Senovega sporoča,
da bo prodaja

BELIH KILOGRAMSKIH
PIŠČANCEV
1. termin - 21. september
2. termin - 05. oktober.

Rjave in grahaste jarkice
lahko dobite vsak torek in petek,
enodnevne bele piščance
pa vsak četrtek.
Vso perutnino
je potrebno naročiti na:
07 49 73 190 ali 031 676 724.

prvem teletu, brejo, pašno in
bikca, težkega 350 kg.
Tel.: 041 773 508

Perutnina Rostohar - E

Prodam brejo telico.
Tel.: 07 49 51 562

Perutnina Rostohar sporoča
cenjenim strankam, da bo prodaja
belih kilogramskih piščancev
v torek, 2. oktobra
med 9. in 18. uro.

Prodam odojke, težke od 20
do 40 kg, in slamo v okroglih
balah. Tel.: 031 834 173
Prodam odojke, težke od 25
do 30 kg. Tel.: 041 587 261
Prodam zajčnike za dve, štiri, šest samic, možna dostava. Tel.: 040 229 459,
Miran Lopatič s.p., Pirošica
3b, Cerklje

POHIŠTVO,
OTROŠKA OPREMA
Prodam štedilnik na trda goriva, nekajkrat uporabljen,
kot nov, bež barve, cena 180
€. Tel.: 070 252 652
AKCIJA odlično ohranjenih
rabljenih otroških oblačil,
obutve za jesen – zimo,
otroških vozičkov, ležalnikov, igralnih centrov, posteljic, hojic, avtosedežev,
lupinic in ostale opreme.
Cene zelo ugodne. Otroška
komisijska prodajalna Kristi, Krista Les s.p., Rigonce
38, Dobova. Pon–pet: 8-12,
14-17, sob: 9-12.
Tel.: 031 686 321

RAZNO
Prodam osmerokotno vrtno
uto z mizo in klopmi, že razstavljeno, cena 800 € in 400
lesenih zabojev za jabolka,
enkrat rabljenih, cena 0,40
€/zaboj. Tel.: 031 491 437
Prodam les za ostrešje, v račun vzamem mošt.
Tel.: 07 81 43 077

Mlade jarkice pred nesnostjo
pa si lahko priskrbite
vsak delavnik ob 18. uri .

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Prodam rabljeno termoakumulacijsko peč in 100-litrski
bojler; oddam blizu Brežic
dvosobno stanovanje starejši osebi. Tel.: 041 572 266
Mlin za sadje, kvalitetna izdelava, prodam z motorjem
ali brez, možna dostava. Tel.:
041 818 899, popoldne
Prodam 1000-litrsko cisterno
za olje in oljni gorilnik.
Tel.: 051 303 196
Prodam gorilec za oljno peč,
cena 100 €. Tel.: 07 49 62 476
Prodam puško Karabinko Mauser 7x64 z daljnogledom Hauke 1,25x4,5, cena 800 € in lovsko obleko, kot novo, št. 58,
cena 160 €. Tel.: 031 491 437
Prodam zapakirane keramične ploščice, 120 m2, bež barve, cena po dogovoru. Tel.:
070 252 652

Sem starejša gospa iz okolice Senovega, brez obveznosti; iščem osebo za pomoč
v gospodinjstvu in na manjši kmetiji. Tel.: 07 49 70 226

STIKI
V Brežicah iščem žensko (2535 let) za pomoč v gospodinjstvu in urejanju okolice, pozneje stanovanje.
Tel.: 07 49 62 476

WC kabina, lesena, firme
LGL, nova, primerna za vikende, nasade in razne prireditve, možna dostava.
Tel.: 040 994 479

Delaven podjetnik z resnimi
nameni, ljubitelj športa, narave, išče dekle za skupno življenje, delo.
Tel.: 041 510 457

be), max.: 40 x 30 mm znaša 16,67 € +
DDV, skupaj 20,00 €.
Cena malega oglasa za pravne
osebe in s.p., v obsegu do 15 besed
(ena telefonska številka šteje za eno
besedo) znaša 10,00 € + DDV, skupaj
12,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 1,00
€ + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek za
poudarjeno objavo (okvir) znaša 6,00
€ + DDV, skupaj 7,20 €, skupaj zanje
znaša osnovna cena malega oglasa v
okvirju z DDV 19,20 €.
Posamezni naročnik lahko v eni
številki naroči največ dva mala oglasa.
Vsebina oglasa naj bo napisana čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI.
Oglas mora biti napisan v slovenskem
jeziku. Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja
naročnik.

Samski fant, star 32, želi nuditi varen dom samohranilki na mali, moderno urejeni kmetiji. Tel.: 051 847 975
Upokojenec, 63, s hišo pri Brežicah, iščem sebi primerno
vitko žensko. Tel.: 041 894 672
Starejši upokojenec želi spoznati žensko k sebi na dom.
Tel.: 041 721 383

ORODJARSTVO
Maks Pečnik s.p.

