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Zmaga Podbočja, drugi mesti 
za Sevnico in Hostel MC Brežice
POSAVJE - Turistična zveza Slovenije je objavila rezultate 
tekmovanja na področju turizma, urejanja in varstva okolja 
Moja dežela – lepa in gostoljubna v letu 2012. Na njem so 
se znova dobro odrezali posavski kraji in ustanove ter se kar 
v treh kategorijah zavihteli med prve tri. Podbočje je celo 
zmagalo v kategoriji izletniških krajev pred Črno na Koro-
škem in Cerknico s Cerkniškim jezerom. Sevnica je v kate-
goriji srednjih mest osvojila drugo mesto za Postojno in pred 
Novo Gorico. Prav tako drugo mesto je v kategoriji mladin-
skih prenočišč osvojil MC Hostel Brežice, za Hostlom Plisko-
vica in pred MCC Hostlom Celje. Na državnem ocenjevanju 
so Posavje zastopali še Senovo v kategoriji manjših mest, 
Čatež ob Savi v kategoriji zdraviliških krajev in Šentjanž v 
kategoriji vaških jeder. Priznanja najboljšim bodo podelili v 
okviru dnevov slovenskega turizma, ki bodo v Zdravilišču Ra-
denci potekali med 15. in 17. oktobrom. P. P.

Po dveh sprejetih sklepih o 
imenovanju predstavnikov v 
sveta zavodov OŠ Brežice in 
OŠ Globoko so po polemikah 
razrešili Staneta Ilca članstva 
v Komisiji za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja 
(KVIAZ). Pobudo za razrešitev 
je podal občinski odbor DeSUS, 
saj je Ilc spomladi, kot je sam 
dejal, zaradi nepoštenosti v 
stranki izstopil iz nje, od te-
daj dalje pa funkcijo opravlja 
kot samostojni svetnik. Glede 
na to, da je bil za člana KVIAZ 
predlagan s strani DeSUS-a, v 
stranki menijo, da jim na pod-
lagi medstrankarskega dogo-
vora o zastopanosti članov v 
delovnih telesih občinskega 
sveta ponovno pripada mesto 
v komisiji. Ob tem je Ilc me-
nil, da ni podlage za njegovo 
razrešitev in da z njo občinski 
svet krši pravilnik o delovanju, 
kljub temu pa so svetniki po 
dilemah, ki jih je izpostavila 
Rajka Križanac (SD), da gre v 
tem primeru za najstarejšega, 

»Balon« bodo preuredili za atlete
BREŽICE – Na 17. seji se je 24. septembra sestal brežiški občinski svet in ob-
delal 15 točk dnevnega reda. Med temi izpostavljamo sprejete sklepe o spre-
membi namembnosti brežiškega športnega balona, vrstnemu redu investicij 
na področju vzgoje in izobraževanja, letošnjih občinskih nagrajencih ter za-
plet pri kadrovskemu imenovanju oz. razreševanju.

konstruktivnega in uglednega 
svetnika, Ilca razrešili, na nje-
govo mesto pa imenovali Dra-
gotina Sotlerja. Sicer pa bo-
sta poslej v občinskem svetu 
najverjetneje dva samostojna 
svetnika, saj je Franc Jurečič 
povedal, da je izstopil iz stran-
ke Zares, zaradi česar ta več 
ne bo imela predstavnika v ob-
činskem svetu.

V nadaljevanju so člani po-
trdili predlagane nagrajence 
ob občinskem prazniku, in si-
cer bodo oktobrsko nagrado in 
denarno nagrado v višini 1.000 
evrov prejeli podjetnik Mar-
jan Cvetkovič iz Dobove, ak-
tivna krajanka Anica Kranjčič 
s Sromelj ter priznana zboro-
vodkinja Simona Rožman Str-
nad iz Artič, občinska prizna-
nja pa Fomes gradbeništvo iz 
Krške vasi, Moško rokometno 
društvo Dobova in Moto klub 
Škorpijon iz Cerkelj ob Krki. 
Svetniki so prižgali tudi zeleno 
luč za preureditev športnega 
balona pri brežiški šoli za po-
trebe vadbe brežiškega atlet-
skega kluba. Ker člani kluba 
dosegajo vrhunske rezultate, 
a nimajo zagotovljenih ustre-
znih pogojev za vadbo v zim-
skih mesecih, bodo v balonu 
namestili potrebno opremo za 
skoke v daljino, višino in s pa-
lico ter ostale atletske pano-
ge, s čimer pa bodo omejeni 
ali onemogočeni nekateri do-
sedanji športi z žogo in rekre-
ativne dejavnosti, posledično 
pa se za določen čas prestavlja 

tudi ureditev zunanjih športnih 
površin pri šoli. Za ta namen 
bo ob sprejemanju rebalan-
sa proračuna v letošnjem letu 
potrebno zagotoviti ob 30.000 
evrih za preureditev še do-
datnih 15.000 evrov, v priho-
dnjem letu pa zaradi zame-
njave dotrajanega ogrevanja 
še 30.000 evrov. 

V imenu oddelka za družbene 
dejavnosti pa je vodja Anica 
Hribar predstavila vrstni red 
načrtovanih investicij na po-
dročju vzgoje in izobraževa-
nja, ki so ga svetniki prav tako 
brez večjih razprav potrdi-
li. Menili so namreč, da so pri 
prednostnih investicijah upo-
števani kriteriji, kot so sta-
tično in nasploh stanje obsto-
ječega objekta, manjkajoče 
površine in demografska slika 
šolskega okoliša, pri čemer je 
Katja Čanžar (SDS) menila, da 
bi bilo v bodoče smotrno upo-
števati tudi kriterij doseljeva-
nja mladih družin v določen 
kraj. Brežiški svetniki so se na-
mreč odločili, da bodo investi-
cije podpirali na podlagi dejan-
skih potreb, ne pa na podlagi 
posameznih različnih strankar-
skih in drugih lobiranj ter pri-
tiskov, do katerih je v prete-
klosti že prihajalo. Tako bo 
načeloma obnove prva dele-
žna OŠ Cerklje ob Krki, za njo 
OŠ Artiče in kot tretja OŠ Glo-
boko, a šele po letu 2014, ko 
bo dokončana obsežna investi-
cija v brežiški vrtec Mavrica.
 Bojana Mavsar

PODSREDA – 25. septembra so na upravi Kozjanskega parka 
v Podsredi pripravili novinarsko konferenco z nenavadnim 
naslovom „1010-8-13“, ki pomeni 1010 različnih vrst metu-
ljev, kolikor so jih do sedaj odkrili v parku, osem prijavlje-
nih projektov in 13. prireditev Praznik kozjanskega jabolka.

Dušan Klenovšek iz 
Službe za ohranjanje 
narave v KP je predsta-
vil posebnosti metuljev 
Kozjanskega in presene-
tljive najdbe. S pomočjo 
entomologa Stanislava 
Gomboca sta avgusta 
med popisom po travni-
kih odkrila tisočo vrsto 
metuljev, najdeno v KP. 
Skupaj sta sicer odkrila 
17 novih vrst, tako da se 

je število vseh odkritih vrst metuljev v parku povzpelo na kar 
1010. Kot je poudaril Klenovšek, je to izredna številka za tako 
majhen del Slovenije, povrh vsega pa sta opazovalca kasneje 
odkrila še povsem novo vrsto metuljev, edino v Sloveniji. Kle-
novšek je tudi opozoril na čedalje večjo ogroženost metuljev, 
ki jo povzročata izsuševanje močvirij in intenzivno pridelo-
vanje krme. Dejal je še, da želijo na podlagi seznama vrst v 
prihodnje izvajati monitoring stanja določenih habitatov, saj 
so metulji dober indikator stanja okolja, pripraviti predstavi-
tev vseh „kozjanskih“ metuljev ter povečati zavedanje pre-
bivalcev parka in ostalih ljudi o pomenu ohranjanja narave. 

Mojca Kunst, vodja Službe za ohranjanje narave, je sprego-
vorila o osmih projektih, ki jih je KP prijavil na različne obja-
vljene razpise (več o tem naslednjič). Tudi letos pa Kozjanski 
park organizira tradicionalno prireditev Praznik kozjanskega 
jabolka, in sicer že 13. po vrsti. Kot je dejal direktor parka 
mag. Hrvoje Teo Oršanič, bo letos na trgu v Podsredi več pro-
stora za stojnice – teh naj bi bilo kar 135 –, saj bo šotor pre-
stavljen na novo parkirišče med cerkvijo in pošto. Slavnostni 
govornik na enotedenski oktobrski prireditvi bo minister za 
kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Podroben spored si lah-
ko preberete na str. 17. R. Retelj

BISTRICA OB SOTLI - Tradicionalna trgatev starih trt ob pročelju občinske stavbe je 
16. septembra potekala pod budnim očesom članov Društva vinogradnikov in kletarjev 
Šempeter in gostitelja - župana občine Bistrica ob Sotli Franja Debelaka. Nadaljevanje 
prispevka in še več vinogradniških iskric pa boste našli v prilogi Sadjarstvo in vinogra-
dništvo v Posavju. Lepo vabljeni k zanimivemu branju! M. M., Foto: I. Č.

Odkrili že prek 1000 vrst metuljev

Mag. Hrvoje Teo Oršanič (levo) in 
Dušan Klenovšek

Zavod Neviodunum
in THD Zdole vabita

na predstavitev knjige

ZDOLE
SKOZI STOLETJA,

v soboto, 6. 10. 2012, 
ob 18. uri

v KD Bena Zupančiča  
na Zdolah.

Več na str. 28
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UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
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E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
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Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, Rok Retelj, Smilja Radi
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NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku 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 po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 15 EUR, v 
Evropski uniji – 30 EUR.

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 (21/2012) bo izšla v 
četrtek, 11. oktobra 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
4. oktober.

Kot je članicam in članom 
krškega občinskega sveta 
pojasnila vodja občinskega 
oddelka za finance Božisla-
va Venek, je Občina Krško 
v prvem letošnjem polletju 
realizirala 36 % načrtovanih 
prihodkov (dobrih 16 od 44,4 
milijonov evrov) ter 40 % na-
črtovanih odhodkov (18 od 
44,8 milijonov evrov), torej 
realizacija proračuna pre-
cej zaostaja za načrti. Kot 
glavni razlog za slabšo rea-
lizacijo prihodkov je Vene-
kova navedla še vedno ne-
realizirane protokole, pred 
leti podpisane z raznimi mi-
nistrstvi ob umeščanju loka-
cije za odlagališče nizko in 
srednje radioaktivnih od-
padkov. Iz tega naslova so na 
občini letos pričakovali 3,6 
milijona evrov, ki pa jih za-
enkrat ni na vidiku. „Že ne-
kajkrat smo bili v Ljubljani, 
kjer si zadevo podajajo kot 
vroč kostanj in nas poskušajo 
dati na stran,“ je dejal žu-
pan mag. Miran Stanko. Od-
govor na vprašanje, kdo bo 
krški občini izplačal oblju-
bljeno, ali država ali Sklad 
za razgradnjo NEK, je bil 
obljubljen do konca poletja, 
a ga v Krškem še vedno čaka-
jo, je pojasnila direktorica 
občinske uprave Melita Čo-
par. Na svetniško vprašanje, 
kako naprej, saj občinski pri-
hodki padajo hitreje kot od-
hodki, je župan Stanko od-
govoril, da bo pač potrebno 
„zategniti ročno“ in se z re-
balansom proračuna najbrž 
odreči kateri od načrtovanih 
investicij. Nič kaj obetavne 
pa niso niti napovedi za na-
slednja leta, saj bosta pro-
računa za leti 2013 in 2014, 
ki ju pripravljajo na občini, 
kar za deset milijonov evrov 
nižja od letošnjega.

BUKOŠEK – 14. septembra je v Kmečkem hramu Hervol v 
Bukošku potekala ustanovna seja občinskega odbora Po-
zitivne Slovenije (PS) Brežice, ki sta se je udeležila tudi 
predsednik PS Zoran Janković in vodja poslanske skupine 
Jani Möderndorfer.

Posavski podporniki stranke so pod vodstvom delovnega pred-
sedstva v sestavi Gorazd Ferk, Franci Les in Ivan Kostevc 
soglasno izvolili predsednika, podpredsednika in člane sve-
ta OO PS Brežice. Predsednik je postal Jure Pezdirc, ki je 
ob svoji predstavitvi povedal, da se je za kandidaturo od-
ločil, ker „brežiška občina v primerjavi z drugimi zaostaja 
in ne deluje tako, kot si mi vsi želimo“. Dodal je, da še ne 
želi govoriti o viziji in strategiji delovanja odbora, o čemer 
se bodo pogovarjali na prvih delovnih sestankih. „Brežicam 
moramo dati nekaj več, ljudje to od nas pričakujejo. Če pa 
po določenem času ne bo rezultatov in ne bomo imeli pra-
ve strategije ter nas ne bo potem tukaj sedelo vsaj 200 s ci-
ljem zmagati na lokalnih volitvah, bo Jure Pezdirc odstopil 
in se ne bo šel več tega,“ je odločno zaključil. 

Podpredsednik in podpredsednica sta postala Stane Ostrelič in 
Anamarija Toth-Pope, člani sveta pa Pero Zanchi, Nada Med-
ved in Aleš Grahek. Zbrane je nagovoril tudi Zoran Janković 
in med drugim poudaril, da je glede na druge občinske odbore 
brežiški v povprečju najmlajši, in izpostavil, da njegova stranka 
zagovarja demokracijo, socialo in solidarnost, hkrati pa mora 
biti gospodarstvo konkurenčno. Čestital je tudi vsem novoizvo-
ljenim članom odbora in podpornikom Pozitivne Slovenije v Po-
savju. Po uradnem delu je sledilo še neformalno srečanje, ki 
so ga popestrili člani Pihalnega orkestra Kapele. R. Retelj

Potrebno bo „zategovanje ročne“
KRŠKO – Letošnji proračun občine Krško bo zaradi kar zajetnega (1,8 milijona evrov) primanjkljaja ob polo-
vici leta potreben rebalansa, v naslednjih letih pa bo proračun bistveno oz. kar za četrtino nižji, je bila ena 
osrednjih ugotovitev 18. redne seje občinskega sveta 13. septembra. Prvi korak k zategovanju pasu na vseh 
področjih je sprememba sklepa o načinu porabe dela nadomestila zaradi omejene rabe prostora (NORP), v 
skladu s katero Občina znižuje dodatno sofinanciranje plačil staršev za varstvo otrok v vrtcih s 50 na 27 %.

27 namesto 50 
odstotkov
Del rastoče proračunske lu-
knje bo Občina Krško pokri-
la tudi s spremembo sklepa 
o načinu porabe dela nado-
mestila zaradi omejene rabe 
prostora (NORP), sprejetega 
27. maja 2010, na podlagi 
katerega je občina 20 % na-
domestila namenila za indivi-
dualna nadomestila in razne 
socialne programe, med nji-
mi tudi za dodatno sofinan-
ciranje vrtcev. Slednje ne bo 
več znašalo 50, pač pa (vsaj 
letos) 27 %, do sofinanciranja 
pa bodo upravičeni le star-
ši otrok iz občine Krško, ki 
so vključeni v vrtce, katerih 
ustanoviteljica je Občina Kr-
ško, z izjemo nekaj otrok, ki 
na podlagi sporazuma med 
krško in sevniško občino obi-
skujejo vrtec pri OŠ Blanca, 
ter otrok iz vasi Premagovce, 
ki sodi v šolski okoliš OŠ Cer-
klje ob Krki. Kot je pojasnila 
Čoparjeva, je dejanska pora-
ba sredstev iz tega naslova 
v lanskem letu namreč nara-
sla krepko preko dogovorje-
nih 20 % (2,1 namesto 1,6 
milijona evrov), predvsem 
na račun povečanega vpisa v 
vrtce, tudi zaradi (dejanske-
ga in fiktivnega) priseljeva-
nja v občino. Sprememba, ki 
bo stopila v veljavo 1. okto-
bra, naj bi prinesla 300 tisoč 
evrov prihranka letno. 

Ivan Urbanč (Lista ROK) je 
skupaj s še nekaterimi sve-

tniki spremembi nasproto-
val, rekoč da je očitno pri-
šlo do kar nekaj zlorab tega 
privilegija, vendar zato ne bi 
smeli kaznovati vseh staršev 
povprek. „Ne strinjam se, 
da samo zaradi pomanjkanja 
sredstev udarimo tam, kjer 
so najbolj potrebna,“ je de-
jal in predlagal analizo, kaj 
je povzročilo tolikšno poviša-
nje izdatkov občine za ta na-
men. „Še vedno ostaja 27 % 
sofinanciranje, ki ga drugje 
nimajo,“ je v prid predlaga-
nemu sklepu dejal Aleš Suša 
(Lista Zeleni krog), Rajmund 
Veber pa se je zavzel, naj se 
v bodoče linearno znižajo vse 
postavke, da bo skupni zne-
sek ostal v okviru 20 %. Ur-
banč se je s tem strinjal, a 
pripomnil: „Mlade družine 
boste že ukrotili, kaj pa ti-
ste, ki imajo individualno 
rento?“ Župan Stanko je od-
govoril, da špekulanti – 60 
otrok, prijavljenih v obči-
ni Krško, je namreč vključe-
nih v vrtce izven občine, med 
drugim tudi v vrtce v Vele-
nju, Ljubljani, Novem me-
stu, Škofji Loki … - niso naj-
večji problem, pač pa vse 
večji razkorak nad konstan-
tnim povečevanjem stroškov 
občine za predšolsko vzgojo 
na eni strani (iz 2,5 milijona 
evrov v letu 2007 bodo letos 
predvidoma znašali že 4,7 
milijone evrov) in že ome-
njenim zmanjševanjem pro-
računa na drugi strani. Zato 
se je potrebno po njegovem 
mnenju držati predvsem 

osnove sklepa iz leta 2010 – 
da se za socialne programe 
nameni 20 % NORP in ne več. 
Sklep je na glasovanju pod-
prlo 20 svetnikov in svetnic, 
šest pa jih je bilo proti. 

Potrdili OPPN za 
območje TEB
Občinski svetniki in svetnice 
so na seji med drugim spre-
jeli odlok o občinskem pro-
storskem načrtu za območje 
Termoelektrarne Brestanica 
ter elektrarni tako omogočili 
umestitev štirih novih plinskih 
blokov skupne nazivne moči 
212 MW, ki bodo nadomesti-
li tri dotrajane plinske bloke 
z močjo 3 x 23 MW. 70-mili-
jonski projekt, ki je po bese-
dah direktorja TE Brestanica 
Toma Malgaja zanje vitalne-
ga pomena, bodo predvidoma 
realizirali v obdobju od kon-
ca leta 2013 do konca leta 
2015, z njim pa bo največja 
nazivna moč celotnega kom-
pleksa elektrarne lahko zna-
šala 509 MW. Brez težav so 
svetniško glasovanje presta-
li tudi dokument identifikaci-
je investicijskega projekta za 
ureditev komasacijskega ob-
močja Pijavško polje ter inve-
sticijska programa za uredi-
tev komunalne infrastrukture 
na Kremenu ter za izgradnjo 
kanalizacije in obnovo osta-
le tangirane komunalne infra-
strukture v Dolenji vasi.

 Peter Pavlovič

PS Brežice na politično sceno

Jure Pezdirc (v ozadju Zoran Janković in Jani Mödern-
dorfer) je odločen, da se mora v brežiški politiki nekaj 
spremeniti.

BLANCA – Po daljšem premoru (zadnja, 26. seja je bila v za-
četku maja) se bo v ponedeljek, 1. oktobra, znova sestal 
Odbor za HE na spodnji Savi, tokrat v prostorih kulturnega 
doma na Blanci. Poleg standardnih dnevnih točk, ki se tičejo 
aktualnega stanja pri izgradnji elektrarn in spremljajoče in-
frastrukture, bodo člani odbora razpravljali o programu pro-
tipoplavne zaščite na območju Posavja ter dokončanju infra-
strukturnih objektov na območju DPN za HE Blanca.  P. P.

Po petih mesecih Odbor za HE

Svetniki in svetnica bistri-
škega občinskega sveta so 
sprejeli sklep, da se s sep-
tembrom za 13,2 odstot-
ka zniža plačilo vrtca. Tako 
se ekonomska cena 476,95 
evrov, ki je za vse starostne 
skupine v enoti vrtca Pika-
polonica enaka, zniža na 414 
evrov. 

Svetnikom, županu in pri-
sotnim iz občinske upra-
ve je dr. Janez Petek iz za-
voda LEA Spodnje Podravje 
podal poročilo o Lokalnem 
energetskem konceptu. Do-
kument skladno z nacional-
nim energetskim programom 
opredeljuje načrt razvoja 
energetike v lokalni skupno-

Bistričani uspešni na razpisih
BISTRICA OB SOTLI – 14. septembra se je na 14. redni seji sestal občinski svet 
občine Bistrica ob Sotli. Svetniki so s septembrom za nekaj več kot 13 od-
stotkov znižali cene vrtca, župan Franjo Debelak pa jih je seznanil z uspešno 
pridobljenimi sredstvi v višini 524.000 evrov na razpisih za razvoj podeželja.

sti in so ga svetniki soglasno 
potrdili. 

Med minulimi aktivnostmi, 
s katerimi je župan Franjo 
Debelak seznanil svetnike, 
pa je izpostavil pridobitev 
sredstev za tri pomembne 
projekte, ki jih bodo do-
končno realizirali v priho-
dnjem letu. „Prvi je čistil-
na naprava v enem delu vasi 
Trebče, kjer gre za rastlinsko 
čistilno napravo v vrednosti 
100.000 evrov. Pri tem pro-
jektu smo pridobili na raz-
pisu nekaj čez 80.000 evrov 
iz sredstev za razvoj pode-
želja. Drugi je več kot sto 
let stara Bratuševa doma-
čija, ki jo bomo uredili in 

ji dodali neko vsebino. Ob-
nova bo stala cca. 300.000 
evrov, 264.000 evrov pa smo 
prav tako pridobili iz virov 
za razvoj podeželja. Tretji 
projekt pa je stara sušilnica 
hmelja v prizidku kulturne-
ga doma, ki je delno v ob-
činski, delno pa v zadružni 
lasti. V njej nameravamo 
urediti vinoteko, prostor za 
izobraževanje in promocijo 
ter predstavitve vinogradni-
kov, spodaj pa bo hladilnica 
za prodajo lokalno pridela-
ne hrane. Vrednost obnove 
bo nekaj nad 200.000 evrov, 
iz istega vira pa smo zanjo 
pridobili 180.000 evrov,“ je 
pojasnil župan. 
 Marija Kalčič

Na septembrski občinski seji so 
svetnice in svetniki dali soglas-
je k sistematizaciji delovnih 
mest in k določitvi cen v jav-
nih vrtcih na območju sevni-
ške občine. Zaradi sprejetega 
zakona o uravnoteženju javnih 
financ bodo cene v vrtcih letos 
nižje za 3 do 16 odstotkov. Po-
trdili so predlog predinvesticij-
ske zasnove in investicijskega 
programa za izgradnjo OŠ Tr-
žišče, ki že vrsto let deluje na 
treh lokacijah. Gradnja bi se 
lahko začela julija prihodnje 
leto, zaključena pa naj bi bila 
leta 2015. Ocenjena vrednost 
investicije je okoli šest milijo-

Z rebalansom stabilizirali proračun
SEVNICA - Na 15. redni seji občinskega sveta občine Sevnica, ki je potekala 19. 
septembra v konferenčni dvorani sevniškega gradu, so bili brez daljših razprav 
sprejeti vsi predlagani sklepi. V mesecu oktobru bo začela v Sevnici z delova-
njem tudi energetska svetovalna pisarna, ki bo nudila brezplačno, strokovno in 
neodvisno svetovanje na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov. 

nov evrov. Od tega bo 27,8 % 
stroškov pokrilo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kultu-
ro in šport. Sprejet je bil Od-
lok o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o občinskem podrob-
nem načrtu za pozidavo ka-
reja med Planinsko cesto in 
Kozjansko ulico v Šmarju ter 
o nameri o ustanovitvi stvarne 
služnosti z namenom postavi-
tve oziroma izgradnje sončne 
elektrarne na strehah objek-
tov v lasti Občine Sevnica. Po-
trdili so predlog imenovanja 
Vladimire Tomšič za direkto-
rico sevniškega zdravstvenega 
doma in dali soglasje k ime-

novanju nadomestnih članov v 
nadzornem odboru JP Plinovod 
Sevnica ter k imenovanju na-
domestnih predstavnikov usta-
noviteljice v Svet Javnega za-
voda KŠTM, ZD Sevnica in OŠ 
Tržišče. 

Pri poročilu o izvrševanju 
proračuna Občine Sevnica za 
prvo polovico letošnjega leta 
je bila podana ocena, da je si-
tuacija finančno pod kontro-
lo, da je občina likvidna in da 
svoje obveznosti tekoče po-
ravnava. Brez glasu proti je 
bil sprejet rebalans B prora-
čuna za letošnje leto, v kate-
rem je na razpolago okoli 23 
milijonov evrov, čeprav dobi 
občina 122.000 evrov manj 
državnih finančnih sredstev. 
Direktor sevniške občinske 
uprave Zvone Košmerl je ob 
tem poudaril, da je rebalans 
še vedno varčevalno in stabi-
lizacijsko naravnan.
 Smilja Radi

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939
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Pred kratkim ste prejeli pre-
cej odmeven naziv dolenj-
sko-posavska gazela 2012. 
Kaj to pomeni za vaše pod-
jetje?
Že sama nominacija je bila za 
nas veliko presenečenje, izbor 
v tako eminentni družbi, še 
posebej naših sosedov, podje-
tja GEN-I, pa ima toliko večjo 
težo, saj je na tej lestvici ve-
liko dobrih firm. Za nas to vse-
kakor pomeni izjemno prizna-
nje, predvsem pa potrditev, da 
so tudi neodvisni strokovnjaki 
v naši zgodbi prepoznali pravil-
no odločitev. Zagotovo velja to 
že za sredino 90-ih let, ko se je 
moj oče odločil za podjetniško 
pot, pred vstopom v Evropsko 
unijo pa se je pravilno odločil 
in sprejel mojo vizijo prodora 
na tuje trge in to se nam da-
nes obrestuje.

Med gazelami smo sicer bolj 
vajeni podjetij iz t. i. tehno-
loških panog, manj pa pod-
jetij s tako primarno dejav-
nostjo, kot je proizvodnja 
hrane …
To drži in to priznanju daje še 
večji pomen. To je še en do-
kaz več, da se da v kateri koli 
panogi narediti uspešno zgod-
bo. Sadjarstvo in kmetijstvo 
nasploh še nekaj let nazaj ni 
bilo visoko na lestvici panog, v 
tem kriznem obdobju pa se je 
pokazalo, da so mnoge pano-
ge, ki so bile takrat veliko bolj 
cenjene, danes v težkem polo-
žaju, mnoge firme so propadle 
ali so v prisilni poravnavi. Hra-
na, ki je bila še nekaj let nazaj 
povsem obrobna tema, počasi 
dobiva čedalje večjo vrednost.

Kolikšen delež posavske proi-
zvodnje sadja je združen pod 
vašo streho in v čem so pred-
nosti takšnega združevanja?
Točno v odstotkih težko re-
čem, a zagotovo gre za pre-
cejšen del, že zato, ker sta tu 
dve večji podjetji, Evrosad in 
Sadjarstvo Blanca, ter tako re-
koč vsi večji pomembnejši za-
sebni sadjarji. Povečuje se 
tudi delež iz ostale Sloveni-
je, zlasti iz štajerskega kon-
ca, v naši skupini sta tudi pro-
izvodna obrata ljubljanske in 
mariborske fakultete, ob naši 
novi firmi Sadjarstvo Ormož, ki 
smo jo lani kupili, pa imamo v 
skupini že okoli 700 hektarjev 
površin. Prednosti združevanja 
je ogromno: z vsemi delimo 
know-how oz. znanje, zaradi 
različnih zahtev naših kupcev 
širom po Evropi naše strokov-
ne službe pripravijo programe, 
ki jih posamezen sadjar vklju-
čuje v delo, od rezi do škropil-
nih programov. Pri ekonomskih 
učinkih je zagotovo popolno-
ma jasno, da z večjo količino 
lahko iztržimo več na več tr-
gih. To je usmeritev, ki je ko-
nec koncev znana že v zahodni 
Evropi in počasi se ta naš pri-
mer kaže v pravi smeri, na ža-
lost pa je v kmetijstvu še ve-
liko zgodb, ki so nepovezane. 
Tudi celotno slovensko sadjar-
stvo bi lahko bilo povezano, 
pa ne bi bilo preveliko, v dru-
gih panogah pa je razdroblje-
nost še veliko večja in zagoto-
vo tepe slovensko proizvodnjo. 

Kako pa ocenjujete perspek-
tivo manjših, samostojnih 
sadjarjev?
Zgolj v povezovanju. Različne 

sorte in različni kalibri ima-
jo svoje trge in če si majhen, 
nisi sposoben zadostiti količi-
nam za posamezne trge, zato 
je pri takšni pridelavi nujno 
potrebno povezovanje.

Kakšno je vaše mnenje o 
ekološki pridelavi?
Zdi se mi čisto v redu, nimam 
nobenih težav s tem. To je del, 
ki je potreben tako v Sloveniji 
kot v celotni EU, vendar tu go-
vorimo o nekaj odstotkih pri-
delave. Veliko pomembnejše 
kot povečevanje tega deleža, 
ki je povezano s precej viš-
jo ceno, je to, kar v zadnjih 
dveh letih delamo v naši sku-
pini: dvigujemo nivo pri t. i. 
integrirani pridelavi. Določe-
ne trgovske verige so zahte-
vale od nas, da so v pridelkih 
zelo omejeni ostanki pestici-
dov oz. pripravkov za varstvo 
rastlin. Še posebej v drugi fazi 
vegetacije se skozi te progra-
me usmerjamo v ekološke pri-
pravke in rezultati, ki jih be-
ležimo v letošnjem letu, so 
naravnost navdušujoči, kajti 
ostanki so tako minimalni, da 
se že zelo približujemo nivo-
ju ekološke pridelave. Odloči-
li smo se, da bomo v bodoče 
s tem projektom nadaljeva-
li na nivoju celotne skupine, 
saj smatramo, da bomo ime-
li s tem močno konkurenčno 
prednost. 

Sedež vašega podjetja, hla-
dilnica, sortirno-pakirni cen-
ter, pa tudi velik del vaših 
nasadov se nahajajo v nepo-
sredni bližini jedrske elek-
trarne. Ali ste imeli doslej 
kakšne težave ali vsaj pomi-
sleke pri naročnikih vašega 
sadja?
Ne, nikoli in tudi vsem v Slo-
veniji, ki me vprašajo o tem, 
odgovorim, ali bi raje imeli ja-
bolka iz Šaleške doline? Nepo-
sredni vplivi termoelektrarne 
so v Šaleški dolini zagotovo ve-
čji kot vpliv nuklearke pri nas. 
Lahko poudarim še drug argu-
ment: Francija slovi kot naj-
boljša proizvajalka sadja in 
zelenjave, še posebej jabolk, 
pa dobro vemo, koliko nukle-
ark ima.

713 hektarjev, 20.000 ton ja-
bolk, 2000 ton hrušk in 500 
ton breskev, 150 zaposle-
nih, 8 milijonov evrov pri-

hodkov, 23.000 evrov doda-
ne vrednosti na zaposlenega 
– do kje še lahko gredo te šte-
vilke?
Najprej naj poudarim, da bo 
letošnja proizvodnja več kot 
polovico manjša, predvsem 
zaradi spomladanske pozebe 
in poletne suše, ampak to je 
pač del našega posla, kjer na-
rava lahko odigra veliko vlo-
go. Sicer pa smo si glede na 
to, da se površine vsako leto 
povečujejo, že lani postavi-
li cilj 25.000 ton jabolk letno 
z željo v nekaj letih priti na 
30.000 ton in mislim, da je to 
zelo realno. Seveda pa je po-
trebno v naslednjih obdobjih 
poskrbeti za dodatne obnove 
nasadov, na katerih bi potem 
lahko dosegali primerne hek-
tarske donose. Vsak obnovljen 
nasad avtomatično pokrijemo 
tudi s protitočnimi mrežami in 
si tako v veliki meri zagotovi-
mo bolj konstanten pridelek, 
nujno potrebno pa bo v zelo 
kratkem času postoriti nekaj 
glede namakalnih sistemov. 
Minister se je resno lotil tega 
problema, ki je bil v zadnjih 
desetih, petnajstih letih zane-
marjen. Slovenija je vodnata 
država, na žalost pa ogromno 
vode odteče preko meja, pri-
dobiti vodno dovoljenje v Slo-
veniji je izjemno težko, ne-
povratna sredstva za obdobje 
2007-2013 za ta ukrep pa so v 
večji meri ostala neporablje-
na. Pričakujemo, da se bo to 
še v tem letu spremenilo in 
da bi lahko v prvi polovici leta 
2013 pospešeno gradili nama-
kalne sisteme.

Pred leti ste nekje deja-
li, da se trgi razlikujejo tudi 
po zahtevani debelini ja-
bolk (Rusi imajo raje debe-
la, Skandinavci pa drobna ja-
bolka). Kakšna jabolka imajo 
radi v Dubaju, kamor ste pro-
drli?
To drži, zato je pomembno 
imeti toliko več trgov. Kar se 
tiče Dubaja: tam ima sedež 
naš partner in gredo jabolka 
tako v Dubaj kot v kar 18 raz-
ličnih držav Srednjega vzhoda, 
od Katarja, Bahrajna, Omana, 
Savdske Arabije preko Iraka in 
Irana do Azerbajdžana. Preko 
našega kupca lahko tja plasira-
mo določene sorte tako rekoč 
vseh kalibrov, on pa to prepro-
da naprej.

Boštjan Kozole

Boštjan Kozole, direktor podjetja Evrosad:

KRŠKO - Boštjan Kozole, letnik 1971, po poklicu diplomirani ekonomist, je od leta 2004 direktor podjetja Evrosad, ki ga je leta 1995 ustanovil njegov oče Ivan. 
Pred tem je v podjetju opravljal naloge referenta za splošne zadeve, komercialista in komercialnega direktorja. V mladosti se je ukvarjal s športom, zlasti ro-
kometom, in če oče ne bi ustanovil družinskega podjetja, bi zagotovo delal v športnem menedžmentu, pravi. Z ženo in dvema otrokoma živi v Leskovcu pri Kr-
škem, prosti čas, kolikor mu ga ostaja ob vodenju skupine Evrosad, ki v treh podjetjih zaposluje 150 ljudi, izkorišča za potovanja, tek in igranje tenisa.

Angleži priznavajo, da imamo najboljšo 'galo' v Evropi

Kako pa se trgi razlikujejo 
glede sort jabolk?
Mi smo že po vstopu v EU uvi-
deli, da je potrebno drastično 
spremeniti asortiment, kajti 
dotedanji je bil prilagojen za 
trge bivše Jugoslavije. V za-
dnjih letih smo vse, kar smo 
obnavljali, obnavljali s sorta-
mi za izvoz, predvsem zlati 
delišes, granny smith, brae-
burn in fuji. V zadnjem ob-
dobju pa smo ugotovili, da je 
royal gala sorta, ki ima v Slo-
veniji optimalne pogoje za 
doseganje izjemne kakovo-
sti, celo Angleži nam prizna-
vajo, da imamo v zadnjih le-
tih najboljšo galo v Evropi, 
zato v zadnjih treh letih tako 
rekoč sadimo samo še to sor-
to, pa tudi v naslednjih dveh 
letih je predvidena za večino 
novih nasadov. To je sorta, ki 
je najbolj iskana tako v Angli-
ji in Skandinaviji kot pri na-
šem kupcu v Dubaju. 

Čeprav proizvodnja jabolk 
v Sloveniji presega potrebe 
domačega trga, pa v trgovi-
nah vseeno najdemo jabol-
ka iz tujine …
To je res, vendar skrajno ne-
potrebno, ne vidim nobenega 
argumenta za to. V Sloveniji 
pridelamo dvakrat več jabolk, 
kot jih porabimo. Skozi dialog 
se da narediti marsikaj, da bi 
bila naša jabolka na policah še 
boljše kakovosti, potrebno je 
zagotoviti večjo sledljivost in 

več kontrol, v končni fazi bi 
morali trgovci zahtevati višje 
standarde, kakršni so v ostalih 
evropskih državah. Na ta na-
čin bi se izboljšala statistika 
porabe jabolk na Slovenca, ki 
je pod evropskim povprečjem. 
Ob tako kakovostnih jabolkih, 
kot jih pridelamo v Sloveniji, 
in ob taki količini je to skoraj 
nujno potrebno.

Znani ste tudi kot sponzor 
športa, zlasti v vlogi pred-
sednika Rokometnega kluba 
Krško, od koder pa se umi-
kate. Kakšne so vaše izku-
šnje s tega področja, kaj to 
prinese podjetju? 
V Sloveniji velja, da je spon-
zoriranje kontra-produktivno, 
zato se mnogi tega izogibajo. 
Moja izkušnja v posavskem 
okolju je veliko razočaranje. 
Mislim, da smo v rokometu 
v zadnjih šestih letih, seve-
da na podlagi večdesetletne-
ga dela od prej, naredili izje-
mno zgodbo, ki je ne bi bilo, 
to moram poudariti, brez GEN 
energije in Martina Novšaka. 
Letošnji rezultati so šli zelo 
tiho skozi to okolje, mislim, 
da je le vaš časopis posvetil 
temu nekaj pozornosti, nismo 
dobili nobene uradne čestitke 
… Šesto mesto članske ekipe 
v prvi ligi, mladinci državni 
prvaki, kadeti tretji, starejši 
dečki A državni prvaki – to so 
neponovljivi uspehi, doseže-
ni na temelju jasno postavlje-

ne vizije, zagotavljanja po-
gojev mlajšim kategorijam, 
izjemnih trenerjev in odlič-
nih igralcev. Skozi ta primer 
bi se lahko družba v Posavju 
kaj naučila. Na žalost pa ve-
liko podjetij v Posavju nima 
čuta za družbeno odgovor-
nost, naj si bo to na področju 
športa, kulture ali humanitar-
nih organizacij. Moja zgodba, 
kakor koli mi je prinesla ve-
liko veselje pri teh uspehih, 
me žalosti, saj je bilo prema-
lo podpore iz gospodarstva, in 
to ne samo v zadnjem obdo-
bju, ko je kriza, tudi v obdo-
bju debelih krav v letih 2006-
2008 je bilo veliko obljub, ki 
pa niso bile uresničene. Umi-
kam se kot predsednik, ne pa 
kot nekdo, ki bo še naprej 
podpiral ta klub in ostale, ko-
likor bo pač možno.

In za konec: kaj bi kot Krčan 
najraje spremenili v mestu?
Tovarna celuloze in papirja je 
bila v 30-ih letih postavljena 
na obrobje takratnega Krške-
ga, s širitvijo mesta pa je pri-
stala v njegovem osrčju. Kr-
ško nima pravega središča 
oziroma ima tri, zato se mi 
zdi, da je postopno rušenje 
objektov na območju tovarne 
zgodovinska priložnost, da bi 
Krško tukaj dobilo novo me-
stno jedro. To je priložnost, 
ki je kot Krčani ne bi smeli iz-
pustiti iz rok.
 Peter Pavlovič
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Franci Sigmund, Budna vas:
Obe panogi, sadjarska in vino-
gradniška, sta perspektivni. Pri-
ložnost za razvoj in prodajo naših 
izdelkov (glede na manjše količi-
ne) se kaže samo v smeri izjem-
ne kakovosti, izvirnosti, avtoh-
tonosti. Pri tem se je potrebno 
primerno odzivati in prepričati 
slovenskega in tujega kupca, da 
je slovensko najboljše, najizvir-
nejše. Potrebujemo kakovost ter 
skupno blagovno znamko.

Avgust Berlan, Artiče: 
V naših krajih je razvitejše sad-
jarstvo, zato se bom osredotočil 
nanj. Sadjarska dejavnost ima v 
Posavju zagotovo perspektivo. 
Če se pogovarjaš s sadjarji, vidijo 
prihodnost in so tudi konkurenčni 
sadjarjem sosednjih držav. Dobro 
so pripravljeni tudi na vremen-
ske pojave. V bistvu ne poznam 
sadjarja, ki bi propadel. Lahko 
rečem, da se v Posavju splača 
ukvarjati s sadjarstvom.

Franc Omerzu, Brestanica: 
Kar se tiče sadjarstva, ima na 
našem območju Evrosad tako re-
koč monopol, manjši prideloval-
ci pa so vezani na povezovanje 
z njim ali na individualno proda-
jo, ki je praviloma manjša, a se 
še vedno dá z njo preživeti. V 
primerjavi s tem je vinogradni-
štvo bolj razdrobljeno in je lahko 
vir preživljanja le tistim, ki ima-
jo več 10.000 trt. Obe panogi pa 
sta pri nas perspektivni.

Branko Libenšek, Libna:
Imam pomisleke glede perspek-
tive obeh panog. Za grozdje ni 
kupcev, niti nima cene, v sadjar-
stvu je mogoče malo boljše. Pri-
delek zato raje obdržimo doma. 
Tu je še vprašanje vremena, saj 
je kmetijstvo kot tovarna brez 
strehe. Z našega območja imamo 
kmetijskega ministra, pa ne bo 
mogel veliko narediti, tu so drugi 
lobiji, ki zavirajo razvoj. Upam 
pa na boljše čase za kmetijstvo. 

Stane Barbič, Gazice: 
Pri nas imamo dva manjša vi-
nograda s po 300 trtami, med 
katerimi je tudi zelenika, ki je 
bila osnovna sestavina cvička, 
ter še nekatere stare sorte. Vi-
nogradništvo ima za nekatere 
tudi ekonomski pomen, v glav-
nem pa gre za ljubiteljstvo. 
Precej je ‚vikendaštva‘, ki ga 
nekateri spodbujajo, zame pa 
ni pozitivno, saj gre za obreme-
njevanje okolja, slabo pa vpli-
va tudi na trg z vinom.

V času, ko je trgatev v glavnem že za nami, sezona obi-
ranja sadja pa še ne, nas je zanimalo, kakšen je vaš po-
gled na pomen vinogradništva/sadjarstva v naši regiji, 
sta to perspektivni panogi ali ne, kaj so njune največje 
težave in priložnosti ... 

anketa

Bolnišnica Brežice, ustano-
vljena kot občinska bolnišni-
ca, je pričela delovati sredi 
19. stoletja v najeti hiši v sta-
rem mestnem jedru. 12. fe-
bruarja 1872 je cesar Franc 
Jožef uradno ukazal, da se 
brežiška bolnišnica razgla-
si za občo javno bolnišnico. 
Zdravnik je bil Karel del Cott 
z dvema strežnikoma in 10 
posteljami. V letu 1888 se je 
bolnišnica preselila na dana-
šnjo lokacijo. Nov objekt je 
bil zgrajen v italijansko-rene-
sančnem slogu, povečalo se 
je število postelj in zdravni-
kov. Prvotni zgrajeni objekt 
je bil večkrat obnovljen, v le-
tih 2011/12 pa tudi energet-
sko saniran s pomočjo sred-
stev evropskega Kohezijskega 
sklada.

Državna sekretarka na Mi-
nistrstvu za zdravje Brigita 
Čokl je bila ob ogledu bol-
nišnice prijetno preseneče-
na nad ravnijo zdravstvenih 
storitev in urejenostjo usta-
nove. Po njenih besedah ima 
bolnišnica perspektivo, saj 
prva pridobiva urgentni cen-
ter, ki bo združil vse stroke in 
bo nudil boljše storitve obča-
nom, ki jih potrebujejo. Osta-
jajo vsi oddelki, res pa je, kot 

140 let Splošne bolnišnice Brežice
BREŽICE – Splošna bolnišnica Brežice je svojo 140-letnico obstoja in delovanja množično obeležila 20. sep-
tembra v Viteški dvorani Posavskega muzeja. Ob tej priložnosti je Ivan Tomše direktorju Draženu Levoje-
viću slovesno izročil 160 fotografskih in likovnih del, ki jih je bolnišnici doniralo 73 posavskih ustvarjalcev, 
z namenom, da bi dela prispevala k prijaznemu in lepemu videzu bolnišnične ustanove. Župan Ivan Molan 
je direktorju izročil plaketo Občine Brežice, slavnostni trenutek pa je obogatil Godalni kvartet Tartini.

je dejala, da bo v okviru pro-
gramov nujno potrebno tudi 
kakšno združevanje, vendar 
morajo biti ti programi naj-
prej narejeni, strokovno po-
trjeni, šele nato se bodo na 
ministrstvu lotili vseh teh za-
dev, na področju interne me-
dicine pa bodo povečali pri-
stojnosti regijskih centrov.

Direktor Dražen Levojević 
je med pridobitvami bolni-
šnice izpostavil izgradnjo ur-
gentnega bloka s centralno 
intenzivno terapijo in radio-
loškim oddelkom, novo opre-

mo za gastro diagnostiko in 
energetsko sanacijo objek-
tov. Bolnišnica je brez prete-
klih izgub, pričakujejo tudi, 
da bodo poslovno leto zaklju-
čili izravnano in v skladu s po-
slovnimi načrti. Po besedah 
Levojevića poteka v bolnišni-
ci še celovit projekt izboljša-
nja kakovosti in varnosti, ka-
terega bistven sestavni del 
predstavlja postopek za pri-
dobitev mednarodne akredi-
tacije bolnišnice s strani hiše 
Accreditation Canada Inter-
nacional. Na kadrovskem 
pod ročju se bolnišnica že leta 

uspešno vključuje v regijsko 
štipendijsko shemo, pridobi-
va nove specializante v okvi-
ru razpisa Zdravniške zborni-
ce Slovenije in tudi z lastnimi 
sredstvi hkrati povečuje šte-
vilo specialistov različnih 
specialnosti.

Župan Ivan Molan je izposta-
vil, da je za kolektivom bol-
nišnice veliko uspehov in ob 
uspehih tudi dokazov, da je 
brežiška bolnišnica bolnišni-
ca celotnega Posavja in tudi 
Slovenije. V izjavi je pove-
dal še, da je državna sekre-
tarka Čoklova zagotovila, da 
se o zaprtju bolnišnice več ne 
pogovarjajo ter da je glavni 
cilj omogočiti normalen ra-
zvoj bolnišnicam, med njimi 
tudi brežiški. 140 let njene-
ga delovanja je najboljša za-
gotovitev, da je bolnišnica v 
tem okolju priljubljena, blizu 
ljudem, ima svojo trdno tra-
dicijo, z novimi investicijami 
pa je dosegla nove možnosti.