Zaposlimo programerja in
operaterja za programiranje
in upravljanje CNC strojev
Pogoji:
• zaželjena izobrazba strojne smeri
• zaželjene delovne izkušnje
• poznavanje CAD CAM
računalniškega programiranja
Nudimo:
• zanimivo raznoliko delo v
manjšem kolektivu
• stimulativno redno plačilo
• možnost dodatnega izobraževanja
• možnost trajne zaposlitve
Pisne prijave pošljite
do 30.9.2012 na:
Orodjarstvo Maks Pečnik s. p.
Veliki kamen 21a
8282 Koprivnica

031 643 338

LEGENDARNI

MOPED SHOW V ŽIVO
Kulturni dom Krško,
27. septembra ob 19.30

Prosim dobre ljudi, da mi nekdo odstopi pralni stroj in plinsko bombo. Tel.: 040 455 441

Prodam lepo izdelan novi platon s stranicami za gumi voz,
nova barvana kovinska vrata,
mere 180x220 cm, zelo ugodno. Tel.: 041 923 192

NAVODILA ZA NAROČANJE
MALIH OGLASOV
Naročila za male oglase sprejemamo vsak delovni dan v tednu od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure na
sedežu uredništva (Trg Matije Gubca
3, 8270 Krško (hotel City, prej Sremič).
Naročila sprejemamo tudi po faksu 07
49 05 781 ali po elektronski pošti:
mali.oglasi@posavje.info.
Za objavo v naslednji številki morajo biti oglasi naročeni do ponedeljka
pred izidom časopisa (do 15. ure).
Cena za mali oglas za fizične osebe
v obsegu do 15 besed (ena telefonska
številka šteje za eno besedo) znaša
5,00 € + DDV, skupaj 6,00 €. Vsaka
nadaljnja beseda 0,50 € + DDV, skupaj
0,60 €. Dodatek za poudarjeno objavo (okvir) znaša 3,00 € + DDV, skupaj
3,60 €, skupaj znaša osnovna cena
malega oglasa v okvirju z DDV 9,60 €.
Cena fotografije (samo za fizične ose-

PERUTNINARSTVO CIGLAR

ANTON PRAH s.p., Naselje heroja Maroka 29, Sevnica

Tel.: 041 597 309

PERUTNINARSTVO
MARTIN METELKO s.p.,

Prospot d.o.o., Langusova 22, Radovljica

Selitve, prevozi, odvoz pohištva, bele tehnike na deponijo. Tel.: 051 815 553, Jakatrans, Janc Andrej s.p., Log
86, Boštanj

re muce, naučene na mačje
stranišče; Krško.
Tel.: 041 712 976

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

osebi; Radeče – Sevnica.
Tel.: 070 751 772
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10 % popust ob nakupu vstopnic v predprodaji
na blagajni KD Krško. Tel.: 07 488 01 94.

voščila in pozdravi
Kaj ogreje srce močneje kot posebna pozornost naših najbližjih in voščilo tistih, ki morda ne živijo z nami, pa nam v besedi in sliki pošiljajo dobre želje? Voščilo ob visokih življenjskih
jubilejih, kot so zlata in biserna poroka, obletnica poroke,
abraham ali drug osebni praznik, čestitke ob posebnih delovnih uspehih in dosežkih v tekmovanjih, bo zagotovo videlo največ ljudi, če bo objavljeno v Posavskem obzorniku. Kako naročite voščilo? Pokličite nas na 07 49 05 780 ali 040 634 783.

NAROČILO MALEGA OGLASA



Vsebina oglasa:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas (6 €), B. osnovni oglas v okvirju (9,60 €)
Telefon:

Datum:

Podpis:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!
Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta:

Kontaktni telefon:

Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje dela (storitev), zaposlovanja in množičnega odkupa - prodaje, ne objavljamo,
razen, če je naročnik registriran za opravljanje te dejavnosti (zaradi preprečevanja dela in zaposlovanja na črno).

ZADNJA STRAN
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EL. PRETOČNA ČRPALKA
ROVER BE – M20
48,99 €

MACESNOVO LUBJE
10-25mm 70 L
6,99 €

Zakaj ne bi tudi pri vas zadišalo
po sveže pečenem kruhu?

UNIVERZALNI SUBSTRAT
ZA ROŽE
NATURAHUM 45 L
3,99 €

„Celo življenje že pečem kruh
in pecivo, pa šele sedaj vem,
koliko stvari pri tem počnem
narobe! Povsem enostavne
skrivnosti iz te knjige so
mi pomagale, da je
naš kruh sedaj rahel in
neverjetno okusen.“
Marija iz Brežic

Max. pretok 1.680 l/h,
priložene spojke 20 mm,
moč motorja 0,5 Hp,
št. obratov na min. 2850

MREŽA PROMPOLAST 1,20 m
33,30 €
OKENCE PREMER ŽICE DOLŽINA VIŠINA TEŽA
100 X 75
2,10
25
120
14,1

je kakovostni substrat za vse sobne,
balkonske in zunanje rastline.
Substrat je sestavljen iz najkakovostnejših severnonemških šot, ter
vsebuje vsa glavna hranila in
mikroelemente, ki zagotavljajo
bujno rast in razvoj vaših rastlin

METLA SIRKOVA
5 X VEZANA
3,50 €

Uporaba lubja zmanjšuje
širjenje plevela, ščiti rastline
pred zmrzaljo in previsoko
vročino, zadržuje vlago v
zemlji ... Poraba: za 1m2
debeline 7 cm porabimo 70 l
lubja.