Po vsebinski zasnovi in sce-
nariju Milene Jesenko je 
program povezovala Boja-
na Zevnik, besedila je bral 
akademski igralec Rajko 
Stupar.
 Natja Jenko Sunčič

Majda Arh Sevšek je direktorju Levojeviću v potrditev so-
delovanja med bolnišnico in umetniki izročila lectovo sr-
ce; desno Ivan Tomše.

- čebulnice tulipanov
  - resa in ostale trajnice

- velika izbira nagrobnega peska vseh   
  debelin in barv
   - lončne krizanteme
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AKCIJA
THUYA SMARAGD

AKCIJA
MAČICA SADIKA

Iz vse Slovenije in tudi izven 
meja se je mednarodne-
ga dneva gluhih, ki ga le-
tos zaznamuje slogan Dajem 
ti roko – v pomoč, udeležilo 
prek 700 gluhih, naglušnih in 
gluho-slepih. Gostitelj je bilo 
domače Društvo gluhih in na-
glušnih Posavja Krško, ki je 
obenem obeležilo 50-letni-

Pomen vinogradništva 
in sadjarstva v Posavju

Včasih je okolje bolj gluho od gluhih 
KRŠKO – Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško je 22. septembra v soorganizaciji Zveze društev gluhih 
in naglušnih Slovenije pripravilo slavnostno akademijo, s katero so obeležili 50-letnico delovanja društva 
in obenem proslavili mednarodni dan gluhih. Slavnostno je zbrane nagovoril mag. Andrej Vizjak.

co delovanja. Skozi vse leto 
so organizirali številne kul-
turne, športne in družabne 
prireditve, izdali pa so tudi 
zbornik z istim naslovom, v 
njem pa zabeležili pet dese-
tletij aktivnosti.

Slavnostna akademija je po-
tekala v Kulturnem domu Kr-

ško, zbrane pa sta v uvodu 
nagovorila predsednik dru-
štva Bogdan Kuhar in sekre-
tarka Vlasta Moškon. „Glu-
hota nas izloča iz družabnega 
in socialnega življenja, pre-
izkuša nas na vsakem kora-
ku. Koliko truda, moči, volje 
in energije izrekamo okoli-
ci, kadar se skušamo postavi-
ti za svoje pravice in potrebe. 
Včasih je okolje bolj gluho od 
nas samih,“ sta med drugim 
povedala Kuhar in Moškono-
va. Slavnostni govornik mini-
ster za delo, družino in social-
ne zadeve mag. Andrej Vizjak 
je dejal, da se na ministrstvu 
zavedajo, da še niso storili 
vsega za boljše življenje glu-
hih. „Nismo pozabili na oblju-
bo, da bomo pomagali starej-
šim, gluhim in naglušnim, ki 
ne morejo živeti doma, in da 
bodo dobili dom, kjer se bodo 
lahko z vrstniki sporazumeva-
li v znakovnem jeziku in bodo 
tudi strokovni delavci znali 
vsaj osnove znakovnega jezi-
ka,“ je med drugim še pove-

dal Vizjak. V nadaljevanju je 
pojasnil, da niso pozabili niti 
na zakon o osebni asistenci za 
invalide, ob nastajanju zako-
na pa se bodo posvetovali tudi 
s predstavniki gluhih. Predse-
dnica Zveze društev gluhih in 
naglušnih Slovenije Frida Pla-
ninc pa je v imenu gluhih iz-
postavila pričakovanja, da bo 
ministrstvo v bodoče bolj po-
skrbelo za gluhe, saj je v pri-
merjavi z drugimi invalidi to 
področje najslabše urejeno. 
Nekaj misli je zbranim name-
nil tudi krški župan mag. Mi-
ran Stanko. 

Prireditev pa so s svojimi na-
stopi popestrili člani in člani-
ce domačega društva, ki so s 
pantomimsko igro podali tudi 
svoje sporočilo, da so z veliko 
volje in truda premostljive vse 
prepreke. Po prireditvi so se 
udeleženci podali na ogled po-
savskih znamenitosti in dogo-
dek zaključili z družabnim sre-
čanjem v Čateških toplicah.
 Marija Kalčič

Na srečanje gluhih je prišlo prek 700 udeležencev. Za kulturni program so poskrbeli člani domačega društva.
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POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI
V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice (v prvem nadstro-
pju) 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 po-
nedeljek od 16. do 18. ure.
 Uredništvo

Izberite bančni paket Pametni Komfortni ali Pametni
Lojalni in izkoristite brezplačno plačevanje položnic, 
ugodnosti pri najemu kredita ter prednosti kartice
VISA z vključenim SOLID zavarovanjem s CORIS
asistenco. Ponudba velja do vključno 30.10.2012.

Obiščite nas v PE Krško, na Ulici 11. novembra 53 
ali na www.unicreditbank.si/pametni

Potegnite pravo potezo.

Izognite se napačnim odločitvam.

OSEBNI BANČNI PAKET3 MESECEBREZPLAČNO

uradni sponzor

Najboljša banka
v Sloveniji v 2011

Priznanje revije EMEA Finance

Sodobna 
ultrazvočna ambulanta
 v aristotel, zdravstvenem centru d.o.o.

Ultrazvočna diagnostika nam z uporabo viso-
kofrekvenčnih zvočnih valov omogoča slikovno 
preiskavo, s katero lahko prepoznamo različne 
vnetne procese, tumorje, anatomske spremem-
be na organih, krvnih žilah in drugih strukturah. 
Preiskava je neboleča in nenevarna. 
 
V našem zdravstvenem centru pod vodstvom zdravnika specialista ra-
diologije in sodelovanju specialista internista-kardiologa opravljamo:

• ultrazvočne preiskave mišic in sklepov (npr. po poškodbah, kjer 
lahko prikažemo že krvavitve ali raztrganine, ki merijo le nekaj 
mm, pri vnetjih, kjer s prikazom prekrvljenosti ali proste teko-
čine ugotavljamo intenzivnost, pri tumorjih, kjer natančno oce-
nimo omejitev, velikost, strukturo, prekrvljenost). 

• ultrazvočne preiskave ožilja (npr. pri sumu na težjo obliko atero-
skleroze, kjer z meritvami hitrosti pretoka ugotavljamo stopnjo 
zožitve žile, pri sumu na trombozo žil, kjer ocenimo stopnjo in 
prikažemo mesto tromba). 

• ultrazvočne preiskave dojk (npr. za razjasnitev mamografsko 
nejasnih zgostitev, za oceno velikosti, strukture, omejitve in pre-
krvljenosti tipnih sprememb, za kontrolo cističnih formacij, za 
oceno razširjenosti vnetnih sprememb, za oceno pazdušnih be-
zgavk).

• ultrazvočne preiskave skrotuma (npr. za oceno količine tekoči-
ne ob modu, za oceno sprememb v strukturi, prekrvljenosti in 
velikosti mod in obmodkov).

• ultrazvočne preiskave mehkih tkiv vratu (npr. za oceno struk-
ture, prekrvljenosti in velikosti žlez slinavk in ščitnice, za prikaz 
bezgavk ali drugih sprememb).

• ultrazvočne preiskave trebušnih organov (npr. za oceno veli-
kosti in strukture jeter, trebušne slinavke, vranice, nadledvičnih 
žlez, ledvic, prostate, za prikaz kamnov v žolčniku, sečilih, za pri-
kaz zadebelitev stene črevesnih vijug, za oceno proste tekočine, 
za prikaz povečanih bezgavk, za oceno trebušne aorte in njenih 
vej, za prikaz hernij v trebušni steni).

• ultrazvočne preiskave srca (za pridobitev natančnih anatom-
skih in funkcionalnih podatkov o srcu, velikih žilah in strukturah 
okoli srca. Pridobljeni podatki so potrebni za postavitev diagno-
ze, izbiro ustreznega zdravljenja in spremljanje ter ocenjevanje 
srčnih bolezni).

vabimo vas, da za podrobnejše informacije 
obiščete našo spletno stran www.aristotel.si 

ali pokličete na telefon 07 49 03 000. na
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Kot je poudaril slavnostni go-
vornik, poslanec v Državnem 
zboru RS Matjaž Han, sporo-
čilo vsakoletne spominske slo-
vesnosti na Planini sega pre-
ko omenjene tragedije. „Kot 
predstavnik mlajše generacije 
si ne domišljam, da lahko go-
vorim o občutkih, strahovih in 
bojaznih tukajšnjih prebival-
cev, mož, žena, bratov, sinov 
in hčera Planine, ki so v tistih 
zloveščih septembrskih dneh 
leta 1942 doživljali nepopisno 
grozo, zaznamovano z morijo 
in pregonom,“ je dejal slav-
nostni govornik in nadaljeval: 
„Kljub tragičnosti pa sovra-
žniku ni uspelo zlomiti neče-
sa tako dragocenega in veliča-
stnega, kot sta slovenski ponos 
in složnost, ki sta ob tej vojni 
zgodbi ostala nezlomljiva in še 
trdnejša. Tako so domačinke in 
domačini Planine, ki so se vrni-
li v te kraje, požgane od voj-

7. septembra je Društvo so-
cialnih dejavnosti Kolpingo-
va družina v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah pripravilo 
predstavitev Kolpingove or-
ganizacije z gosti večera Iva-
nom Gačnikom, predsedni-
kom Kolpingovega združenja 
Slovenije, Mojco Perat, pred-
stavnico Socialne akademi-
je iz Ljubljane, in osrednjo 
gostjo dr. Romano Jordan, 
evropsko poslanko in člani-
co Kolpingovega poslanske-
ga kluba pri Evropskem par-
lamentu. Naslednji dan je 
dr. Roman Globokar, direk-
tor Zavoda sv. Stanislava Lju-
bljana-Šentvid, med slovesno 
sveto mašo v župnijski cerkvi 
sv. Marka v Cerkljah blagoslo-
vil obnovljena stranska oltar-
ja s podobo sv. družine in Kar-
melske Matere Božje, ki ju je 
obnovil Aleš Vene iz Štrita. 
Med mašno daritvijo sta na ol-
tar kruh in vino prinesla kralj 

Planina - nezlomljiv slovenski duh 
PLANINA – 15. septembra oz. prav na dan, ko je minilo 70 let od poboja 34 vaščanov in požiga vasi, ki 
so ga zagrešili ustaši pod vodstvom partizanskega dezerterja Pavleta Herakoviča, so na Planini nad Pod-
bočjem pripravili tradicionalno spominsko slovesnost Planina - spomin in opomin.

ne vihre, dokazali, da je nezlo-
mljiv slovenski duh močnejši 
od vsakega mitraljeza in vsa-
ke sovražnikove pesti.“ Izpo-
stavil je tudi pomen dogodkov 
iz osamosvojitvene vojne leta 
1991, ko so posavski miličniki 
s pomočjo domačinov na Pla-

nini zajeli okoli 30 vojakov in 
starešin oklepne enote JLA, ki 
so bežali proti Hrvaški. Navzo-
če je nagovoril tudi župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko 
in poudaril, da so takšne pri-
reditve potrebne in pomemb-
ne, da se dogodki iz zgodovine 

ne pozabijo in ne ponovijo, pa 
tudi, da mir, v katerem živimo, 
ni samoumeven.

Zaradi trgatve sicer nekoli-
ko manj številnim obiskoval-
cem so organizatorji priredi-
tve (veteranske organizacije 
v občini Krško, KS Podbočje in 
Cerklje ob Krki, OŠ Podbočje 
in Cerklje ob Krki, Lovska dru-
žina Podbočje in Športno turi-
stično društvo Šutna) pripravili 
pester kulturni program, ki so 
ga izvajali Godba Blanški vino-
gradniki, Moški pevski zbor Pla-
nina iz Cerkelj ob Krki, učenke 
OŠ Cerklje ob Krki, recitator-
ji in kantavtor Peter Dirnbek, 
povezovala pa Mirjam Hribar 
in Janez Bršec. Za ikonografijo 
so poskrbeli številni praporšča-
ki, Duletova četa iz Malkovca, 
Gorjanska četa in Gorjanska 
konjenica.
 P. Pavlovič

Na prireditvi so se zbrali Planinci in Planinke, ki so kot 
otroci preživeli ustaško morijo.

Škofu Leniču postavili obeležje 
CERKLJE OB KRKI – Župnija Cerklje ob Krki je med 7. in 9. septembrom organizirala tridnevno slavje, 
katerega vrhunec sta bila blagoslova Leničevega obeležja v Župeči vasi in stranskih oltarjev v župnijski 
cerkvi sv. Marka v Cerkljah. 

cvička Franc Tomše in vinska 
kraljica Martina Baškovič. Po 
maši je pred cerkvijo sledilo 
družabno srečanje s kultur-
nim programom in bogatim 
srečelovom, ki ga je organi-
zirala župnijska Karitas Cer-
klje. Program, ki ga je pove-
zovala Melita Zagorc Vegelj, 

so oblikovali krajevna dru-
štva, zbori, harmonikarji, pe-
sniki in drugi aktivni člani do-
mačega kulturnega življenja.

9. septembra pa je na svoj 
račun prišla Župeča vas, kjer 
je pri kapelici Lurške Matere 
Božje novomeški škof msgr. 

Andrej Glavan blagoslo-
vil obeležje, posvečeno po-
kojnemu vaščanu, škofu dr. 
Stanislavu Leniču, katerega 
100-letnice rojstva se je cer-
kljanska župnija spominjala 
v letu 2011. Obeležje, ki sta 
ga izdelala kamnosek Franci 
Kocjan in umetnostni kovač 
Jernej Zorko, ne predstavlja 
Leničeve podobe, ampak iz-
raža njegovo dušo. Spomenik 
je v obliki srca, na njem pa 
so poudarjeni knežji kamen, 
Leničev škofovski grb, vrtni-
ca, napis, valovit zgornji del, 
ki predstavlja žitno polje, in 
spodnji del z ravnimi linijami, 
ki predstavlja škofovo stano-
vitnost. Po blagoslovu je v žu-
pnijski cerkvi sledila slovesna 
maša s somaševanjem okoli-
ških duhovnikov, po njej pa 
druženje pred cerkvijo, ki 
ga je organizirala vaška sku-
pnost Župeča vas.
 R. Retelj

Novomeški škof msgr. Andrej Glavan med blagoslovom Le-
ničevega obeležja
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...ne ~akaj pomladi...

V četrtek, 20. septembra, je v popoldanskih urah na 
Obrežju potekala svečana otvoritev novega vodovodne-
ga sistema na delu Obrežja tik ob meji z občino Sevnico, 
s katerim je Občina Radeče zagotovila kvalitetno oskrbo s 
pitno vodo nekaj manj kot 30 prebivalcem tega vzhodne-
ga dela naše občine med železniško postajo in sosednjo 
občino Sevnica, v vodovodni sistem pa je sedaj vključe-
nih tudi osem prebivalcev sevniške občine.

V kratkem kulturnem programu z mladim harmonikarjem 
Žigo Kališnikom je števnilne zbrane občane in goste najprej 
pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Radeče Dušan Pod-
lesnik, ki je poudaril predvsem pomen dostopa do zadostnih 
količin redno preverjane kvalitetne pitne vode, česar se šte-
vilni prebivalci mest niti ne zavedajo. Občane je nato poz-
dravila še županja občine Radeče Rafaela Pintarič, ki se je 
za sodelovanje zahvalila tako izjemno kooperativnim obča-
nom kot vsem posameznikom in podjetjem, ki so sodelova-
li pri izvedbi novega vodovoda, katerega gradnja je poteka-
la na zelo strmem in za gradbena dela zahtevnem območju.

Prva faza vodovoda v dolžini 251 metrov je bila zgrajena v 
času župana Matjaža Hana – ki je tokrat slovesnosti priso-
stvoval v vlogi poslanca Državnega zbora Republike Slovenije 
– pred pričetkom izgradnje parkirišča pri železniški postaji, 
zahtevna pa sta bila predvsem podboja pod regionalno ce-
sto proti Sevnici in pod železniško progo proti Dobovi. Druga 
faza v dolžini 740 metrov je bila končana letos. Poleg same 
trase s hišnimi priključki so bili v tej fazi zgrajeni tudi črpa-
lišče kapacitete 6 m3, vodohran kapacitete 16 m3 in strma 
dovozna pot do vodohrana. Ob izgradnji vodovoda se je iz-
kop hkrati uporabil tudi za sočasno polaganje cevne kanali-
zacije za morebitno kasnejšo uvedbo optičnega omrežja za 
ta del Obrežja. Vodovod v skupni dolžini 991 metrov, ki ima 
trenutno 10 hišnih priključkov, je v celoti zgradilo JP Komu-
nala Radeče d.o.o.

Čast otvoritve novega vodovoda z rezanjem traku je ob asi-
stenci županje in predsednika KS Radeče pripadla domačin-
ki Jožefi Bevc, navzoči pa so slavnostnemu dogodku nato z 
veseljem nazdravili z vodo iz novega vodovoda. 

Svečana otvoritev 
vodovoda Obrežje

Županja Rafaela Pintarič, domačinka Jožefa Bevc in pred-
sednik KS Radeče Dušan Podlesnik med rezanjem traku

Nova dovozna pot z vodohranom v ozadju

www.radece.si

V vrtcu Krško, ki se nahaja 
v soseščini osnovne šole Ju-
rija Dalmatina, domuje eno-
ta Ciciban s 14 oddelki in 253 
otroki. Vrtec, ki je bil grajen 
v treh fazah med leti 1975 in 
1980, je od leta 1978 enovita 
delovna organizacija, v sklo-
pu te pa danes deluje skupno 
šest enot. Izvajalec Kostak je 
dela v enoti Ciciban zaključil 
v letu dni, občina pa je za in-
vesticijo namenila 2,1 milijo-
na evrov, od tega ji je uspe-
lo pridobiti dobro polovico 
evropskih sredstev. Projekt 
za obnovo so izdelali v druž-
bi Savaprojekt Krško, nad-
zor pa je izvajala novomeška 
družba Dolenjska projektiva. 
Dela na 1800 m2 površine so 
obsegala energetsko sanacijo 
objekta z izvedeno termoizo-
lacijsko fasado, ureditev sis-

Vrtec za današnje in bodoče rodove
KRŠKO - Potem ko so se v začetku septembra otroci, ki obiskujejo programe predšolske vzgoje v central-
nem Vrtcu Krško, njihovi vzgojitelji in ostalo osebje preselili v obnovljene prostore, so te 19. septembra 
župan občine Krško mag. Miran Stanko, v imenu izvajalca del predsednik uprave družbe Kostak Miljenko 
Muha, ravnatelj Vrtca Krško Dušan Tomažin in predstavnica otrok Noelle tudi uradno predali namenu. 

tema za hlajenje in gretje 
prostorov, montažo sončnih 
kolektorjev, obnovo elektro-
instalacij, svetilnih teles, vo-
dovoda, sanitarnih prostorov, 

zamenjavo pohištva in opre-
me v igralnicah, ureditev in 
nadkritje igralnih teras, ure-
ditev zunanjih igralnih povr-
šin ipd. 

Kot je na otvoritveni prire-
ditvi, ki jo je povezovala Bi-
serka Harapin, dejal rav-
natelj Dušan Tomažin, bo 
obnovljen vrtec lahko slu-
žil še mnogim generacijam, 
izvajanje programov pred-
šolske vzgoje in varstva pa 
bo v sodobno urejenih pro-
storih lažje in kvalitetnejše. 
Gre za projekt, je dejal Mi-
ljenko Muha iz Kostaka, na 
katerega so v družbi kot iz-
vajalci del ponosni, saj si 
otroci zaslužijo najbolje, kr-
ški župan mag. Miran Stan-
ko pa je ob zadovoljstvu ob 
tej zaključeni investiciji na-
javil že novo načrtovane na 
področju predšolske vzgoje, 
in sicer sanacijo vrtca Lesko-
vec pri Krškem in brestani-
škega vrtca.
 Bojana Mavsar

Zadovoljni z opravljenim delom (od leve) Miljenko Muha, 
Dušan Tomažin, Noelle in Miran Stanko

DOBOVA – Mimo dobovske 
šole in vrtca vozniki odslej 
vozijo še previdneje, saj jih 
na prehitro vožnjo opozar-
ja novi prikazovalnik hitro-
sti, ki so ga uradno preda-
li namenu 19. septembra.

Na igrišču Vrtca Najdihojca 
pri Osnovni šoli Dobova sta 
brežiški župan Ivan Molan 
in Primož Ramovš iz podje-
tja Goodyear Dunlop Sava Ti-
res d.o.o. s podpisom potrdila 
predajo prikazovalnika hitro-
sti „Vi vozite“, ki ga je Občini 
doniralo omenjeno podjetje. 
V kratkem spremljevalnem 
programu, ki sta ga popestrili 
otroška folklorna skupina do-
bovskega vrtca in znana slo-
venska pevka Alenka Godec, 
sicer tudi ambasadorka varno-
sti pri omenjenem podjetju, 
je nekaj besed spregovorila 
ravnateljica OŠ Dobova Ivana 
Baškovič, ki je nove pridobi-
tve zelo vesela, saj so otro-
ci vsakodnevno ob prihodu in 
odhodu iz šole izpostavlje-
ni veliki gneči na cesti, zato 
je možnost za kakšen nelju-
bi dogodek velika. Zbrane sta 
nagovorila tudi Franc Fur-

Pri OŠ Dobova merilnik hitrosti

lan iz Vulkanizerstva Furlan, 
ki je bilo tudi eden izmed po-
budnikov postavitve merilni-
ka hitrosti, in Stane Nograšek 
iz podjetja Goodyear Dunlop 
Sava Tires d.o.o., ki je pou-
daril, da so v okviru njihove-
ga projekta „Varno. Skupaj.“ 
po celi Sloveniji šolam in vrt-

cem podarili 40 tisoč odsev-
nih brezrokavnikov. Dogodka 
so se udeležili tudi predsednik 
KS Dobova Mihael Boranič, 
predsednik občinskega Sveta 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Igor Ilovar ter 
predstavnika policije.
 R. Retelj

Novice iz Posavja

Pod prikazovalnik hitrosti so se postavili vsi pobudniki 
nove pridobitve v Dobovi.

LIBNA – Pri Kužnikovi zi-
danici na Libni je 21. sep-
tembra PVD Sever Posavje 
pripravilo odkritje spomin-
skega obeležja. 

Predsednik društva Vlado 
Bezjak je v uvodu povedal, 
da so do sedaj odkrili 18 spo-
minskih obeležij v Posavju 
na različnih lokacijah, kjer 

so imeli v času osamosvoji-
tvene vojne leta 1991 takra-
tni zaposleni na UNZ Krško 
tajna skladišča dokumentov 
in streliva. Bezjak je še do-
dal, da je to zadnje posta-
vljeno spominsko obeležje 
na krškem območju, saj naj 
bi veterani z grenkobo ugo-
tavljali, da se resnica o osa-
mosvajanju vedno bolj po-
tvarja. 
Slavnostni govornik Štefan 
Hren, tedanji komandir Po-
staje milice Krško, je nanizal 
nekaj podrobnosti iz takra-
tnih aktivnosti in dejal, da 
so na Libni pridobljeni po-
datki omogočali ustreznej-
šo organizacijo dela. Nekaj 
besed je povedal tudi lastnik 
zidanice Mirko Kužnik. Ta-
kratni pilot v jugoslovanski 
armadi, ki se je pridružil slo-
venskim osamosvojiteljem, 
Marjan Penev je prav tako 
strnil spomine na dni pred 
21 leti in pritegnil zbrane 
k pozornemu poslušanju o 
mnogih pripetljajih, ki jih 
javnost še ni slišala, Krška 
podžupanja Ana Somrak je 
podprla pokončno držo ve-
teranov, ki zbirajo gradivo 
iz tedanjih časov in o akci-
ji Sever, ki ga nameravajo v 
prihodnje izdati v zborniku. 
S posebej izbranimi beseda-
mi je dogodek prijetno po-
vezoval Robert Perc. 
 M. Kalčič

Odkrili še 
18. spominsko 
ploščo

Spominsko ploščo so odkrili 
Marjan Penev, Štefan Hren 
in Mirko Kužnik (z leve).  
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DOLENJSKE TOPLICE – Dnevnik, družba medijskih vsebin, 
d. d., je 13. septembra v Dolenjskih Toplicah razglasila 
dolenjsko-posavsko gazelo 2012. Najhitreje rastoče pod-
jetje v regiji in drugi finalist izbora za naziv zlata gazela 
2012 je podjetje Evrosad, ki ga je leta 1995 ustanovil Ivan 
Kozole in je značilna podjetniška zgodba o tem, kako se 
v družinskem podjetju znanje uspešno prenaša iz roda v 
rod. Danes skupina Evrosad, ki jo vodi sin Boštjan Kozo-
le, zaposluje 150 ljudi v treh podjetjih. Skupina Evrosad 
na 713 hektarjih, kolikor meri skupna površina treh pod-
jetij v skupini – Evrosada, Sadjarstva Blanca in Sadjarstva 
Ormož, ter površine zasebnikov v Posavju, od katerih od-
kupujejo sadje, pridela 20.000 ton jabolk, 2.000 ton hru-
šk in 500 ton breskev. V letu 2010 je zgradilo tudi pakir-
no-sortirni center, ki bi lahko zadostil potrebam celotnega 
slovenskega sadjarstva. 
„Evrosad dokazuje, da se je z dejavnostjo gojenja peč-
katega in koščičastega sadja moč prebiti med izzivalce v 
mednarodnem merilu. Rast je dinamična in obenem pre-
udarna: v petih letih je Evrosad prihodke iz prodaje pod-
vojil, celotni prihodki pa so se lani povzpeli proti 8 mili-
jonom evrov. V istem obdobju je priložnost zaposlitve v 
Evrosadu dobilo več kot 30 sodelavcev. Med odlike Evrosa-
da šteje tudi, da imajo na odgovornih delovnih mestih kar 
dve tretjini sodelavk. Z rastjo podjetje počasi, a vztrajno 
povečuje tudi dodano vrednost, ki se je v letu 2011 pri-
bližala 23.000 evrov na zaposlenega,“ je med drugim v 
obrazložitvi zapisala komisija, ki je med nominirance za 
dolenjsko-posavsko gazelo poleg podjetja Evrosad izbra-
la še krški GEN-I in ribniški Yaskawa Ristro. Sklepna prire-
ditev Slovenska gazela 2012 bo v četrtek, 25. oktobra, v 
SNG Opera in balet Ljubljana. P. P.

Dolenjsko-posavska gazela je 
Evrosad

Kakšno vlogo je imela na tej konferenci GEN 
energija in kakšno vi osebno?
GEN energija je skupaj z Nuklearno elektrar-
no Krško letos prevzela organizacijo omenjene 
konference. To pomeni, da so vso organizacij-
sko in strokovno podporo tej konferenci zago-
tavljali zaposleni v teh dveh podjetjih. Moja 
osebna vloga je bila predsedovanje organiza-
cijskemu odboru, predsednik programskega 
odbora pa je bil predsednik uprave NEK Stane 
Rožman. Konferenco sicer organizira Društvo 
jedrskih strokovnjakov Slovenije, tradicija pa 
je, da se glavni organizator izmenjuje. GEN 
energija je bila v tej vlogi že leta 2008, letos 
pa smo jo ponovno organizirali v začetku me-
seca septembra.

Kdo vse je sodeloval na konferenci?
Na konferenci je sodelovalo več 205 znanstve-
nikov, raziskovalcev, strokovnjakov, odločeval-
cev iz 20 držav vsega sveta, kar je glede na kri-
zo več kot smo pričakovali. Med njimi so bili 
tudi predstavniki dveh organizacij, Mednaro-
dne agencije za jedrsko energijo (IAEA) in Or-
ganizacije za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj (OECD). Sestavljena je bila iz 14 različnih 
strokovnih sklopov oz. sekcij, v okviru kate-
rih je bilo predstavljenih 54 ustnih predavanj 
in 75 prispevkov v obliki posterjev. Na začet-
ku konference smo imeli vabljene predavate-
lje, ki so predstavili stanje v naši energetiki, 
kakšno vlogo ima jedrska energija pri svetov-
nem energetskem vprašanju in prihodnosti. 
Slavnostni govorniki so poudarili, da je tudi 
Evropska komisija pripravila načrt za ener-
getsko prihodnost Evrope, t. i. »Energy Road-
map 2050«, s katerim želi Evropa do leta 2050 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 80 do 
95 odstotkov. V tej usmeritvi jedrska energi-
ja in obnovljivi viri energije pomenijo ključni 
del, njihov pomen pa se v prihodnosti še po-
večuje. Če izhajamo iz tega dokumenta, ki 
je nekakšen energetski načrt za celotno Evro-
po za naslednjih 30, 40 let, vidimo, da Evrop-
ska komisija resno računa na prispevek jedr-
ske energije v državah, kjer jo že izkoriščajo 
ali pa jo uvajajo. 

Če nam na kratko predstavite še potek kon-
ference …
Konferenco je odprl predsednik Društva jedr-
skih strokovnjakov Slovenije dr. Marko Čepin, 
Stane Rožman je predstavil vsebino in program 
konference, pridružili so se nam tudi minister 
za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, držav-
ni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in 
prostor dr. Igor Šalamun ter predsednik Držav-

nega sveta RS mag. Blaž Kavčič. Med vablje-
nimi predavatelji je dr. Ron Cameron, vod-
ja divizije za razvoj pri Agenciji za jedrsko 
energijo pri Organizaciji za ekonomsko sode-
lovanje in razvoj, predstavil pogled OECD na 
prihodnost energetske oskrbe sveta. Pri tem 
je poudaril, da ima jedrska energija velik po-
men pri svetovnih načrtih, po katerih želimo 
obdržati temperaturo našega planeta na pri-
bližno današnji ravni oziroma da se tempera-
ture ne bodo dvignile za več kot dve stopinji 
Celzija. Povedal je, da se poraba energije po 
svetu zelo in hitro povečuje, kljub razmeram 
v Evropi, ki je v recesiji. Če do leta 2017 ne 
bomo spremenili energetskih politik in opusti-
li fosilnih virov, bomo presegli dvostopinjsko 
mejo segrevanja ozračja. Osredotočili smo se 
tudi na razmere v Evropi, ki so po lanski je-
drski nesreči v japonski Fukushimi zapletene, 
saj so se nekatere države odločile za izstop iz 
jedrske opcije (npr. Nemčija, Italija in Švica), 
druge pa nadaljujejo z gradnjo nukleark (npr. 
Finska, Francija, Velika Britanija, Češka, Bol-
garija in Slovaška).

Kakšen je glavni zaključek, sporočilo kon-
ference in na kakšen način bo udejanjen?
Rdeča nit konference je bila ugotovitev, da je 
jedrska energija zrel, tehnološko razpoložljiv 
vir energije, ki na varen, zanesljiv in ekonom-
sko učinkovit način lahko proizvede dovolj ve-
like količine električne energije brez izpustov 
CO2, da se to dejansko pozna tako pri energet-
ski oskrbi kot pri zmanjšanju omenjenih izpu-
stov. Sama konferenca sicer nima formalne-
ga sklepa, ki bi ga posredovali odločevalcem. 
Z redno organizacijo konference pa želimo ta 
zelo jasna strokovna sporočila, da je treba 
spremeniti energetsko politiko in uporabljati 
vire, ki ne povzročajo izpustov CO2, posredo-
vati politikom in odločevalcem. Na njih pa je, 
če to želijo slišati in uresničiti. Letos smo bili 
zelo presenečeni, tudi jaz osebno, nad velikim 
odzivom politikov, ki so v svojih nagovorih po-
vedali, da je to pomembna tema, po konfe-
renci pa neformalno izrazili željo, da bi nekaj 
podobnega ponovili še v bolj formalni obliki, 
recimo z razpravo v Državnem svetu ali Držav-
nem zboru. Tako bi temo dvignili na nov nivo, 
iz strokovnega obveščanja o problemu, na raz-
pravo o njegovih rešitvah. Politiki so spozna-
li, da je o tej temi kljub ekonomski krizi po-
trebno razmišljati. 

Udeležence konference ste gostili tudi v 
Krškem.
To je dobra tradicija konference, da ima-
mo poleg strokovnega dela tudi malo bolj 
družabni del. Letos smo pripravili izlet v Kr-
ško, v jedrsko elektrarno in v Svet energije 
- interaktivni center o energiji in energeti-
ki. Na tem izletu se udeleženci naučijo nekaj 
novega, spoznajo delček Slovenije in vidijo, 
kako mi to področje predstavljamo javnosti. 
Vsi energetiki si namreč želijo to stroko pri-
bližati javnosti na različne načine in je za-
nimivo izmenjevati izkušnje tudi o tem. V 
GEN energiji za to komunikacijo z javnostjo 
uporabljamo Svet energije, ki s pomočjo so-
dobnih multimedijskih eksponatov in celo-
vitih strokovno utemeljenih informacij pri-
bliža področja energije in energetike vsem 
generacijam.

Letošnje srečanje zaposlenih, ki smo ga v 
soboto, 8. septembra, organizirali v Veli-
kih Malencah, je bilo že tretje po vrsti. Kot 
običajno je bil jutranji del namenjen »go-
lažijadi«, na kateri se je osem ekip pome-
rilo v pripravi klasičnega govejega golaža. 
Vzdušje med ekipami je bilo odlično, rav-
no prava zmes tekmovalnosti in prešerno-
sti, svoje pa so dodali tudi ostali zaposle-
ni in njihovi družinski člani, ki so kuharske 
mojstrice in mojstre spodbujali. Po poku-
šini odličnih golažev so se seveda prilegle 
aktivnosti – čolnarjenje in »nestandardne« 
športne igre, poskrbljeno pa je bilo tudi za 

najmlajše. Ker pa so ta dan v Brežicah v 
organizaciji našega sindikata potekale tudi 
Mednarodne športne igre papirničarjev, ki 
so se jih poleg slovenskih udeležili tudi pa-
pirničarji iz Hrvaške, Slovaške, Madžarske 
ter Bosne in Hercegovine, smo dan izkori-
stili tudi za druženje z nekaterimi od njih, 
ki so se nam v popoldanskem času pridruži-
li. Srečanje se je potegnilo v večerne ure, 
ko smo ob zvokih ansambla tudi zaplesali.

 Peter Drakulić
 odnosi z javnostmi

Tradicionalno srečanje zaposlenih
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www.avtoplin.si

Ali veste, koliko lahko prihranite na gorivu?

Prihranite do 50 %, vaša denarnica in okolje vam bosta hvaležna!

Vozite do 50 % ceneje!
M: 051 688 880, 031 629 792
E: info@sigas.si, www.sigas.si

LJUBLJANA/KRŠKO - Vla-
da RS je sprejela novelaci-
jo programa izvedbe infra-
strukturnih objektov v okviru 
izgradnje HE Krško. „Zaradi 
spremenjene dinamike izva-
janja del, izdelave podrob-
nejše projektne dokumenta-
cije, ki je podala nove ocene 
investicije, uskladitev ocen 
celotne investicije z realni-
mi vrednosti pogodb in do-
ločitev spremenjenih virov 
financiranja je bila višina in-

vesticije, po tekočih cenah  
za obdobje 2010 – 2014, oce-
njena na 70.610.972 evrov,“ 
so zapisali v vladnem spo-
ročilu za javnost. Z upošte-
vanjem poplačila obvezno-
sti stroškov kredita, ki ga je 
leta 2011 za gradnjo najelo 
podjetje Infra d. o. o., bodo 
stroški izgradnje vseh uredi-
tev znašali 71.748.444 evrov, 
od tega Ministrstvo za kme-
tijstvo in okolje iz Vodnega 
sklada zagotavlja 49.578.849 
evrov, Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor – DRSC 
6.752.693 evrov, preostali 
del v višini 15.416.901 evrov 
pa predstavlja vložek HESS 
d. o. o., ELES d. o. o., Adriaplin 
d. d., Elektro Celje d. d. in 
Občine Krško. Izgradnja ure-
ditev se bo zaključila v letu 
2014, financiranje pa v letu 
2015.

Novelirali 
program 
infrastrukture 
za HE Krško

Brez jedrske energije 
ne bo zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov
V začetku septembra je v Grand Hotelu Union v Ljubljani potekala tri-
dnevna mednarodna konferenca jedrskih strokovnjakov z naslovom „Je-
drska energija za novo Evropo“, pri kateri je pomembno vlogo odigralo 
podjetje GEN energija iz Krškega. O poteku, vsebini in ugotovitvah kon-
ference smo se pogovarjali z doc. dr. Tomažem Žagarjem, vodjo službe za 
dovoljenja in analize v GEN energiji. 

Tomaž Žagar

Skupinska fotografija udeležencev konference
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»30 skupnih let je za nami. 
Prve vezi so prerasle v veli-
ko več, v odnose, ki presegajo 
prostor in čas. Naše partner-
stvo ni le oblika dela, pred-
vsem nam prinaša nova prija-
teljstva in znanstva,« je svoj  
nagovor začel župan mag. Mi-
ran Stanko. Zahvalil se je 
vsem, ki so vsa ta leta prija-
teljstvo in sodelovanje ohra-
njali, tako različnim društvom, 
skupinam in dolgoletnemu žu-
panu Obrigheima Rolandu La-
uerju, ki je v znak zahvale ob 
letošnjem prazniku občine Kr-
ško prejel tudi zlato plaketo. 

Gostje so se v sklopu obiska 
prijetno družili tudi na tradi-
cionalnem Killianovem sejmu, 

Poziv 
za člane strokovnih komisij 

Za izvedbo postopka javnega razpisa, strokovne presoje in 
ocenjevanje programov oziroma projektov na področju druž-
benih dejavnosti bodo s strani župana občine Krško ponov-
no imenovane strokovne komisije. Člani posamezne komisi-
je morajo imeti izkušnje in poznati področje, za katerega 
so imenovani, ne smejo pa opravljati dejavnosti upravlja-
nja, predstavljanja, nadzora ali zastopanja pri predlagate-
ljih programov. 

V skladu z navedenimi določili vas vabimo, da nam posre-
dujete vaše predloge za člane posameznih strokovnih ko-
misij – najkasneje do 12. 10. 2012 na naslov Občina Krško, 
CKŽ 14, 8270, Oddelek za družbene dejavnosti.

Prejšnji četrtek je v Krškem potekal dan brez avtomo-
bila. Občina Krško se je med drugim tudi tako pridružila 
evropski pobudi, ki nas nagovarja k ukrepanju proti one-
snaženju in hkrati skrbi za zdravje. Staro mestno jedro, 
ki je bilo zaprto za ves promet, je za nekaj ur postalo me-
sto ustvarjanja za najmlajše. Po mestu pa je ves dan vo-
zil tudi brezplačen avtobus. 

Otroci so za ves promet zaprto cesto poslikali s sporočilni-
mi stvaritvami, ki nagovarjajo k uporabi nemotornih in jav-
nih prometnih sredstev, in mnogim pokazali, da je življenje 
v mestu brez avtomobila prav prijetno in se lahko normal-
no odvija. Skozi ustvarjalne dejavnosti so sporočali svoje 
želje v prometu voznikom, pridružili pa so se tudi kolesar-
ji osnovne šole Jurija Dalmatina Krško pod vodstvom Toneta 
Zakška, policisti pa so prikazali vse, kar storijo za varnost v 
cestnem prometu. 

V velikem številu so evropsko idejo podprli tudi predstavni-
ki občinske uprave Občine Krško skupaj z županom mag. Mi-
ranom Stankom, saj so številni med njimi namesto avtomo-
bila izbrali avtobus ali pa do svojega delovnega mesta prišli 
kar peš. Pred upravno stavbo Občine je center dobrega po-
čutja Vitanova pripravil tudi jutranjo telovadbo z vaditelji-
co Alenko, ki je prijazno pokazala, kakšen naj bi bil tudi si-
cer uvod v dan, ki bi gotovo prispeval k bolj kakovostnemu 
in zdravemu načinu življenja. 

Ulica CKŽ je bila v celoti zaprta med 7. in 12. uro. »Ulice 
otrokom« pa je tematski naslov tokratne tradicionalne po-
bude evropskega tedna mobilnosti, ob katerem je želela tudi 
Občina Krško občanke in občane nagovoriti k zavesti, da manj 
prometa izboljšuje kakovost življenja.

Kot sta povedala lastnika An-
dreja in Janez Dušak, je nji-
hova prva skrb zadovoljstvo 
kupca, kajti le tako je možno 
poslovati v obojestransko ko-
rist. Obljubila sta sprejemlji-
ve cene in kakovostne izdel-
ke. Župan občine Krško mag. 
Miran Stanko se jima je v 
svojem nagovoru zahvalil za 
poslovno priložnost, ki sta 
jo bila pripravljena sprejeti 
v starem mestnem jedru, in 
jima zaželel, da bi bila nju-
na trgovska dejavnost v tem 
delu mesta prav tako zelo 
uspešna. Poudaril je, da bo 
z različnimi vsebinami mesto 
postalo bolj zanimivo in tako 
vsak dan privabilo kakšnega 
obiskovalca več. Odprtja je 
bila vesela tudi predsednica 
sveta KS mesta Krško Jožica 

Koncept gospodarjenja z od-
padki v občini Krško deluje v 
prid preprečevanja nastaja-
nja odpadkov in daje pred-
nost ponovni uporabi ter re-
cikliranju. Srečanje je bilo 
namenjeno vpogledu in se-
znanitvi, kako se odpadki pre-
delajo v koristne surovine. 
Zanimiv je podatek, da v vseh 
objektih na zbirnem centru v 
Spodnjem Starem Gradu letno 
obdelajo skoraj 6000 ton loče-
no zbranih komunalnih odpad-
kov. Nova pridobitev, s katero 
namerava družba Kostak ob-
delati 15.000 ton odpadkov na 
leto, pa tako predstavlja nad-
gradnjo že do sedaj zgledno 
delujočega sistema ravnanja 
z odpadki. 

Poleg ostalih okoljsko napre-
dnih ciljev bo investicija, ki 
so si jo ogledali gostje, zago-
tovila ugodnejšo ceno prede-
lave odpadkov, kot jo imajo 

Sosedom predstavili sistem 
gospodarjenja z odpadki 
Potem ko je avgusta z delovanjem začel nov, sodoben objekt za mehansko obdelavo mešanih komunal-
nih odpadkov na lokaciji obstoječega Zbirnega centra v Spodnjem Starem Gradu, ki omogoča njihovo 
avtomatsko sortiranje, je župan občine Krško mag. Miran Stanko v začetku prejšnjega tedna na ogled 
delovanja linije in predstavitev sistema gospodarjenja z odpadki povabil župane posavskih občin in di-
rektorje komunalnih podjetij s tega območja. 

primerljivi centri v Sloveni-
ji, je na predstavitvi pouda-
ril direktor sektorja komu-
nale v družbi Kostak Jože 
Leskovar. Direktorica občin-
ske uprave Melita Čopar pa 
je dodala, da bo Občina Kr-
ško na obstoječi lokaciji zbir-
nega centra dosegla cilj, da 
se večina odpadkov obdela na 

njenem območju; na regijsko 
odlagališče CeROD pa se od-
važa le tisti preostanek, ki je 
namenjen trajnemu odlaga-
nju, s čimer naj bi samo za-
voljo manj pogostih prevozov 
prihranili okoli 50.000 evrov 
letno. Po trenutni oceni se bo 
količina sedaj odloženih od-
padkov zmanjšala na tretji-

no, sta še poudarila Leskovar 
in Čoparjeva. 

Gostje so se seznanili tudi z 
bodočimi načrti, saj bo Cen-
ter za ravnanje z odpadki 
Občina Krško v naslednjem 
letu nadgradila še z zaprtim 
objektom za biološko obdela-
vo odpadkov, kar se bo ugo-
dno odrazilo tudi v zmanjša-
nem vplivu na okolje. Na ta 
način bo center za ravnanje 
z odpadki Spodnji Stari Grad, 
poleg centra v Celju, tehno-
loško in ekološko najučinkovi-
tejši center v Sloveniji. 

Posavske župane, direktorje 
občinskih uprav in komunal je 
župan sprejel v Mestnem mu-
zeju Krško, kjer so si gostje 
pred odhodom na ogled sortir-
nice ogledali tudi del zgodovi-
ne, ki jo upodablja spominska 
soba krške mecenke in gospo-
darstvenice Josipine Hočevar. 

Udeleženci delovnega srečanja v Mestnem muzeju Krško

30 let prijateljstva praznovali tudi v Nemčiji
Občina Krško je pred 30 leti podpisala Listino o pobratenju in sodelovanju z nemško občino Obrigheim. 
Potem ko smo visok jubilej skupaj z gosti iz Obrigheima v Krškem počastili junija, so praznovanje v 
Nemčiji pripravili v začetku septembra. Udeležili so se ga tisti, ki pretekla desetletja vidno krepijo in 
negujejo prijateljstvo med obema Občinama: pevci moškega zbora KD Svoboda Brestanica, Aktiv kmeč-
kih žena in predstavniki Občine Krško. 

ki je kot vedno ponudil prilo-
žnost za stik s tistimi, ki nas še 
ne poznajo, in za utrjevanje 
vezi s tistimi, ki prijateljstvo 
med dvema pobratenima ob-
činama gradijo že tri desetle-

tja. Bogato založene stojnice 
so bile tudi tokrat postavlje-
ne vzdolž glavne ulice in ne-
kaj stranskih v bližini občinske 
stavbe. Letos so predstavnice 
Aktiva kmečkih žena Krško po-

novno razvajale s tradicional-
nimi slovenskimi dobrotami, 
med katerimi so obiskoval-
ci najbolj občudovali jabolč-
ni zavitek. 

Pot prijateljstva se tako vse 
od leta 1982, ko sta takratni 
predsednik skupščine občine 
Krško Silvo Gorenc in takratni 
župan občine Obrigheim Ro-
land Zimmermann podpisala  
listino o prijateljstvu in sode-
lovanju, razvija naprej. Ob ju-
bilejih, kot je 30-letnica, z ve-
seljem ugotavljamo, da je bil 
to zgodovinski podpis za dolgo 
in trdno prihodnost prijatelj-
stva, na katerega imajo mnogi 
nepozabne spomine, ob tem, 
da novi še vedno nastajajo …

Tuš v starem mestnem jedru
Nov korak k oživitvi starega mestnega jedra je v soboto prispevala otvoritev franšizne trgovine TUŠ. 
Živilsko ponudbo so v tem delu že več let najbolj pogrešali prebivalci tega območja. V prenovljenem 
objektu, ki je v lasti Občine Krško, je svojo dejavnost umestilo družinsko podjetje s 15-letno tradicijo, 
ki jim je prinesla že veliko zvestih kupcev. 

Mikulanc, ki se zaveda, kako 
pomembno je, da predvsem 
tisti prebivalci v mestnem je-

dru, ki so odvisni od drugih, 
dobijo trgovino v neposredni 
bližini. 

Tukajšnji meščani so potem, 
ko je pred leti zaradi eko-
nomskih razlogov preneha-
la delovati ena izmed trgo-
vin s tovrstno ponudbo, po 
osnovne življenjske potreb-
ščine namreč morali v ve-
čje trgovske centre na obro-
bju mesta, česar se je v svoji 
avtorski pesmi dotaknil tudi 
kantavtor Peter Dirnbek. 