INOX POSODA ZA VINO
ODPRTEGA TIPA
akcija na vse velikosti sodov 5 %
GOTOVINSKEGA POPUSTA

Izdelane so iz nerjaveče pločevine visokega sijaja.
Namenjene so shranjevanju vseh vrst vina in sokov.
Opremljene so s standardno opremo, ki vključuje
pipo, plavajoči pokrov, protiprašni pokrov

KOMPOSTNIK
400 L
29,90 €

zagotavlja hiter razpad in
dobro zračnost, Izdelan iz
reciklirane umetne mase
odporne proti različnim
vremenskim pogojem in
UV žarkom, Enostavna
montaža brez orodja.

Kmetijska trgovina Cerjak, Cerjak Brod Polona s.p., Bukošek 69, 8250 Brežice
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POSODA ZA KISANJE
ZELJA IN REPE
S POKROVOM 75 L
13,30 €

Jana iz Kostanjevice

„Všeč mi je, ker slediš slikam in
navodilom in se postopoma učiš. Zdaj jo
naročam še za prijateljico, da si ne bo ves čas
sposojala moje knjige.“
Maruša iz Leskovca
Tel: 07 49 93 900

Ponudba velja od 14.9. do 28.9.2012 oz. do razprodaje zalog. Pridržujemo si pravico do sprememb.
Za morebitne napake v tisku se opravičujemo.

Šivanje narodnih noš ji je v veselje
BOŠTANJ - Narodne noše, ki jih šiva 79-letna Boštanjčanka Vida Medved, povsod vzbujajo pozornost – tako kot punčke v narodnih nošah na okenski polici
njene domače hiše.
S šivanjem je začela pred
več kot štirimi desetletji,
ko je želela njena hči Danica nastopiti s prijateljico Melito na srečanju v Trubarjevem domu upokojencev
v Loki pri Zidanem Mostu v
narodni noši. Je samouk, pri
delu so ji v pomoč samo fotografije. Vzorce na avbi z
lepo okrašenim čelnikom si
izmisli sama, zato je vsak
vzorec unikat in prav tako
oblačila. Mnogo je ročnega
šivanja in z njim si popestri
predvsem večere v zimskem
času, kajti v ostalih letnih
časih z veseljem obdeluje
tudi vrt in vinograd.
Vida Medved se je v Boštanj
(v Grahovico) primožila pred
57 leti iz vasi Šentjur na Polju pri Bregu. Z možem, ki je
umrl v lanskem avgustu, sta
pred sedmimi leti praznovala
zlato poroko. Nikoli ni hodila
v službo, kajti mož je izgubil
roko v delovni nesreči in potrebno je bilo poprijeti tudi
za kakšno »moško delo«. Ima
sina in hčer ter tri vnukinje

„Naročila bi to knjigo, ker je za
peko navdušila mojega
soseda. Gotovo bo tudi
mojemu možu všeč. Se
že veselimo!“

• knjiga, ki je že mnogim začetnikom pomagala
do okusnega domačega kruha,
• knjiga, ki se je razveselijo tudi izkušeni peki,
• knjiga, ki vsebuje pregledne slike postopkov
in vas vodi od osnov do zahtevnejših receptur,
• knjiga, ki je lepo in koristno darilo!

„Pokličeš, naročiš, pa jo poštar v nekaj
dneh prinese? Super, torej bomo za
vikend že pekli!“
bralka iz Tržišča
„S to vašo knjigo lahko pa res vsak postane pek. Še
moja hčerka, ki je sicer ne dobiš v kuhinjo, zdaj ves
čas nekaj ustvarja! Jaz kot priden oče pa seveda
preizkušam spečene stvari, hehe.“
Darko z Jesenic na Dolenjskem
Naročite jo preko telefona
na 040 634 783

Vida Medved z narodno nošo, ki jo bo poslala slovenski
zdomski družini v Nemčijo.
in vnuka. Šivala, pletla, vezla in kvačkala je že od nekdaj rada, posebno veselje pa
ji predstavlja tudi peka piškotov in potic – zanje je pre-

ali preko el. pošte

jela že lepo število priznanj
in nagrad. Kot članica Aktiva kmečkih žena Boštanj je s
svojimi domačimi dobrotami
in s predstavitvijo ročnih del
sodelovala tudi na razstavah.
Je ustanoviteljica Društva vinogradnikov Sevnica – Boštanj
in njegova častna članica.
Misel, ki jo spremlja, je: »Kar
shraniš zase, izgubiš; kar podariš, bo zmeraj tvoje!« Njena velika želja je, da bi svoje
znanje izdelovanja narodnih
noš prenesla na mlajši rod,
vendar (zaenkrat) zanimanja ni.

Smilja Radi

na zalozba@posavje.info
Cena: 25 evrov,
trda vezava, 118 strani.

Kruh in pecivo po domače,
za veliko veselja ob peki!