Dogajanje sta skupaj z njim 
popestrila še klapa Parangal 
in mladinski oddelek Valva-
sorjeve knjižnice z delavni-
cami za otroke, pomemben 
prispevek z zanimivo simbo-
liko pa je programu dodala 
tudi nekdanja krška dobro-
tnica Josipina Hočevar, ki jo 
je upodobila Ivanka Černe-
lič Jurečič.

Župan mag. Miran Stanko na otvoritvi prodajalne Tuš v 
družbi lastnice Andreje Dušak, predsednice sveta KS me-
sta Krško Jožice Mikulanc in krške dobrotnice Josipine 
Hočevar 

V službo in po opravkih brez 
avtomobila tudi v Krškem

Otroci pri ustvarjanju na mestni ulici ob dnevu brez av-
tomobila

Peš v službo
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OBČINA BREŽICE OBVEŠČA
Občina Brežice kot pripravljavec prostorskega akta ob-
vešča javnost, da bo od 20. 09. 2012 do 20. 10. 2012 
potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občin-
skega prostorskega načrta (OPN) za območje občine Bre-
žice in potrjenega okoljskega poročila (OP).

Kraj in čas javne razgrnitve
Ogled celotnega dopolnjenega osnutka OPN in potrjene-
ga okoljskega poročila (OP) je možen v prostorih Obči-
ne Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice – Oddelek 
za prostorsko načrtovanje in razvoj v času uradnih ur. 
Po določenih segmentih je možen vpogled tudi na sede-
žih KS Artiče, KS Globoko in KS Pišece, KS Bizeljsko, KS 
Dobova ter  KS Cerklje ob Krki.

Kraj in čas javne obravnave 
Javna obravnava bo potekala v prostorih Mladinskega 
centra Brežice v veliki dvorani v pritličju dne 10. okto-
bra 2012 (sreda) ob 18. uri.

način in roK za podajanje pripomb in mnenj
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen 
dokument podajo pripombe in predloge vsi zainteresi-
rani posamezniki, organi in organizacije. Rok za odda-
jo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu 
osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve – do vključ-
no 20. 10. 2012.

sobota, 29.9.2012

• Teniški turnir dvojic KS Cerklje ob Krki, Vojašnica Jerne-
ja Molana Cerklje ob Krki ob 9. uri, organizatorja Vojašnica 
Jerneja Molana Cerklje ob Krki in Športno društvo Amater. 

• Svečana predaja v namen modernizirane ceste JP 527050 Trate 
– Suhadol, začetek cestnega odseka v Pavlovi vasi ob 17. uri, or-
ganizatorja KS Pišece in Gradbeni odbor za modernizacijo ceste.

toreK, 2.10.2012 
 
• Vodeni ogled razstave Dediščina naših vodnjakov z avtorico 

Marijo Sušnik in Lucijo Zorenč, sejna soba Upravne enote Bre-
žice (CPB 24a, Brežice) ob 19. uri, organizator Društvo za oži-
vitev mesta Brežice, kontaktna oseba Alenka Černelič Krošelj. 

sreda, 3.10.2012

• Pohod na Sveti Vid, TIC Čatež ob Savi vsako sredo v oktobru 
ob 9. uri, organizator Mladinski center Brežice.

• Razstava del likovne kolonije Doga tempore ex Cvičkorel, 
Gasilski dom Cerklje ob Krki od 3.10. do 6.10.2012 od 19. 
do 20. ure, organizator Vinogradniško, turistično in kultur-
no društvo Cerklje ob Krki. 

• Literarna branja na predvečer 140. letnice Društva sloven-
skih pisateljev, Knjižnica Brežice ob 19. uri, organizator JSKD 
RS Območna izpostava Brežice.

četrteK, 4.10.2012 

• Dan odprtih vrat PGD Cerklje ob Krki, Gasilski dom Cerklje 
ob Krki od 15. do 18. ure, organizator PGD Cerklje ob Krki. 

• Otvoritev prve samostojne pregledne slikarske razstave Ma-
rije Kukovica, avla Mladinskega centra Brežice ob 19. uri, or-
ganizator Mladinski center Brežice.

• Javne vaje KD Mešani pevski zbor VIVA Brežice, Vivina 
učilnica (Prosvetni dom Brežice, Trg izgnancev 12b, Brežice) 
ob 20.20, organizator KD Mešani pevski zbor VIVA Brežice.

peteK, 5.10.2012

• Svečana predaja v namen modernizirane ceste Sromlje-Vol-
čje in ceste Balas-Rucman vrh, Volčje ob 15. uri in Rucman vrh 
(Vinska klet Zvonke Pinterič) ob 15.30, organizator KS Sromlje. 

• 6. nogometni turnir med vasmi KS Cerklje ob Krki, OŠ Cerklje 
ob Krki ob 19. uri, organizator Športno društvo Sušica.

sobota, 6.10.2012

• Živ žav - ustvarjalne in družabne urice za otroke, igralni-
ca Mladinskega centra Brežice od 10. do 12. ure, organi-
zator Mladinski center Brežice. 

• Osrednja prireditev ob prazniku KS Cerklje ob Krki (kultur-
ni program, podelitev plaket in priznanj, družabno sreča-
nje krajanov), Gasilski dom Cerklje ob Krki ob 19. uri, or-
ganizator KS Cerklje ob Krki.

• Tradicionalni koncert Dekliškega pevskega zbora KD Zvez-
da Dobova s KD Gasilski pihalni orkester Loče, Kulturni 
dom Dobova ob 19. uri, organizator Dekliški pevski zbor 
KD Zvezda Dobova.

nedelja, 7.10.2012

• Turnir v odbojki na travi med vasmi KS Cerklje ob Krki, Čreš-
njice ob 13. uri, organizator Turistično, športno in kulturno 
društvo Črešnjice.

ponedeljeK, 8.10.2012 
 
• Teden odprtih vrat Doma upokojencev Brežice (v času te-

dna odprtih vrat bo na ogled razstava ročnih del stanoval-
cev doma), prostori DU Brežice (Prešernova 13, Brežice) od 
8.10 do 13. 10.2012 med 9. in 17. uro, organizator Dom upo-
kojencev Brežice. 

četrteK, 11.10.2012 

• Otvoritveni koncert 2. mednarodnega otroškega folklornega 
festivala (10.10. do 14. 10. 2012), Prosvetni dom Brežice ob 
9.30, organizator Otroška folklorna skupina KUD Oton Župan-
čič Artiče v sodelovanju z OŠ Artiče in OŠ Brežice. 

• Ekipno državno prvenstvo v atletiki za srednje šole, atlet-
ski stadion Brežice ob 10. uri, organizator Ekonomska in tr-
govska šola Brežice.

peteK, 12.10.2012

• Predstavitev podzemnega sveta v Posavju in predstavitev de-
lovanja Jamarskega kluba Brežice, prostori OŠ Velika Doli-
na, ob 12. uri za šolarje in ob 18. uri za vse zainteresirane, 
organizator Jamarski klub Brežice. 

sobota, 13.10.2012

• Vivanje: Z Vivo po Brežicah, mesto Brežice (začetek na 
tržnici Brežice) od 8.20 do 12.20, organizator KD Mešani 
pevski zbor VIVA Brežice.

• 150 let proge Zidani Most-Sisak, Železniška postaja Bre-
žice ob 9.28 in Dobova ob 9.36 (ogled postaje), organiza-
tor Slovenske železnice v sodelovanju s posavskimi obči-
nami in KS Dobova. 

• Živ žav - ustvarjalne in družabne urice za otroke, igralni-
ca Mladinskega centra Brežice od 10. do 12. ure, organi-
zator Mladinski center Brežice. 

• Dan odprtih vrat JGZ Letalski center Cerklje ob Krki, Leta-
lišče Cerklje ob Krki (JGZ Letalski center Cerklje ob Krki) 
ob 10. uri, organizatorja JGZ Letalski center Cerklje ob 
Krki in Aeroklub Posavje. 

• Gala koncert 2. mednarodnega otroškega folklornega fe-
stivala (sodelujejo skupine iz Makedonije, Bosne in Her-
cegovine, Hrvaške in Slovenije), Prosvetni dom Artiče ob 
18. uri, organizator Otroška folklorna skupina KUD Oton 
Župančič Artiče v sodelovanju z OŠ Artiče in OŠ Brežice. 

• Koncert mešanih pevskih zborov KUD Brežice in Josip Vrho-
vski Nedelišče (Hrvaška), Viteška dvorana Posavskega mu-
zeja Brežice ob 19. uri, organizator KUD Brežice.

• Zapojmo čisto po domače - jubilejni koncert ob 15-letni-
ci delovanja, dvorana gasilskega doma Cerklje ob Krki ob 
19. uri, organizator KD Koledniki Bušeča vas.

Brežiški 
oktober 

‘12

Program Brežiškega oktobra 2012 
(od 29.9.2012 do 18.10.2012)

Občina Brežice 28. oktobra praznuje občinski praznik. V prazničnem mesecu se bodo zvrstili številni 
dogodki in prireditve: športni dogodki, koncerti, razstave, dnevi odprtih vrat, tradicionalni 

obrtno-podjetniški in kmetijski sejem ter 36. pohod Po poteh brežiške čete.  
Prijazno vabljeni!

nedelja, 14.10.2012

• Sejem rokodelskih znanj v gradu Brežice (predstavitev in pro-
daja izdelkov rokodelskih znanj, vodeni ogled muzeja), graj-
sko dvorišče Posavskega muzeja Brežice od 9. do 14. ure, or-
ganizator Posavski muzej Brežice.

• 17. tek po vinski cesti (tek na progah: 9560 m, 1800 m, 610  m 
in 370 m in pohod, 28 kategorij), start v Bušeči vasi – Kluno-
ve toplice ob 11. uri (prijave od 9.15), organizator ŠD Sušica. 

toreK, 16.10.2012 

• Vodeni ogled razstave "Kolnarji, trgovci, obrtniki", avla Fa-
kultete za turizem (CPB 36, Brežice) ob 19. uri, organizator 
Društvo za oživitev mesta Brežice. 

četrteK, 18.10.2012 

• Predstavitev knjige Metulj brez pomladi, avtorice Antice Ma-
rijanac, Dvorana Savice Zorko v Knjižnici Brežice ob 18. uri, 
organizator Knjižnica Brežice v sodelovanju s KD Franc Bogo-
vič Dobova.

• 40. samostojna razstava fotografij avtorja Oskarja Gerjeviča, 
Kavarna Rosca (pri trgovini Spar) ob 19. uri, organizator Oskar 
Gerjevič in Občina Brežice. 

Za podrobnejše informacije o prireditvah se obrnite na nave-
dene organizatorje posameznih prireditev. Program Brežiš-
kega oktobra 2012 je na voljo tudi na spletu www.brezice.si.
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JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE 
V PROGRAMU PRIREDITEV OB 

OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE SEVNICA 
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@obcina-sevnica.si, najkasneje do 30. septembra 
2012. 

Za dodatne informacije lahko pokličete v Kabinet župana na 
telefonsko številko 81 61 213.
 Občina Sevnica

V Sevnici odpira vrata 
energetska svetovalna pisarna

Svetovalna dejavnost na po-
dročju učinkovite rabe ener-
gije (URE) in obnovljivih virov 
energije (OVE) je programski 
projekt Ministrstva za infra-
strukturo in prostor. Izvaja-
nje svetovanja za občane so-
financira Eko sklad – slovenski 
okoljski javni sklad, svetova-
nje pa že skoraj dve desetle-
tji izvaja Gradbeni inštitut 
ZRMK z usposobljenimi ener-
getskimi svetovalci z ustre-
znimi licencami. Svetoval-
na mreža ENSVET povezuje 
že 36 energetskih pisarn po 
vsej Sloveniji, kar je rezultat 
dobrega sodelovanja z obči-
nami.

Razmislek o rabi energije se 
dolgoročno obrestuje, saj 
cene energije nezadržno ra-

stejo. Z brezplačnimi nasve-
ti bodo svetovalci občanom 
nudili kakovostno pomoč 
pri informiranju o najnovej-
ših tehnologijah za gradnjo 
stavb, ogrevanju, prezra-
čevanju, hlajenju, o upora-
bi obnovljivih virov energije, 
o uporabi energetsko varč-
nih gospodinjskih aparatov, 
o toplotni zaščiti zunanjega 
ovoja stavb, o ustrezni izbi-
ri oken in ostalega stavbne-
ga pohištva, o uporabi so-
dobnih ogrevalnih naprav, o 
izbiri najprimernejših ener-
gentov glede na danosti lo-
kacije in značilnosti stavbe, 
o energetski sanaciji stavb in 
energetski zasnovi novogra-
denj, zmanjšanju porabe go-
riva, pripravi tople sanitarne 
vode, o možnostih pridobitve 

nepovratnih sredstev in kre-
ditov za URE in OVE ter vsa 
druga vprašanja, ki se nana-
šajo na URE in OVE v gospo-
dinjstvih.

Energetski svetovalci pripra-
vljajo in izvajajo tudi izobra-
ževanja in strokovna usposa-
bljanja v obliki strokovnih 
predavanj po šolah in krajev-
nih skupnostih, o aktualnih 
temah s področja energet-
skega svetovanja pa obvešča-
jo tudi preko lokalnih tiska-
nih in elektronskih medijev.

Za svetovanje se je potreb-
no predhodno najaviti, kar 
občani lahko storijo na Ob-
čini, kjer se dogovorijo za 
termin in vsebino razgovora. 
Razgovor s svetovalcem traja 

45 minut, nakar bo svetova-
lec pripravil in poslal na dom 
povzetek razgovora z vsemi 
podrobnejšimi podatki in na-
vodili. 

Brezplačno svetovanje v Sev-
nici bodo izvajali svetovalci 
iz Energetske pisarne Breži-
ce, in sicer vsako drugo in če-
trto sredo v mesecu po pred-
hodni najavi. 

Predhodne prijave za ener-
getsko svetovanje na Obči-
ni Sevnica sprejema in po-
sreduje dodatne informacije 
Roman Perčič, vodja oddel-
ka za okolje in prostor na tel. 
št. 07 81 61 221 in 041 609 
616 ali po elektronski pošti 
na naslov roman.percic@ob-
cina-sevnica.si.

V oktobru začne v Sevnici delovati energetska svetovalna pisarna, ki je namenjena brezplačnemu sve-
tovanju občanom na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Energetska pisarna bo ob-
čanom na voljo v pisarni podjetniškega inkubatorja v prostorih Komunale d.o.o. Sevnica. 

OBVESTILO 
o začetku izgradnje hišnih priključkov 

za optično omrežje

Izgradnja hrbteničnega omrežja v občini Sevnica je kon-
čana. V naslednjih dneh se bo na vašem območju priče-
la izgradnja HIŠNIH PRIKLJUČKOV-RNO (razvodno na-
ročniško omrežje).

Hišni priključki na optično omrežje se bodo gradili pov-
sod tam, kjer bodo gospodinjstva za to izrazila svoj in-
teres, kar lahko storijo s podpisom Pogodbe o izgra-
dnji priključka na odprto širokopasovno omrežje, ki 
jo sklenejo s podjetjem GVO. 

Vpogled na predvideno traso je občanom na voljo pre-
ko občinske spletne strani v aplikaciji Google Earth, pod 
rubriko Optično omrežje - Predvidena trasa širokopasov-
nega omrežja v 3D - Google Earth (http://www.obci-
na-sevnica.si/obcina-sevnica/projekti/optika-sevnica/
trasa-optika-sevnica-3D). V aplikaciji Google Earth je 
mogoče natančno videti z rdečimi in modrimi pikami 
označena gospodinjstva na območju izvedbe projekta. 

V občini Sevnica imamo 2442 gospodinjstev, ki bodo 
imela možnost prednostne priključitve v prvi fazi, to je 
takoj po končani izgradnji. Ta gospodinjstva so v apli-
kaciji označena z rdečimi pikami. Na spletni strani je 
možen tudi vpogled v ponudbe treh operaterjev: Jatel.
si Jazbinšek Janez s.p., ter od Siola in Amisa.

Cena izgradnje hišnega priključka je za vsa gospodinj-
stva enaka in bo znašala 192 EUR z DDV. V ceni je zajet 
izkop od glavnega voda do objekta, položitev optičnega 
kabla do objekta ter vgradnja OŠO omarice. 

V naslednjih dneh se bo pri vas oglasil operativni vod-
ja izvajalca GVO d.o.o., z namenom, da se boste dogo-
vorili o poteku izgradnje priključka v kolikor ste zain-
teresirani za priključitev na širokopasovno omrežje.

Kontakt:
• operativni vodja del s strani izvajalca, podjetja GVO: 
 bostjan.kolar@telekom.si GSM: 031 235 615
• nadzor nad izvedbo RNO (razvodno naročniško omrežje)
 dusan.razborsek@siol.net GSM: 041/725-894
• vodja projekta in koordinator s strani Občine Sevnica: 
 bojan.kostevc@obcina-sevnica.si, GSM: 051/348-039

Informacije o projektu so dostopne na spletni strani 
http://www.obcina-sevnica.si, pod rubriko aktualni pro-
jekti: »Optično omrežje«.

Sevnica, september 2012
  Občina Sevnica

Mestu Sevnica 2. mesto in priznanje 
za urejenost ter gostoljubje

V sklopu projekta Moja deže-
la - lepa in gostoljubna, ki ga 
pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika republike dr. Da-
nila Türka organizira Turistič-
na zveza Slovenije, se je na 
državno ocenjevanje v ka-
tegoriji srednje velikih mest 
uvrstila tudi Sevnica. Ocenje-
valna komisija je Sevnico obi-
skala in ocenila 30. julija. Za 
sprejem in vodenje komisije 
so poskrbeli v Turistično Infor-
macijske pisarne Sevnica, na 
sevniškem gradu pa je mesto 
komisiji predstavil tudi župan 
Srečko Ocvirk. S poglavitnim 
poslanstvom urejanja okolja 

v okviru zelenega turizma in 
trajnostnega razvoja so se v 
tekmovanju pomerila števil-
na mesta in kraji iz vse Slo-
venije. Prav urejeno in go-
stoljubno okolje je temeljno 
sporočilo projekta Moja deže-
la – lepa in gostoljubna. 

Komisija je pri ocenjevanju 
upoštevala več meril, in si-
cer vstop v mesto, opremlje-
nost s turistično in preostalo 
signalizacijo, urejenost sre-
dišča mesta in glavnih ulic v 
centru, vzdrževanost in ure-
jenost javnih objektov, ure-
jenost in varnost cest ter 

kolesarskih stez, hortikul-
turno ureditev in ocvetliče-
nost mesta, ohranjenost in 
urejenost naravne in kultur-
ne dediščine v mestu, ureje-
nost javnih površin in ekolo-
ških otokov ter gostoljubje 
turističnih delavcev ter turi-
stičnih ponudnikov. Na pod-
lagi točkovanja in splošnega 
vtisa o mestu se je Sevnica 
uvrstila na drugo mesto v ka-
tegoriji srednjih mest.

Komisija je kot posebej po-
hvalno izpostavila urejenost 
in prenovljenost glavne ulice 
ter mestnega jedra, urejenost 

krožišč, odlično izbiro lokal-
nih in mednarodnih prireditev 
ter podporo občine pri razvo-
ju turizma. Nekaj pomanjklji-
vosti se bo odpravilo z dokon-
čanjem gradbenih del skozi 
Sevnico, v prihodnosti pa bo 
potrebno nekoliko več pozor-
nosti nameniti urejanju žele-
zniške postaje.

Priznanje je pohvala vsem 
prizadevnim turističnim de-
lavcem ter vsem, ki skrbijo 
in se trudijo za urejenost in 
lep videz mesta. Sklepna pri-
reditev s podelitvijo priznanj 
bo 15. oktobra v Radencih.

Posebno prepoznavnost Sevnici daje grad na vzpetini nad 
mestom. (Foto: Ljubo Motore)

27. september - 
svetovni dan turizma

Ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembru, Turistično 
informacijska pisarna Sevnica (TIP Sevnica) in KŠTM 
Sevnica vabita na naslednje dogodke:

• od 10.-13. ure v TIP Sevnica: prikaz slikanja – tehnika 
olje na platno in izdelovanje spominka s pletenjem,

• ob 11. uri: turistično vodenje po mestu Sevnica,
• ob 12. uri: štart vodenega ogleda s spoznavanjem gozda 

od Ribnika Loke v Zavratcu do najdebelejše bukve 
v Posavju pod Dolenjimi Impoljami, kjer bo namenu 
predana opisna tabla.

Vljudno vabljeni.

Objavljen je razpis za štipendiranje 
bodočih prevzemnikov kmetij

Občina Sevnica je 14. 9. 2012 objavila Javni razpis o 
dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje 
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Sevnica za leto 2012 – štipendiranje bodočih 
prevzemnikov kmetij. Namen ukrepa je spodbujanje 
uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske 
proizvodnje ter finančna pomoč pri izobraževanju rednih 
dijakov oziroma študentov kmetijskih in gozdarskih strok 
iz občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in 
delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. 
Višina razpoložljivih sredstev znaša 16.930,00 EUR. 
Štipendija v šolskem letu 2012/2012 bo znašala največ 
170 EUR mesečno, izplačevala pa se bo 12 mesecev. 
Razpis je odprt do 19. 10. 2012. Brezplačna razpisna 
dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si), zainteresirani pa jo v tem roku lahko 
dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine 
Sevnica.
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Ker gre pri teh izborih vedno 
za množico močnih interesov 
panoge in posameznih kleti, 
že dolgo ne velja več, da so 
takšne funkcije le lepotni po-
pravki družabnih prireditev. 
Princese in kraljice so resda 
privlačne na pogled, a dolgo 
že šteje tudi to, kar nosijo v 
glavi in kako se znajdejo pod 
pritiski slovenskih in medna-
rodnih nastopov. Kralj cvička 
postaja pomembnejši glasnik 
tega vina, hkrati nosi odgovor-
nost kot predstavnik proizva-
jalcev in ljubiteljev, ki pa si kro-
no lahko nadene šele z najvišje 
ocenjenim cvičkom med več 
sto vzorci. Ob priložnosti naše 
posebne priloge so mi ome-
njeni kraljevski predstavniki 
razgrnili del svojih pogledov in 
s svojim razmišljanjem podali 
mnogo zanimivih iztočnic za 
prihodnost te in drugih panog 
v Posavju.

Kljub priznanju je ta 
funkcija šele začetek 
dolge poti
Presenečeni bi bili, če bi vede-
li, koliko časa in energije leto-
šnji trije predstavniki vlagajo v 
to, kar imenujejo za „svoje po-
slanstvo“! In čeprav je uspe-
šnost izvajanja funkcij, kot so 
vinska kraljica Slovenije, cvičk-
ova princesa in kralj cvička tež-
je merljiva in je tudi čas trajanja 
njihovega uradnega nastopa-
nja dokaj kratek za kakšne ve-
čje premike, verjamejo, da jim 
bo uspelo spremeniti vsaj ne-

kaj posameznikov, s svojim de-
lovanjem pa poskušajo pustiti 
pečat, kamorkoli jih pokličejo. 
Zadaj, za tistim bolj politiki in 
diplomaciji sorodnim delom 
njihovih funkcij, pa morajo biti 
tudi konkretne izkušnje s tere-
na in domačih vinogradov, mi 
zatrdijo vsi trije.

Tjašo Metelko marsikdo po-
zna ravno po zagnanem delu 
na kmetiji in v vinogradu, ne-
davno nazaj pa je prijetno pre-
senetila tudi z dobrodelno ak-
cijo za sevniške osnovnošolce: 
„Naziv cvičkove princese mi je 
zelo v čast, kajti s tem pred-
stavljam vse velike in male vi-
nogradnike na Dolenjskem in 
seveda posebneža med vini 
- cviček. Cviček zame ni samo 
vino, je simbol neke tradici-
je in truda, zato ga kar se da 

branim in spoštu-
jem. To poslanstvo 
pa se odlično ujema 
z mojim študijem 
agronomije (Tjaša 
študira na Bioteh-
niški fakulteti v Lju-
bljani, op.a.), tako 
vidim stvari v real-
nosti in ne samo 
preko knjig. Upam, 
da bo moje ‘prince-
sovanje’ kar se da 
prepoznavno, kaj-
ti to se mi zdi tudi 
namen cvičkove 
princese. Hkrati 
pa upam, da mi še 
uspe kakšna dobro-
delna akcija, obiska-
ti otroke in ljudi, ki 
imajo omejene mo-
žnosti, in jim tako 
pričarati malo bolj 
poseben dan.“

Moški predstavnik začne po-
govor zelo skromno: „Ta naziv 
mi pomeni potrditev dolgole-
tnega dobrega in poštenega 
dela na področju vinogradni-
štva in vinarstva, še posebej 
pri proizvodnji cvička.“ 9000 
trt in 18.000 litrov proizvede-
nega vina na leto so namreč 
številke, ki jih Franc Tomše, 
ki med drugim z družino vodi 
Turistično kmetijo pri Martino-
vih, jemlje le kot odrivno de-
sko za svoje poslanstvo, aktu-
alna vinska kraljica Slovenije, 
ki jo izbirajo na podlagi nateča-
ja Pomurskega sejma, Martina 
Baškovič pa vidi svoje poslan-
stvo kot nadgradnjo doseda-
njega dela na lokalnem nivoju, 
saj je leta 2010 že bila cvičkova 
princesa. Komunikativna štu-
dentka prava doda: „Oseb-
no mi ta naziv pomeni veliko 
priznanje za moje dosedanje 
delo. Pri svojem poslanstvu 
delujem na številnih področjih, 
kar se vidi tudi v združevanju 
različnih panog. Sicer pa mi je 
v veselje, ko lahko vinogradni-
štvo, ki je za nas Slovence za-
gotovo izjemno pomembno, 
približam mladim. Jih sezna-
nim z določenimi osnovami 
ter s tem skušam vplivati tudi 
na njihov odnos ter kulturo do 
pitja vina.“ In ravno mladi so 
se izkazali za središčno točko 
delovanja vseh treh.

Dokler mladi bežijo od 
dela, moramo krivdo 
najprej iskati pri sebi
Martina doda svojo izkušnjo: 
„Ravno pretekli teden sem 
obiskala vinogradniško dru-
štvo iz Slovenskih Konjic, kjer 
sem doživela lep primer, kako 

otrokom približati vinogradni-
štvo. Namreč že od majhnih 
nog vključujejo svoje otroke 
oz. vnuke v vinogradništvo in 
ga prikazujejo kot nekaj izje-
mnega, kar tudi zagotovo je. 
Verjamem, da je isto pri sadjar-
stvu. Zato sem vesela, da sem 
odraščala v takšni družini, kjer 
so me starši vedno vključevali 
v razna priložnostna dela v vi-
nogradu, takrat pri starih star-
ših, ter tudi v sadovnjaku. In 
danes je rezultat več kot opa-
zen. Drugače dojemaš delo, 
naravo in ceniš tisto, kar pride-
laš sam in je pridelano v doma-
čem okolju.“

Da mladi bežijo z zemlje, da se 
število kmetij naglo zmanjšuje, 
da možnost samooskrbe do-
sega izjemno nizko raven in da 
marsikateri sadovnjak in vino-
grad po smrti staršev žalostno 
propade, zemlja pa ostane za-
puščena in neizkoriščena, po-
staja z vsakim dnem jasnejše 
dejstvo tudi v Posavju. Osve-
ščanje o teh težavah zato hote 
ali nehote prehaja v naloge 
princes, kraljic in kraljev. Tja-
ša opozarja na širino težave: 
„Absolutno se strinjam s tem, 
da se od malih nog začnejo pri-
vzgajati vrednote, zdi pa se mi, 
da v šolah premalo omenjajo 
kmetijstvo na splošno in ne 
cenijo delo kmeta, vinogradni-
ka. Recimo danes se z besedo 
kmet ne poimenuje nič kaj do-
brega, medtem, ko je v drugih 
državah to spoštovanja vre-
den poklic! Sama sem to izku-
sila v osnovni šoli, kjer so me 
zbadali zaradi naše kmetije. To 
je napaka in učitelji bi morali 
bolj hvaliti tudi druge poklice 
in ne samo zdravnike in odve-
tnike. V šolah, predvsem vrt-
cih, bi lahko večkrat omenjali 
kmetijske izdelke, predvsem 
v večjih mestih, saj je precej 
žalostno, da nekateri majhni 
otroci mislijo, da krompir raste 
kar v Mercatorju.“

Z zbadljivkami na račun kme-
tov so se redno srečevali tudi 
Francevi otroci. A so bili vzgo-
jeni tako, da so se znali posta-
viti zase in povedati, da so na 
svoje poreklo in znanje po-
nosni. Mladim, tako iz mesta 
kot dežele, se je potrebno po 
Francevem mnenju intenziv-
no posvečati: „Svoje poslan-
stvo vidim v širjenju kulture 
pitja vina, še posebej pa se 

posvečam mladim. 
Začeli smo s projek-
tom Spoznavajmo 
vina, prvi dogodek 
smo organizirali na 
naši kmetiji in ude-
ležilo se ga je okrog 
40 mladih. Bili so 
navdušeni nad pe-
strim izborom vin 
in strokovnimi raz-
lagami za posame-
zno sorto.

Ob tej priložnosti 
pozivam vse, ki so 
povezani z vinogra-
dništvom in vinar-
stvom, da organizi-
rajo različne poučne 
dogodke, ker nam 
tega še vedno pre-
cej manjka.“

Tjaša se s tem popolnoma stri-
nja: „Mladim manjka znanje o 
vinu, znanje o tem, kaj je lede-
na trgatev, kaj pomeni suho, 
polsuho. Zdi se mi, da če bi 
mladi vedeli to, bi malo bolj 
cenili vino, v trgovinah pa bi 
tudi malo bolj premislili, kaj bi 
kupili, in ne bi iskali samo naj-
cenejše.“

Poleg čim bolj zgodnje vzgo-
je za drugačno, bolj celovito 
razumevanje vinogradništva 
in vinarstva, pa Franc poudar-
ja pomen podajanja vrednot 
v družinskem okolju: „O delu 
v vinogradu, o vinu, se lahko 
pogovarjate za začetek reci-
mo pri nedeljskem kosilu. Če 
odrasli pijete vino iz domače-
ga vinorodnega okoliša, jim 
razložite ‘to grozdje je pa tu 
zraslo’, peljite jih pogledat te 
vinograde, gričke, kleti. Pou-
darite lokalno krajino, obred 
pitja vina, delo, ki je bilo vlo-
ženo v vsak grozd posebej. 
Nič ne bo priletelo z neba - po-
trebno je razvijati spoštovanje 
in tudi čut do dela v vinogra-
du. Postopoma.“

Prelaganje krivde za nezani-
manje mladih samo na državo, 
svetovne probleme, recesi-
jo, je le slab izgovor za nedo-
končano vzgojo doma. Beg za 
novimi priložnostmi je delno 
tudi produkt naše naveličano-
sti, slabe volje in nesprejema-
nja novih idej, na glas razmišlja 
Franc. „Kako to mislite?“ ga iz-
zovem. „Ja, poglejte, če otrok 
sliši starše, kako negodujejo 

nad tem in onim, kako glasno 
rečejo ‘Ta prekleta zemlja!’, 
kako naj se tak otrok potem 
veseli, da bo kdaj obdeloval 
to zemljo? Seveda je težko, a 
otrokom je vedno potrebno 
kazati čim več pozitivnih plati 
te tesne povezanosti z naravo, 
okoljem, jim prikazati, kako se 
ceni sad lastnega dela. Poleg 
tega, prosim, upoštevajte, da 
so to mladi ljudje, ki potrebuje-
jo izzive - ko imajo neke ideje, 
jim je potrebno kdaj tudi pri-
sluhniti in jim dati možnost,“ 
nadaljuje Franc. Naj poskusi-
jo, „ne pa, da trmasto v vlo-
gi starih gospodarjev vztraja-
mo samo pri enem pravilnem 
načinu in ne odstopamo od 
njega. Otroci nas znajo pre-
senetiti. Vidijo poslovne prilo-
žnosti tam, kjer jih mi nikoli ne 
bomo.“

Mi doma, svoje pa 
morajo narediti tudi 
okolje in institucije
Kdo bi lahko naredil več na po-
dročju ohranjanja kmetijskih, 
sadjarskih in vinogradniških 
površin? Martina strne: „V naši 
državi ima velik vpliv na vse na-
štete panoge zagotovo kme-
tijska politika, ki jo izvaja v prvi 
vrsti ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje. Vsi pa vemo, da v da-
našnjih časih politika ne deluje 
ravno vzpodbudno, če pogle-
damo na vseh področjih, ne 
le, kar se kmetijskih, sadjarskih 
in vinogradniških panog tiče. 
Zato verjamem, da bodo glede 
marsikaterega področja po-
trebne številne spremembe.“ 
Tjaša prenese odgovornost 

V naši reliefno razgibani pokrajini z ugodno klimo sta sadjarstvo in vinogradništvo zakoreninjena že stoletja. Radi se pohvalimo z njima in z vinarstvom kot s svojo naravno in kulturno 
dediščino v turističnih prospektih, prav tako ob predstavljanju Posavja na turističnih dogodkih nikoli ne manjka gajbica jabolk in vino posavskih gričev. A do teh jabolk in do te žlahtne 
kapljice, ki jo tako radi pomolimo pod nos obiskovalcem stojnic, je bila zelo dolga pot. Pot, ki jo prepogosto premalo poznamo, slabo razumemo in posledično premalo cenimo. 
Veliko dela in odločnosti nas še čaka: da bomo po eni strani zaščitili našo dediščino, ohranili in prenašali znanje naprej na naslednje generacije; da bomo prepoznali nove poslovne priložno-
sti, ki jih ponujajo dopolnilne dejavnosti in predelave sadja in grozdja v sokove, kise, suho sadje, jabolčnik, žganja, marmelade, kompote in podobno; ter da bomo kot potrošniki razumeli, 
da so živila, ki ne prepotujejo stotine kilometrov in pridelavo katerih si lahko ogledamo v živo, velika dragocenost, za katero se moramo boriti. 
Vsega naštetega se zavedamo tudi v uredništvu Posavskega obzornika. Lepo vas vabimo k branju  priloge, ki jo bomo pripravljali dvakrat letno in je naš prispevek k razmišljanju o velikih 
izzivih, ki nas na teh področjih še čakajo. 

Najprej moramo ceniti svoje delo in svoj trud,  
vložen v vinogradu in v kleti
POSAVJE - Da si posavsko vinogradništvo in vinarstvo želita še večje prepoznavnosti in vpliva v slovenskem prostoru, ni skrivnost, vendar pa so za dosego takšnih dolgoročnih ciljev vedno 
potrebni tudi ljudje, ki so se pripravljeni izpostaviti ter svoje ime in znanje podvreči kritikam stroke in javnosti. Letos posavsko vinogradništvo in vinarstvo stavita na pravi kraljevski dvor: vinski 
kraljici Slovenije 2012, Martini Baškovič iz Krške vasi, ob boku stojita še dva plemenitaša, in sicer kralj cvička Franc Tomše iz Globočic ter cvičkova princesa 2012 Tjaša Metelko iz Hudega Brezja. 

Tjaša Metelko

Franc Tomše

Foto: Smilja Radi
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KALIŠEVEC - Potem ko so se lani vi-
nogradniki s Kališevca in okolice 
zbrali na prvem srečanju z name-
nom, da ustanovijo društvo, ki bo 
povezalo tamkajšnje pridelovalce 
vinske kapljice, skrbelo za izobraže-
vanje, višjo kakovost in vina ter dru-
štven utrip, so tega uradno pod ime-
nom Društvo malih vinogradnikov 
Kališevec ustanovili februarja letos. 
In takoj poprijeli za delo.

V društvu, v katerega je po dobrem 
pol letu delovanja vključenih že pre-
ko 40 članov in ga vodi Franc Pla-
huta, so si zadali tudi cilj, da bodo 
kališevske gorce povezali z vinsko 
potjo, na začetku te pa so ob lanskem prvem neformalnem sre-
čanju že postavili vinsko prešo iz leta 1887, ki jo je imel v pose-
sti eden izmed tamkajšnjih vinogradnikov. V skrbi za ohranjaje 
kulturne dediščine na tem območju so vinogradniki in vaščani 
ob finančni podpori Franca Budne obnovili tudi kapelico iz leta 
1811, pred kratkim pa družno postavili klopotec, organizirali Jur-
jev pohod skozi tamkajšnje vinograde do cerkve sv. Jurija nad 
Trnovcem, v času delovanja pa izvedli tudi že dva predavanja 
za vinogradnike. Oba sta bila prilagojena obdelavi malih vino-

gradov, saj člani društva obdelujejo med 200 in največ 2000 trt. 
Kot je povedal predsednik Plahuta, ima naselje Kališevec na 300 
metrih nadmorske višine resda le 13 hišnik številk, zato pa toli-
ko več obdelovalnih površin. Vinogradniških je preko 15 hektar-
jev, lega pa je zelo ugodna za pridelavo modre frankinje, pa tudi 
ostalih trtnih vrst. 
� B.�Mavsar�

Kališevski vinogradniki povezani s trto in okoljem

Predsednik�kališevskih�
vinogradnikov�Franc�
Plahuta

Skupinska�slika�članov�društva�ob�preši�

tudi na nižji nivo: „Za ohranja-
nje bi lahko največ naredila ob-
čina. Po mojem mnenju bi mo-
rala občina organizirati vsak 
mesec tržnico, kjer bi bila na-
jemnina stojnice brezplačna in 
bi se lahko vinogradniki, sad-
jarji, kmetje predstavili in tako 
tudi kaj prodali. Težko je širiti 
sadovnjak ali vinograd, če ne 
veš, ali boš prodal pridelek.“

Franc pritrdi, da je marsikdaj 
težava tudi v našem nepotreb-
nem zapletanju postopkov, v 
birokraciji, katere se marsikdo 
ustraši, Tjaša pa nadaljuje iskri-
vo razmišljanje: „Vsekakor je 
treba omeniti, da so cene ze-
mljišč obupno previsoke, pa-
pirji za spremembo namemb-
nosti zemljišča tudi, občina oz. 
država bi morala nujno znižati 
stroške. Država bi se morala 
zavzeti in dati zemljo tistim, ki 
bodo iz nje nekaj naredili, pa 
naj bo to njiva, sadovnjak, vi-
nograd ali pa tovarna.“ In mi-
mogrede spet opomni na vlo-
go nas, medijev: „Ker imajo 
danes mediji zelo velik vpliv, 
bi lahko na zanimiv način pri-
kazali vinogradništvo, vrtnar-
stvo, sadjarstvo, saj vi obliku-
jete trende.“

Franc opozori na nujnost po-
vezovanja: „Menim, da ima 
Posavje kot vinogradniška po-

krajina še veliko priložnosti, 
ki jih moramo izkoristiti. Pri 
nas na kmetiji imam na primer 
prospekte drugih posavskih 
vinorodnih območij. Zakaj? 
Ker spoštujem in globoko ce-
nim njihovo delo, vsak je mo-
ral vložiti veliko truda.“ Ker je 
pregovorno med pridelovalci 
cvička in drugimi nekaj naspro-
tovanj, ošvrknem Tomšeta še 
v tej smeri. „No, ne bom re-
kel, da nevoščljivost ne obsta-

ja in seveda obstaja 
tudi podcenjevanje 
in zasmehovanje 
cvička, a glejte, v 
tem ni nobene pri-
hodnosti. Naj se 
raje usmeri ener-
gijo v svoje delo in 
širi pozitivnost. To 
je kot nek slovenski 
sindrom - a ne mo-
remo razumeti, da 
če bo šlo našemu 
sosedu dobro, da 
bo šlo dobro tudi 
nam?“ se nasmeh-
ne Franc. 

Vsak�na�svoj�
način�do�cilja

Marsikje vidimo 
strahove, s katerimi 
pa se je potrebno 
spopasti, meni Tja-
ša: „Se mi zdi, da je 

napaka nas Slovencev, da vza-
memo kot slabost, ko nam vsi 
govorijo, kako majhna država 
smo. Meni se zdi naša država 
enkratna, imamo vse: gore, 
morje, gričke, njive, vinogra-
de, štiri letne čase, na tako 
majhnem ozemlju imamo to-
liko različnih narečij, običajev, 
enkratnih vin, ki jih znamo ce-
niti, ampak ker smo količinsko 
majhni (v primerjavi s kakšno 
Francijo, Italijo), si ne upamo 

preveč hvaliti našega vina. Pri 
nas imajo spoštovanje do vina 
predvsem tisti, ki ga sami tudi 
pridelajo.“ 

Martina pojasni, kaj namera-
va še postoriti, da bo prispe-
vala k drugačnem odnosu do 
vina: „V bližnji prihodnosti so 
to promocije Slovenije kot vi-
norodne države v tujini, opra-
viti še kakšno delavnico s štu-
denti, kar se tiče kulture pitja, 
sicer pa bo, glede na številne 
dogodke, potrebno kar nekaj 
planov realizirati naslednje 
leto. Sam odnos do vina se je v 
zadnjih letih izjemno spreme-
nil, tako po mojih opažanjih, 
predvsem pa po mnenju šte-
vilnih strokovnjakov vinarske 
stroke. Zato je tudi očitkov o 
nespoštovanju Slovencev do 
vina vedno manj, saj se ogro-
mno naredi v tej smeri. Glede 
na številne izkušnje z vinogra-
dništvom iz zadnjih dveh let 
pa imam željo, da bi jih lahko 
uporabila v prihodnosti tudi 
kot bodoča pravnica z delom 
v turizmu.“

Tudi Tjaša oriše svoje načr-
te: „Organizirala bom manjše 
degustacije, kjer se bo vedno 
povedalo tudi par besed o po-
sameznih vinih, opisalo delo v 
kleti in vinogradu, ledene, po-
zne trgatve itd. Veste, kar se 

tiče vinogradništva v Posav-
ju - je res bogato in morda se 
zaenkrat tega zavedajo pred-
vsem starejši, mladi v mestih 
tega pač ne spremljajo, a mla-
di na vaseh se tega dobro za-
vedamo in smo tudi zelo po-
nosni na to.“ In dodaja, da se 
zaveda, da njo in ostale somi-
šljenike čaka še veliko dela in 
odpiranja oči.

Za zaključek Franc še enkrat 
opomni, da moramo pozor-
nost usmeriti širše: „Najprej 
moramo ceniti svoje delo, svoj 
trud, vložen v vinogradu in v 
kleti. Zato pozivam vse vino-
gradnike, da pri prodaji svojih 
vin ne gredo s cenami preniz-
ko. Spoštovanje se začne pri 
nas samih.“ Ker so pri Tom-
šetovih usmerjeni v ekološko 
kmetijstvo, ga povprašam še, 
ali vidi v tem eno izmed nujnih 
sprememb? „Ekološka pridela-
va je edina, ki ima na dolgi rok 
perspektivo. To in spodbuja-
nje lokalne pridelave, prede-
lave in potrošnje. Predvsem 
pa sprememba razmišljanja o 

delu v naravi, z zemljo: a ni da-
nes že veliko vredno, da poč-
nemo nekaj, od česa lahko živi-
mo? A moramo nujno strmeti 
k zaslužkom in odtujenosti? Ali 
ni to lepo, da preživljaš svo-
jo družino s svojim delom, s 
svojimi rokami in da tak odnos 
preneseš naprej na naslednje 
generacije?“ 

Vsekakor je.
 � Maruša�Mavsar

Martina�Baškovič

Foto:�Morana�Polovič

Foto:�Franci�Kmetič

Tel: 07 49 93 900

V enološkem laboratoriju nudimo:
◦ svetovalne analize mošta in vina
◦ poskuse čiščenja, stabilizacije in tipizacije vin
◦ svetovanje o pridelavi, predelavi grozdja do 
 stekleničenja vina

Kakovost plodov je širok in včasih kar težko določljiv pojem. Zaje-
ma številne parametre, ki jih običajno opredelimo osebno – subjek-
tivno, nekateri med njimi sploh niso merljivi ali pa jih lahko izme-
rimo le z zapletenimi napravami. Začne se že pri določanju barve, 
trdote, vsebnosti sladkorjev in kislin ter konča morda pri aromi, ki 
je prav posebno težko merljiva. A človekova čutila so čudovita »na-
prava«, ki vse to določijo skoraj hkrati: s pogledom nas plod po bar-
vi in obliki pritegne, z ugrizom takoj določimo trdoto in hrustljavost 
ploda ter takoj nato v ustih začutimo tudi skladnost okusa in arom. 
Vse to, kar znanost komaj zmore, naredi vsak od nas skoraj v hipu 
– seveda ne objektivno, temveč zelo subjektivno. In prav je tako. 

Dokler so ljudje pridelovali hrano vsak zase in svojo družino, so se-
veda izbirali tisto, kar jim je bilo najbolj všeč izmed dosegljivega. Da-
nes je povsem drugače: veliko večino hrane za nas pridelajo drugi – 
tistih nekaj odstotkov ljudi v kmetijstvu, ki skrbijo za to, da ima nad 
95 % ostalih vsak dan kaj jesti. Razen zelo majhnega deleža hrane, 
ki ga ljubitelji pridelajo na svojih sadno-zelenjavnih vrtovih ali pa 
še z nekaj klasičnega nabiralništva (gozdni sadeži in gobe), najve-
čji del ostalega kupimo v najrazličnejših (vse večjih) trgovinah, pa 
še nekaj na tržnicah in neposredno pri pridelovalcih. Takšen je pač 

danes način življenja. Vse to nas veliko večino postavlja pred dej-
stvo, da kupimo tisto, kar so drugi pridelali za nas in da izberemo 
med ponujenim. Povsem naravna je želja, da bi izbrali najboljše. 
To zajema zunanjo in notranjo kakovost, pa seveda tudi nekoliko 
bolj skrite, a izjemno pomembne lastnosti sadja – prehranske, zdra-
vstvene in celo zdravilne lastnosti. To, kar so intuitivno vedeli ljudje 
že v pradavnini, to, kar so naši predniki lepo opisovali v pregovorih 
o uživanju sadja – to moramo mi ponovno »odkrivati« s pomočjo 
sodobne znanosti, ki nas, hvala bogu, opozarja na pomen sadja v 
prehrani sodobnega človeka. Z malo zdravega razuma in dobrega 
spomina na jabolko kot zdravo malico in posladek bi vsaj del tega 
lahko naredili tudi sami ...

Pridelovalci si zelo prizadevamo ustreči željam kupcev, pa seveda 
tudi trgovci imajo svoje zahteve. Način prodaje sadja zahteva pri-
merno trajnost (jabolka morajo biti kupcem na voljo skozi vse leto), 
sposobnost za transport in prodajo – torej lastnosti, ki ne gredo vse-
lej v prid popolni užitni zrelosti plodov. Zavedamo se, da si kupec 
želi ugrizniti v odlično, popolnoma zrelo jabolko dobre konsistence 
in okusa. Ustreči vsem tem željam vsekakor ni lahko, a zelo veliko 
znanja in prizadevanja posvetimo prav temu. Ne le, da se vse leto 

trudimo pridelati lepe in zdrave plodove in pri tem zelo pazimo na 
ohranjanje narave in zdravje ljudi, se ob koncu pridelave zelo skrbno 
posvetimo določanju optimalnega časa obiranja, hitrim prevozom v 
hladilnico, nato sadje ohranjamo v tehnološko odlično opremljenih 
hladilnicah in ga na vrhunski opremi za sortiranje in pakiranje pri-
pravimo za prodajo. Tako pridejo v prodajo plodovi, za katere pride-
lovalci upamo, da bodo z veseljem in užitkom zaužiti. Zavedamo se 
tudi dejstva, da imajo zelo številni kupci kritičen odnos do uporabe 
pripravkov za varstvo rastlin in prav zato temu področju posveča-
mo prav posebno veliko pozornosti. Ne le, da v varstvo rastlin pred 
boleznimi in škodljivci aktivno uvajamo nove nekemične – alterna-
tivne metode varstva, da uporabljamo nekatere ekološke pripravke 
in metode varstva nasadov, še več: dopuščamo celo nekoliko večji 
razvoj določenih škodljivcev – vse zato, da bi vzpostavljali naravna 
ravnovesja in se še bolj približali naravi, ki nam prav pri nas ponuja 
odlične pogoje za pridelavo prvovrstnih plodov. 

Naredimo nekaj za svoje zdravje in dobro počutje, držimo se nasve-
ta svojih mam in babic: pojejmo vsak dan vsaj eno jabolko – še bo-
lje bi bilo, če bi pojedli dve!
 mag. Peter Zadravec, direktor proizvodnje

ZUNANJA IN NOTRANJA KAKOVOST PLODOV 
– želja kupcev in pridelovalcev

Pozno poletje in jesen  nam prinašata obilo sadov, ki za svoj razvoj potrebujejo skoraj celo rastno dobo – kot času od zgodnje pomladi z brstenjem dreves do kasne jeseni z odpadanjem listja re-
čemo sadjarji. Skoraj smo že pozabili na pomladi in v zgodnjem poletju dozorevajoče jagode in drugo jagodičje, pa češnje, višnje , marelice, slive in breskve … Zdaj so tu jabolka – naše najpo-
membnejše sadje. Najpomembnejša po obsegu pridelave, saj je več kot 60 % vseh slovenskih sadovnjakov posajenih s to sadno vrsto. Jablane so bile najpomembnejše tudi za razvoj sadjarstva 
kot gospodarske panoge na Slovenskem že v 19. stoletju, jabolka dajejo še danes največji delež dohodka v sadjarstvu in pomemben delež dohodka v kmetijstvu in nenazadnje – jabolko je plod, 
ki se ga najbrž skoraj vsi spomnimo kot pomembne malice ali posladka iz otroštva. In čeprav v tem času dozorevajo tudi hruške pa še manj znane kutine in nešplje (in seveda še številni drugi je-
senski plodovi), bom tokrat zaradi pomena jabolk pozornost posvetili prav njim.
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V svojih prodajalnah s kmetijsko-tehničnim bla-
gom nudimo vse za gradnjo, kmetovanje in ure-
janje okolice doma ter vrta.

V jesenskem času smo pripravili pestro izbiro se-
menskih žit, ječmena, pšenice in tritikale, NPK 
mineralnih gnojil, sredstev za jesensko zatiranje 
plevelov, PRP aktivator tal. 

Novost v letošnji ponudbi je organsko gnojilo BOGATIN, ki je za manjše upo-
rabnike pakiran v 5,15 in 30 kg pakiranju in za profesionalne uporabnike v 
big-bag vrečah po 1 m3.

V jesensko zimskem času ga lahko trosimo samostojno povsod, kjer nam pri-
manjkuje organskih snovi v tleh, ali skupaj z založnimi gnojili ter PRP akti-
vatorji tal v količini 2 m3 v sadovnjakih, 1-1,5 m3 v vinogradih 2-3 m3 na nji-
vah in 2 m3 na travnikih.

Trgovini Gregor v Dolenji vasi: 074988712 Dobovi: 07 4992805
Bizeljskem: 07 4520350 Senovem: 074881330
Sevnici: 07 8163630 Studencu: 07 8163690
Bučki: 07 384670 Tržišču: 07 8163670
Šentjanžu: 07 8163682

Za naročila in informacije smo vam na voljo v:

BOGATIN-PELETI (big- bag)
UPORABEN v sadjarstvu, vinogradništvu, na vrtu in polju 

NARAVEN, S HRANILI BOGAT, TERMIČNO OBDELAN, briketiran KOKOŠJI GNOJ 
(ne vsebuje plevelov), ki ga je možno raztrositi s trosilnikom.

Prednost uporabe BOGATIN-PELETOV:
• postopno sproščanje hranil - gnojenje za daljši čas,
• nevtralen pH - ne zakisa zemlje,
• velika vsebnost vseh hranil:

 ◦ makro hranila (N-P-K , Ca, Mg),
 ◦ mikro hranila (B, Fe, Cu, Mn ...),

• bogat z organsko maso - povečuje humus v tleh,
• povečuje mikrobiološko aktivnost v tleh,
• cenovno ugoden.

Proizvaja : JATA EMONA, d.o.o. 
Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana
Prodaja in svetovanje: 01/831 32 01

RAZVAJAJTE SVOJO ZEMLJO Z NOVIM BOGATINOM 
IN ZEMLJA BO RAZVAJALA VAS.

Če je bilo sadjarstvo prvotno 
samoniklo in so sadeži pred-
stavljali dragocen vir prehra-
njevanja zaradi vsebnosti hra-
nilnih snovi v sadju, sajenje 
prvih žlahtnih sort pa je bilo 
omejeno predvsem na samo-
stanske in graščinske vrtove, 
segajo začetki načrtnega go-
spodarjenja s sadnimi dreve-
si na našem območju v čas 
avstro-ogrske monarhije, ko 
je v obdobju 18. in 19. stole-
tja postal dolenjsko-posavski 
prostor najpomembnejše sad-
jarsko območje za širjenje in 
gojenje sviloprejke na murvah 
v industrijske namene. In mur-
ve so se, sicer danes prete-
žno kot samonikle, ohranile v 
našem prostoru vse do dana-
šnjih dni. 

Sadjarstvo je šlo  
z roko v roki  
s šolstvom
Z razvojem kmetijskega šol-
stva in širjenjem sadjarske kul-
ture, ki ga je vpeljala vladarica 
Marija Terezija, sovpada tudi 
razcvet kmečkega sadjarstva. 
Tedaj so kmetje sadili ob svo-
jih domačijah in naseljih manj-
še sadovnjake predvsem za 
samooskrbo, pa tudi z vidika 
protierozijske zaščite doma-
čij, drevesa pa so nudila tudi 
protivetrno zaščito. Marija 
Terezija je spodbudila tudi za-
sajevanje sadnih drevoredov 
v okolici prometnih in poho-
dniških poti, žal sta v Sloveniji 
ohranjena le dva, zato pa ve-
čino drevoredov iz tedanjega 
obdobja pri nas tvorijo goz-
dna drevesa, lipe, kostanji, 
smreke ipd. 

Posamezne sadne drevore-
de so sicer zasajali tudi v času 
med obema vojnama, tipično 
za naše in tudi preostalo slo-
vensko območje pa je, da vse 
od tedaj prevladujejo slive, ki 
ne zavzamejo veliko prostora 
in so odporne na zmrzal. V 19. 
in 20. stoletju se je začelo šir-
jenje tudi ostalih vrst sadnega 
drevja, pri čemer so imeli ve-
liko vlogo učitelji, ki so, pred-
vsem na podeželskih šolah, 

uvedli sadjerejo, v sklopu te pa 
so učenci ne le pridobivali te-
oretično znanje, temveč so v 
okolici šol zasajali in negovali 
sadovnjake, pridelovali sadje, 
sadike pa prenesli tudi v do-
mače okolje. Poleg tega je ve-
likemu razmahu sadjarstva v 
začetku 20. st. botrovala tudi 
trtna uš, saj so tedaj sadni plo-
dovi nadomestili manko vino-
gradniške predelave, medtem 
ko razmah ekstenzivnega sad-
jarstva sodi v obdobje po drugi 
svetovni vojni z ustanovitvijo 
zadrug, razlastitvijo posestni-
kov in združevanjem zemljišč, 

na katerih so začeli zasajeva-
ti nove sorte in selekcijo pod-
lag. Tako je bilo leta 1954/55 
na našem območju zasajenih 
že okoli 1.500 ha sadovnjakov, 
medtem ko je tradicionalno 
kmečko travniško sadjarstvo 
začelo stagnirati.

Nekdanje sorte je 
potrebno rešiti pozabe

Da bi le-tega ohranili, saj je 
večina visokodebelnih sadov-
njakov danes neoskrbovanih, 
so se na primer v Kozjanskem 
parku že pred več kot desetle-
tjem lotili sonaravne pridelave 
v travniških ali senožetnih sa-
dovnjakih. Da nekdanje sorte 
ne bi šle v pozabo, so le-te evi-
dentirali, z njimi pa tudi genet-
ski material za v prihodnje in 
zasadili drevesnico s preko 50 
sortami, v kateri pridelajo med 
2000 in 3000 sadik letno. Pred-
vsem gre za za naše območje 
specifične sorte jablan, kot 
so denimo dolenjska ali sev-
niška voščenka, ki je avtohto-
na sorta, bobovec, mušancelj, 
krivopecelj, kanada, carjevič, 
ledrovka, zlata parmena, bo-

skopski kosmač, francoski ko-
smač, več vrst renet ipd. Seve-
da pa ob navedenih jablanah 
ohranjajo in gojijo tudi druge 
nekdaj tipične vrste sadja, kot 
so hruške, drnulje, češnje, vi-
šnje, orehi, skorši, murve, le-
ske, breskve itd. Travniški na-
sadi, teh imajo skupno okoli 
470 ha, predstavljajo namreč 
vmesni prostor med kmetijski-
mi in gozdnimi zemljišči, kjer ni 
le večja koncentracija rastlin, 
temveč tudi živali. 

Naravovarstveni vidik je na-
mreč pomemben segment 
travniških nasadov, pravi Čer-
nelč, primerno okolje za ži-
vljenje rastlin in živali. Med 
temi velja izpostaviti že moč-
no ogroženo vrsto žolne vi-
jeglavko, ki domuje v Koz-
janskem parku kot enem od 
redkih slovenskih predelov, ali 
pa denimo rjavega srakopera, 
pogorelčka, srednjega detla, 
solitarne čebele in druge vrste 
živali. Zato je travniške nasade 
potrebno razumeti tudi kot vi-
sokovreden habitat, zakladni-
co biotske raznovrstnosti. 
 B. Mavsar

Bogata sadjarska dediščina Posavja
KRŠKO - Mladinski oddelek Valvasorjeve knjižnice Krško je 20. septembra gostil tretješolce krške OŠ Jurija Dalmatina in mag. kmetijstva Adriana Černelča iz Kozjanskega parka, ki je učencem pred-
stavil razvoj sadjarstva na območju Posavja in Kozjanskega ter starejše vrste in sorte sadnega drevja, ki se je našem območju ohranilo vse iz obdobja avstro-ogrske monarhije. Po tem, ko je Černelč 
zaključil z zanimivo predstavitvijo mladim radovednežem, nam je razkril še nekaj zanimivosti sadjarstva v naših krajih.

Otroci so na predstavitvi zelo uživali in se z veseljem posladkali z jabolki.

Adrian Černelč

Stara oprema sadjarjev je pritegnila veliko pozornosti.

Prestige brut nature 2003
Zlata medalja MUNDUS vini 2012

Odlikujeta jo čutnost in čistost. 
Čutnost, zaradi njene čustvene in prefinjene 
poželjivosti, ki je oprijemljiva in neverjetno 
skrivnostna. Veličastna osupljiva misel v najčistejši 
obliki tradicije Isteničevih penin.
Čistost, ker je penina od prve do zadnje zaznave 
gladka, lahka, najčistejša, kot bi bila pridelana za 
večnost.

w
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●  vse za kmetijstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, 
travništvo, pašništvo in živinorejo;

●  svetovanje s področja škropiv, gnojil, semenskega materiala in 
enologije;

● analiza vina po Oenofoss metodi (alkohol, sk. kisl., jab. kisl, hlapne 
kisl., pH, ost. sladkorja);

● krmila in ostali vitaminsko mineralni dodatki različnih proizvajalcev;
●  analiza tal, gnojilni načrti in gnojilni nasveti;
●  traktorji  in vrtni traktorji  ter kosilnice JOHN DEERE, FERRARI;
●  gozdarski stroji, motorne žage in ostala delovna in osebna oprema;
●  ekološki in čebelarski kotiček;
● SEMENSKA  ŽITA, TRAVE
● Enološka sredstva in kletarski pripomočki

Evrovinogradnik d. o. o.
PE Ulica 11. novembra 45 
8273 Leskovec pri  Krškem
Tel.: 07 49 22 772  
Mob.: 070 894 294     
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MALI KAMEN - Sadjarka Milena Kodrič z Malega Kamna 
pravi, da se s sadjarstvom ukvarja z dušo in telesom: »Kljub 
temu, da pridejo vmes leta, ko nam pridelek oklesti toča, 
ali pa denimo letos, ko nam je pozeba domala prepolovila 
pridelek jabolk in breskev.« Kar dobršen zalogaj izkušenj in 
znanja si je pridobila že v osemdesetih letih, ko je bila zapo-
slena v nekdanjem krškem Agrokombinatu, prvi večji nasad 
so doma zasadili leta 1994, od leta 2000 pa se z integrirarno 
pridelavo sadja ukvarjajo v sklopu kmetijske dejavnosti. Ob 
normalni letini pridelajo 50 ton jabolk in 25 ton breskev.

Intenzivne sadjarske površine Kodričevih, v pridelavo je vpe-
ta namreč vsa družina, tako soprog Milan kot hčerka in sin, ki 
letos začenja s študijem sadjarstva, se razprostirajo na 3 ha 
površine. Največ, 1,70 ha, imajo jablan sorte idared, jonagold, 
zlati delišes, granny, gala, elstar, 1 ha breskev (redheaven, 
maria marta, suncrest), ostale vrste pa predstavljajo hruške 
(viljamovka), češnje in višnje. Med največjimi težavami, s 
katerimi se soočajo kot pridelovalci, so nizke odkupne cene 
sadja in visoki proizvodnji stroški (goriva, škropiva, gnojila), 
Milena pa izpostavi tudi zapleteno dokumentacijo za prido-
bivanje sredstev, čeprav priskočita na pomoč po potrebi tudi 
Kmetijska pospeševalna služba ali v družbi Evrosad, katere 
kooperantka je. Seveda pa največjo težavo predstavljajo la-
stna sredstva: »Če bi jih imeli dovolj na voljo,« pravi, »bi naj-
prej postavili protitočne mreže, napeljali namakalni sistem 
za breskve, pa tudi posodobili sortiment.« Večino sadja kot 
kooperantje oddajo Evrosadu, nekaj sadja pa tudi posušijo v 
krhlje, predelajo v sok, kis in žganje. Milena še doda, da raz-
mišljajo v smeri, da bi se s predelavo manj kvalitetnega doma-
čega sadja ukvarjali v sklopu dopolnilne dejavnosti. Meni, da 
bi Slovenci morali več dati na domače pridelano sadje, ki je 
polnega okusa, obrano, ko je zrelo, ki ni obremenjeno s tran-
sportom in je cenovno ugodno.
� B.�Mavsar

TRNOVEC - Začetki gojenja vinske trte na kmetiji Kobal segajo 
v leto 1931. Takrat so predniki, ki so morali kot mnogi zavedni 
Slovenci na Primorskem zapustiti svoj dom, pognali korenine 
v vinorodnem okolju Trnovca v sevniški občini in zasadili svoj 
prvi vinograd. Spominjal jih je na nekdanji dom in jim hkrati 
pomenil vez z rodno Vipavsko dolino. Ljubezen do trte in vina 
jim je ostala zapisana v genih in se uspešno prenaša na mlajše 
rodove.

»Naša vina najbolje predstavlja modra frankinja. Je dar vino-
gradov, tradicije in izkušenj. V iskanju najboljšega, kar lahko 
ustvarijo zemlja, lega in človek, se je izkazala kot absolutna 
zmagovalka. Modra frankinja je sorta, ki je imamo v naših 
vinogradih največ in ki nam omogoča, da iz nje ustvarimo 
močna, karakterna rdeča vina,« je predstavila vinogradniško 
in vinarsko dejavnost na kmetiji Andreja Kobal, ki nadaljuje 
družinsko tradicijo z možem Jankom. 

»Lanski letnik je bil odličen. Topla in suha jesen je omogočila, 
da je grozdje ostalo zdravo in doseglo visoke stopnje sladkor-
ja. Tako smo dobili čudovito vino, ki ima velik potencial za sta-
ranje tako v sodu kot kasneje v steklenici. Veliko obeta tudi 
letošnji letnik, grozdje je zdravo, zato pričakujemo zelo dober 
letnik,« je ocenila lansko in letošnjo trgatev ter se dotaknila 
še igrive in nepredvidljive narave. »V vinogradu si podaš roko 
z naravo – v vsakem letnem času oz. ob vsakem opravilu v 
vinogradu skušamo čim bolj iti v korak z njo. Veselje ob do-
brem letniku je veliko, prav tako pa moramo biti vinogradniki 
vedno pripravljeni na to, da se kdaj pa kdaj tudi ne izide po na-
ših načrtih. Vendar to vzamemo v zakup. Motivacijo za svoje 
delo najdemo v neizmerni ljubezni do narave, do vinske trte, 
do dela v vinogradu in do vina,« je še dodala Andreja Kobal, 
ki skupaj z družino vidi regijo Posavje tudi kot pokrajino vina.

� S.�Radi

BORŠT - Vinogradnik Marjan Preskar z Boršta je že od svoje-
ga 12. leta naprej redno pomagal očetu v vinogradu, resneje 
pa se s pridelavo vina ukvarja več kot 15 let, in sicer obdeluje 
vinograd s tisoč trtami na Stankovem. Kot pravi, je bil lanski 
letnik, ki ga je sicer zaznamovala suša, vrhunski, letošnjega pa 
označuje kot normalnega, pri čemer so bela vina bolj sadna 
od lanskih, majska pozeba pa je vplivala na manjši pridelek ža-
metne črnine. Sicer pa njegova vina, ki jih ponuja pod oznako 
Vina Preskar, najbolje predstavlja kvalitetna modra frankinja. 
Preskar meni, da je Posavje pokrajina vina, česar se zaveda 
šele v novejšem času. Po njegovem je bil v preteklosti dolenj-
ski vinorodni okoliš zelo zapostavljen, saj so bile priporočene 
sorte tu vedno manj kvalitetne, kar je pomenilo nižji cenov-
ni razred vin. Danes pa je dokazano, da v Posavju uspevajo 
prav vse sorte, ki „so doma“ v vodilnih vinorodnih okoliših na 
Štajerskem. „V Posavju se zagotovo splača biti vinogradnik, 
vendar moraš imeti tržišče, še posebej če imaš velik vinograd. 
Pri nas je problem tudi nizka cena vin v primerjavi s primor-
skimi. Dejstvo je, da so Primorci postali pravi trgovci z vini, 
mi pa ne, zato smo tam, kjer smo,“ pojasnjuje in dodaja, da 
je v posavski regiji tudi premalo povezovanja vinogradništva 
s turisti, ki bi zagotovo radi prišli v kakšno zidanico poskusit 
dobro vino, vendar jim to ni ponujeno. 
Na igro narave Preskar gleda z vidika tolažbe, da bo nasle-
dnje leto bolje. „Kaj drugega mi tudi ne preostane. Najhujša 
je toča, ki povzroči bolezen cik, za katero ni tehnologije, ki 
bi jo preprečila.“ Preskar je član Vinogradniškega, turistič-
nega in kulturnega društva Cerklje ob Krki. V okviru vsako-
letnega društvenega ocenjevanja, pri katerem je tudi član 
komisije, je osvojil že nešteto medalj, enkrat je bil tudi ab-
solutni zmagovalec in petkrat zmagovalec po kategorijah 
vin, pohvali pa se lahko tudi z medaljami z ocenjevanja v 
okviru tedna cvička.

 R.�Retelj

DRAŠIČI PRI METLKI - Na enem izmed vinarskih dogodkov 
te dni smo malo pokukali tudi izven Posavja in spoznali sim-
patičnega sogovornika Žigo Pluta iz vasi Drašiči v Beli krajini. 
Družina Plut se z vinogradništvom ukvarja že najmanj pet ge-
neracij. To lahko potrdita dva lesena soda z letnico 1845, ki sta 
še vedno v uporabi, in stara lesena preša na »ovne« iz druge 
polovice 19. stoletja. Med zanimivostmi je tudi to, da se je leta 
1998 ing. agronomije Anton Plut med prvimi v Sloveniji lotil 
ekološke pridelave vin, a jo je po šestih letih opustil. 

Na 4,5 hektarjih ima družina Plut zasajenih okrog 18 tisoč trt, 
iz katerih vsako leto pridelajo več kot deset različnih sort – 
največ pa metliške črnine (belokranjski ponos). Lanskoletni 
pridelek je 21-letni Žiga Plut, ki še razmišlja o tem, ali bo na-
daljeval družinsko izročilo, ocenil kot naravnost fantastičen. 
»To je bil letnik, ki ga bomo še dolgo pomnili kot enega naj-
boljših,« je povedal in dodal, da letošnji letnik zagotovo ne bo 
tako dober zaradi pretirane suše, pridelek je manjši in slabši. 
»Zanimivo, kako je ravno sedaj, ko je na pohodu finančna kri-
za in je prodaja upadla, pridelek manjši. Kakor da bi narava 
vedela, koliko potrebujemo,« je dobrovoljno dejal Plut. »Vino-
gradništvo in vinarstvo je zahtevno. Potrebno je veliko truda, 
dobre organizacije in motivacije. Zame je velika motivacija, če 
potrošniki pohvalijo naše vino. Veseli smo tudi dobrih rezulta-
tov na tekmovanjih, največja spodbuda pa je prazna klet tik 
pred trgatvijo. Moja želja je, da bi naša družina zopet postala 
znana po odličnih vinih, kot je bila nekoč, zato se trudim in 
spodbujam očeta, ki je prava zakladnica vinarskega znanja, le 
motivacije mu malo manjka,« je zaključil pogovor morebitni 
bodoči lastnik ponosne belokranjske vinogradniške in vinar-
ske družine.  S.�Radi

STRAŽA PRI KRŠKEM - Na sončnih dolenjskih gričih, nad ze-
lenim Krškim poljem, kjer se reka Sava lenobno razliva med 
rodovitnimi ravnicami, stojijo lepo obdelani vinogradi družine 
Kerin iz Straže pri Krškem, ki so del zelo dolge vinogradniške 
tradicije. 

»Moj praded je že med obema svetovnima vojnama pride-
loval tudi do 15.000 litrov vina, kar je bilo za tiste čase zelo 
veliko, in ga prodajal v Ljubljano. V drugi svetovni vojni so bili 
naši stari starši izgnani v Nemčijo in vinogradi so opusteli. Po 
vrnitvi iz izgnanstva so uredili manjši vinograd za lastno pora-
bo, oče pa je leta 1981 posadil prvi vinograd modre frankinje 
in od takrat je pridelava vina postala pomembna za našo kme-
tijo,« je tekla predstavitev začetkov vinogradništva na kmetiji 
Kerin. Vinska trta in še posebej modra frankinja je zaznamo-
vala tudi študij sedanjega lastnika Lojzeta Kerina na Biotehni-
ški fakulteti v Ljubljani. »Iz te sorte pridelujemo šest različnih 
vrst vin in z modro frankinjo smo na tekmovanjih dobili tudi 
največ zlatih medalj in osvojili naslove prvakov,« je pripove-
doval Lojze Kerin. 
Lanski letnik je ocenil kot letnik stoletja: »Vrhunska zrelost, 
optimalno razmerje sladkorjev in kislin ter zdravo grozdje 
ob trgatvi. Takšen letnik se zgodi le malokdaj. Pridelali smo 
paleto suhih kompleksnih vin, ki bodo o kakovosti letnika go-
vorila še kar nekaj let.« Žal se lanskoletna zgodba ni ponovila 
ob letošnji trgatvi, saj je močna suša prizadela veliko vinogra-
dov. »To je igra narave. Kmetijstvo ni tovarna ali podjetje, ki 
svojo proizvodnjo varuje pod streho. Naša streha je nebo, ki 
je včasih prijazno, včasih pa se razjezi in uniči celoletni trud. 
Zato je skrajno neprimerno, da hoče država kmetijstvo enačiti 
s podjetništvom. In tu vinogradniki nismo izjema. Sicer pa ima 
vreme tudi svoj čar. Zaradi različnih letnikov lahko poskuša-
mo različno paleto vin in vsako leto nam narava ponudi novo 
razkošje,« je bilo mnenje poznavalca vin.
� S.�Radi

Kmetijska�dejavnost�
Milena�Kodrič

SADJARKA 
z DuŠO  

IN TELESOM

Kmetija�Kobal

MODRA 
fRANKINJA 

JE NJIhOV PONOS

Vinogradništvo�Kerin

OhRANJANJE 
DRuŽINSKE 
TRADICIJE

Vinogradnik�
Marjan�Preskar

POSAVSKI 
VINOgRADNIKI 

BI MORALI zNATI 
BOLJE TRgOVATI

Da�bi�tradicijo�peljali�naprej�…

Vinogradniki, vinarji, sadjarji in ostali, ki pridelavi in predelavi sa-
dov narave posvečajo svoj delovni ali prosti čas, ne poznajo brez-
skrbnosti. Vsak letni čas jih sooči z novimi razmerami. Včasih jim jo 
zagode pozeba, drugič toča ali suša – letošnje leto je postreglo kar 
z vsemi tremi težavami - kar lahko hitro privede do bolezni in ve-
čjega izpada pridelka. Zato morajo nad pridelkom pozorno bdeti in 
iskati vedno nove rešitve. 

Po eni strani gre torej za 
zahtevno in odgovorno 
delo, po drugi strani pa 
za prijetno poslanstvo. 
Ti ljudje spoštujejo nara-
vo in razumejo, da smo 
neločljivo povezani z njo 
in s pojavi, ki nas bičajo 
ali razveseljujejo. Znajo 
se veseliti drobnih ma-
lenkosti, cenijo delo, radi 
vnesejo dobro voljo v 
družbo, negujejo stare običaje in z nadaljevanjem tradicije pišejo 
narodno dediščino. 

Takšnih ljudi je v Posavju ogromno in vsak od njih si zasluži spo-
štovanje za svoj trud, znanje in predanost. V naši prvi prilogi Sad-
jarstvo in vinogradništvo v Posavju na kratko predstavljamo vsaj 
nekaj takšnih ljudi, da pa bi bilo vse bolj sproščeno, smo jih izbrali 
povsem naključno, recimo preko srečanj z njimi v preteklem tednu 
na kakšnem dogodku. Vsi so se izkazali za prijetne sogovornike, 
kaj so nam zaupali in na kaj opozorili, pa preberite v nadaljevanju.
  M. M.

Žiga�Plut�in�sod�s�častitljivo�
letnico�1845

Foto:�Morana�Polovič

Foto:�Bojana�Mavsar
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BREZINA - Če ne veste, kako do zelo kakovostnega ekološke-
ga jabolčnega soka, kisa ali suhih jabolčnih krhljev, je pravi 
odgovor za to Ekološko sadjarstvo Pavlič iz Brezine, začetnik 
in največji pridelovalec ekoloških jabolk v Sloveniji. Kot pravi 
lastnik Viktor Pavlič, ki se s sadjarstvom ukvarja 14. leto, imajo 
v sadovnjaku s površino devet hektarjev sedem na škrlup od-
pornih jabolčnih sort – topaz, opal, luna, piros, rosana, pilot 
in hela. »Letošnja letina je zelo slaba, najprej zaradi majske 
pozebe, ko smo izgubili približno 50 do 60 odstotkov pridel-
ka, dodatno pa je škodovala tudi suša. Ker je manj plodov, 
je tudi bistveno več zavijačev oz. jabolčnih črvov,« pojasnjuje 
Pavlič in ocenjuje, da bodo letos pridelali od 80 do 100 ton 
jabolk, kar pa je za njihove razmere zelo malo. »Če bi bil pride-
lek poln, bi ga moralo biti približno 200 ton.« Največje težave 
pri sadjarstvu so po njegovih besedah običajno pri prodaji oz. 
cenah, vendar pri eko sadjarstvu le-teh ni, ker je tega sadja 
premalo in so tudi cene relativno dobre. Dejstvo pa je, tako 
Pavlič, da če bi hoteli zadovoljiti svoje stranke v Sloveniji, bi 
morali pridelati vsaj še dvakrat toliko.
Eko kupec se po njegovem mnenju razlikuje od klasičnega 
kupca, saj ne gleda toliko na lepoto jabolk. »Naša jabolka v 
primerjavi z jabolki široke potrošnje vizualno niso najlepša, 
vendar pa so bistveno boljšega okusa, polnejša in imajo več 
hranilnih snovi. Naši kupci tudi redko kdaj vprašajo po ceni za 
kilogram jabolk, ker cenijo slovensko pridelana jabolka in so 
zelo dobro osveščeni o njihovi prodaji.« Ekološko sadjarstvo 
Pavlič z izdelki zalaga 17 slovenskih eko trgovin ter trgovski 
verigi Spar in Mercator.
Pavličeva želja je, da bi v sadovnjaku uredili platformo in imeli 
svoje hladilnice, priznava pa, da so stroški vzdrževanja sadov-
njaka veliki, poleg tega za njegovo obdelavo – tla obdelajo 
štiri- do šestkrat letno – potrebujejo vsaj en teden. Pavlič je 
tudi eden izmed petih članov skupine eko sadjarjev Slovenije, 
ki pridela približno 90 odstotkov sadja slovenskega porekla.
� R.�Retelj

SVIBNO - Janez Kmetič, ki v očeh marsikoga pooseblja vi-
nogradniško dušo slikovitih krajev ob Sopoti, se intenzivno 
ukvarja z vinogradništvom in vinarstvom že osemnajst let: 
„Ko sta imela oče in mama vinograd, sem jima pomagal, če-
prav priznam, da mi takrat delo v vinogradu ni bilo preveč 
všeč. Po očetovi smrti je vinograd obdelovala mama, vino-
grad je bil star in dotrajan. Nato pa mi je odstopila del vinogra-
da in tako se je vse začelo.“ In skozi leta mu je vinogradništvo 
zlezlo pod kožo. 

Glavni proizvod Kmetičevih, ki je bil tudi večkrat nagrajen, je 
cviček, pridelujejo pa še mešano belo in sortno vino kerner, 
ki gre posebej v slast nežnejšemu spolu. Kmetič vinarstvo 
doživlja kot prijetno nalogo, ki je vedno povezana z dobro 
družbo, zanimivimi dogodki in sodelovanjem v kraju. Svoje 
uspehe zato naravno povezuje z uspehi sokrajanov: „Sem 
tudi član vinogradniškega društva Šentjanž. Lahko se po-
hvalim z doseženimi uspehi na tekmovanjih, društveno smo 
dosegli zlato oz. imeli prvaka cvička dvakrat zaporedoma za 
letnik 2010 in 2011 v Novem mestu.“ Cviček letnika 2010 so 
okronali z veliko zlato medaljo, letnik 2011 pa si je prislužil zla-
to medaljo. „Lanski letnik je bil čudovit, vendar zelo zahteven 
za predelavo oziroma kletarjenje. Letošnji je zelo podoben 
lanskemu, a mislim, da bo zelo zanimiv, znal bo ponagajati, a 
bo tudi zelo kvaliteten.“ 

Posavje je lepa, čeprav po velikosti manjša vinska pokrajina, 
pove, vsekakor pa se premalo promovira: „To je pomembno, 
da ljudje spoznajo tvoj kraj, tvoje vino, tvoje pridelke. Trudi-
ti se moraš vrsto let, da mogoče uspeš. Vsako leto prihajajo 
novi izzivi: vremenske ujme so bile in bodo, enkrat so malo 
večje enkrat malo manjše. Vinogradniki se moramo s tem pač 
sprijazniti. Najpomembneje je, da nikoli ne obupamo, saj so 
dober kozarček vina in dobri ljudje naš blagoslov.“ 

� M.�Mavsar

JABLANCE - Pri Jeleničevih na Jablancah v kostanjeviški ob-
čini se z vinogradništvom na tej lokaciji ukvarjajo že v tretji 
generaciji, sicer pa je vinogradniška tradicija v družini še sta-
rejša. Prej so imeli 2,5 hektarja vinogradov oz. 20 tisoč trt, v 
zadnjem obdobju, zlasti od leta 2007 dalje, pa je Marjan Je-
lenič zasadil 9 hektarjev novih površin oz. 40 tisoč trt, med 
katerimi prevladujejo sorte za cviček, torej črnina, kraljevina, 
laški rizling, modra frankinja, imajo tudi še nekaj starih avtoh-
tonih sort (lipna, rumeni plavec in štajerska belina), prideluje-
jo pa tudi sortna vina (renski rizling, chardonnay, sivi in modri 
pinot). »90 odstotkov naše proizvodnje bazira na cvičku, to 
je naš reprezentativni produkt in glavni vir prihodka,« pravi 
Jelenič. Letos bodo pridelali okoli 50 tisoč litrov vina, ko bodo 
rodile vse mlade trte, pa bi ta številka lahko narasla do za-
vidljivih 120 tisoč litrov. Jeleničeva vina so osvojila že kopico 
priznanj na raznih ocenjevanjih, letos denimo naziv šampijon 
ocenjevanja na 40. tednu cvička v Novem mestu za sivi pinot, 
suhi jagodni izbor, letnik 2000.
Glede prepoznavnosti Posavja kot vinorodne pokrajine Je-
lenič meni, da je bil velik korak naprej narejen na območju, 
kjer se prideluje cviček, zlasti z ustanovitvijo konzorcija tržnih 
pridelovalcev cvička, slabše pa je po njegovem mnenju izko-
riščen potencial levega brega Save. »Zdi se mi, da imajo tam 
malce več težav s povezovanjem, prodajo, ceno, saj nimajo 
tako prepoznavnega vina, kot je cviček,« pravi. »Vinogradni-
štvo je proizvodnja pod vedrim nebom, tako da si res odvi-
sen od vremena. Tudi letniki se razlikujejo med sabo zaradi 
vremenskih pojavov,« odgovori na vprašanje o „igri narave“. 
Vinogradov nima zavarovanih proti toči, saj so premije in 
odbitne franšize previsoke. »Mislim, da je prihodnost vino-
gradništva v namakanju. Vodo bi bilo treba nekje zajeziti oz. 
urediti zbiralnike in jo izkoristiti za namakanje v času suše. 
Pozebe v vinogradih niso več tako problematične, čedalje po-
gosteje pa se soočamo s sušo, klimatske spremembe so kar 
opazne,« razmišlja o prihodnosti svoje dejavnosti.
� P.�Pavlovič

DOLNJE IMPOLJE PRI STUDENCU - V družini Kozinc se ukvar-
jajo z vinogradništvom 40 let, z vinarstvom pa zadnjih 15 let. 
Njihovi vinogradi se nahajajo na precej razgibanem območju 
Dedne gore in Senic ter v »gorcah« Križe, Vejer in Krajna Brda. 
Trenutno obdelujejo 25.000 trsov, vendar obseg vsako leto 
povečujejo.

»Vinska trta je rastlina, ki nam, družini Kozinc, pomeni del na-
šega vsakdanjega življenja. Iz priljubljenega hobija se je vino-
gradništvo razvilo v dejavnost, ki nam vsakodnevno prinaša 
obilo dela in tudi zadovoljstva. Naš najboljši proizvod sta cvi-
ček in modra frankinja, čeprav pridelujemo tudi ostale sorte 
– vse do predikatov. V zadnjih letih smo se začeli ukvarjati še 
z 'ledenim vinom'. Z njim smo na letošnji novomeški Cvičkariji 
osvojili drugo mesto,« je pripovedoval Drago Kozinc, ki mu je 
veselje do obdelovanja vinograda v mladosti privzgojil oče. 
Lanskoletni letnik je ocenil kot letnik desetletja in letos naj bi 
bilo podobno. Letošnja suša, ki je tako močno prizadela Pri-
morsko, je njihovim vinogradom prizanesla.

»Pri obdelovanju vinograda moraš računati tudi na naravo 
in sprejeti njeno igro glede suše, pozebe, toče itd., medtem 
ko je bolezen v vinogradu stvar vinogradnika. Nad vinogra-
dom je potrebno bedeti, ga ustrezno negovati in zaščititi,« 
je nadaljeval uspešen vinogradnik in vinar, ki ima vzornega 
naslednika v sinu Davidu. In ker jim kakovost njihovih vin ve-
liko pomeni (letos je bilo Kozinčevo vino že petič izbrano za 
županovo vino), so vključeni v program integrirane pridela-
ve, ki s strogimi pogoji zagotavlja višjo kakovost trte in vin. 
»Naši načrti so ostati na poziciji srednje velikega vinogradnika 
in obdržati kvaliteto vina, s katerim je prijetno nazdraviti,« je 
zaključil Drago Kozinc.

� S.�Radi

POHANCA - S sadjarstvom se v družini Ogorevc ukvarjajo od 
leta 1982, trenutno imajo 1,5 ha aktivnih sadjarskih površin, 
ki se nahajajo v Arnovih selih in ob cesti Pohanca proti Bre-
žicam. Sadjar Jože Ogorevc v pogovoru pove, da je njegova 
desna roka žena Bernardka, imata pa tudi dve hčerki. Sad-
jarstvo imajo kot dopolnilno dejavnost poleg službe, oba pa 
želita, da bi se sadjarska tradicija nadaljevala tudi v kasnejši 
rod. Pred leti so morali zaradi močnega napada ameriškega 
kaparja posekati nasad sorte gloster, trenutno gojijo še sorte 
idared, elstar in zlati delišes. Letos je izredno močna pozeba, 
kakršne Ogorevc ne pomni, uničila kar 80 % pridelka, poleti 
pa je svoje naredila še suša. V nekdanji državi, pravi, ni bilo te-
žav s prodajo, po jabolka so prihajali Zagrebčani, sadje pa so 
prodajali tudi na hrvaških tržnicah. Čeprav ne vedo, kako bo 
v prihodnje, zemlje v pušči ne bodo pustili in jo bodo obdelo-
vali naprej, morali pa bodo posaditi tudi druge sorte in izbrati 
drugačne lege za sadovnjake. 
Urediti bi bilo potrebno namakanje: „Že pred letom 1990 smo 
imeli odbor za to, tukaj v bližini je potok Močnik in bi naredili 
zbiralnico za to naše celotno območje, pa se ni zgodilo nič. 
Dolgo, predolgo to traja, vodni viri pa so neizkoriščeni. Ne ra-
zumem, v Evropi se lahko papirje uredi v dveh mesecih, pri 
nas jih ne morejo urediti 20 let? Da bi vsaj država podpirala 
izgradnjo protitočnih mrež, spodbujala domačo pridelavo in 
ji dala prednost z raznimi animacijami potrošnikov.“ Pove, da 
so škropiva pri nas dražja kot drugje, kmetijstvo pa je zelo na 
prepihu: „Vsaka vlada, ki se zamenja, ukine tisto, kar so nare-
dili pred njo. Morali bi skleniti nek pameten dogovor, saj mo-
ramo vendarle vsi živeti.“ Želi si, da bi ljudje začeli kupovati v 
domačem okolju: „Zavedati se moramo, da ni močnejše valu-
te, kot je hrana, ni tako trden niti dolar niti tolar!“ Integrirana 
pridelava bo počasi izginila, na površje prihaja ekološka pride-
lava, tudi pri tej pa je potrebna močna družinska podpora, ker 
je veliko ročnega dela. 
� M.�Kalčič
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gORA - V družini Mavsar na Gori nad Krškim ima sadjarstvo 
že dolgo tradicijo, saj so se z njim ukvarjali že številni rodovi 
njihovih prednikov, ki so tam živeli od prve polovice 18. stole-
tja dalje, ter skrbno gojili travniške nasade in v jeseni to sadje 
prodajali kupcem, sadje pa jim je predstavljalo tudi pomem-
ben vir prehrane za zimski čas. Aktivneje so se sadjarstva, 
kot pravi mladi gospodar kmetije Martin Mavsar, lotili pred 
dobrimi 30 leti, ko so posadili prvi jablanov nasad na šibkej-
ši vegetativni podlagi. Danes imajo na nadmorski višini 400 
metrov nekaj manj kot tri hektarje jablanovih nasadov, v ka-
terih največji delež zavzema sorta zlati delišes, sledijo ji sorte 
idared, jonagold, elstar in braeburn, v zadnjem času pa vse 
več površin namenjajo na škrlup odpornima sortama topaz 
in florina. Večji delež nasadov je zaščiten s protitočno mrežo. 
„V primeru, da bi imeli na naši kmetiji na razpolago več finanč-
nih sredstev, bi poskusil zagotoviti vodni vir za namakanje. 
Na ta način bi naše sadovnjake, travnike in njive v času po-
manjkanja padavin namakali, v spomladanskem času pa bi ta 
vodni vir lahko uporabljali tudi za oroševanje in zaščito nasa-
dov pred pozebo,“ pravi Mavsar. Načrte za prihodnost kujejo 
trezno in preudarno, saj si ne želijo, da bi z nepremišljenimi 
potezami ogrozili obstoj kmetije. Kot poudarja Mavsar, je 
za uresničitev zastavljenih ciljev na kmetiji potrebna enotna 
podpora družine, velika volja ter seveda finančna sredstva. 
Na kmetiji Mavsar dajejo poudarek proizvodnji kakovostnih 
in varnih proizvodov, tako pri reji krav dojilj z izpolnjevanjem 
standardov ekološke pridelave kot v sadjarstvu z izpolnje-
vanjem standardov naravi prijazne integrirane pridelave. 
„Spoštovanje načel dobre kmetijske prakse je prvi pogoj za 
proizvodnjo kakovostnih in varnih kmetijskih proizvodov. Z 
nakupom takšnih kmetijskih proizvodov imajo kupci zagoto-
vljeno kakovostno in varno hrano, pridelano v lokalnem oko-
lju z lastnim znanjem in lastno delovno silo ter uporabo lastne 
infrastrukture,“ zaključi Mavsar. 

� P.�Pavlovič

Sadjarska�
kmetija�Mavsar

ZANAšAJO SE NA 
LASTNO ZNANJE 

IN DELOVNO SILO 



16 Posavski obzornik - leto XVI, številka 20, četrtek, 27. 9. 2012SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO V POSAVJU

Slovesno trgatev je vodila 
prva cvičkova princesa Lea-
Marija Colarič-Jakše, s pev-
skim nastopom pa popestril 
pevski zbor Društva podežel-
skih žena Pod Gorjanci. Tr-
gače so pozdravili direktor 
kostanjeviške galerije Bojan 
Božič, podžupan Ladko Pe-
tretič, predsednik kostanje-
viških vinogradnikov Stane 
Tomazin in vinska kraljica Slo-
venije Martina Baškovič.
Cepič več kot 400 let sta-
re trte so ob južnem obzidju 

nekdanjega cistercijanskega 
samostana, danes Galerije 
Božidar Jakac, posadili pred 
desetimi leti, ob 750-letnici 
mestnih pravic. Gospodar me-
stne vinske trte je Občina Ko-
stanjevica na Krki, skrbnik pa 
Društvo vinogradnikov Kosta-
njevica. Da je preko leta dele-
žna vse potrebne oskrbe, je 
zaslužen Jože Klemenčič, za-
poslen v galeriji.
Trgatvi je sledil še sprejem v 
cvičkovi kleti, kjer so podelili 
priznanja, ki so jih kostanje-

viški vinogradniki 
osvojili na 40. te-
dnu cvička v No-
vem mestu, na 
čelu z Marjanom 
Jeleničem, šampi-
jonom letošnjega 
ocenjevanja.

� P.�Pavlovič

Trgatev�sta�odprla�predsednik�Društva�vino-
gradnikov�Kostanjevica�na�Krki�Stane�Toma-
zin� in�vinska�kraljica�Slovenije�Martina�Ba-
škovič.

Artiški dnevi 2012
ARTIČE - Pri Banovi domačiji v Artičah so se 23. septembra odvi-
li 6. Artiški dnevi, v okviru katerih sta tudi tokrat potekala tek-
movanje v kuhanju golaža in pohod po Artiški sadjarski poti v 
smeri Dečnega sela.

Kot je povedal Primož Mlakar, predsednik Turističnega društva 
Artiče, slednje od leta 2007 vsako leto septembra organizira go-
lažijado, ki je ena večjih v Posavju in se je udeleži deset do 15 
ekip. Ocenjuje jih štiričlanska komisija, ki jo sestavljajo prekaljeni 
kuharski mački. Pri ocenjevanju se upošteva tudi aranžiranje de-
lovnega prostora z bučami, koruzo, kostanjem ipd. Sodelujejo 
predvsem okoliška društva in vasi ter tudi drugi predstavniki iz 
Posavja. »Najboljši dobi pokal, ostali pa priznanja. Lahko rečem, 
da so seveda vsi zmagovalci, saj je kvaliteta kuhanega golaža 
zelo dobra, ker kuhajo takšni, ki so že večkrat sodelovali na gola-
žijadah,« pravi Mlakar. Letos so tako najboljši golaž skuhali člani 
ekipe Avtokleparstvo Piltaver, druga je bila ekipa TPV Brežice, 
tretje mesto pa je osvojila ekipa Peronospora. Triurnega pohoda 
po Artiški sadjarski pešpoti v smeri Dečnega sela, ki je bil letos že 
15. po vrsti in ima ponavadi dve postojanki, se je udeležilo okrog 
100 pohodnikov, med njimi veliko otrok. Pohod poteka iz Artič 
skozi Dečno selo do Planine pri Dečnem selu in potem v obra-
tnem vrstnem redu spet nazaj do končnega cilja – Banove doma-
čije, kjer so se pohodniki lahko okrepčali z golažem in se družili 
ob glasbi ansambla Matevža Sodiča.

Artiški dnevi so sicer v preteklosti trajali tri dni, od petka do nede-
lje, zadnji dve leti pa so jih skrajšali na en dan zaradi zmanjšanja 
stroškov. Petek je bil tako namenjen športu, sobota kulturi, nede-
lja pa pohodništvu in medgeneracijskemu druženju. Kot je še de-
jal Mlakar, tudi spomladi organizirajo pohod po sadjarski pešpoti, 
vendar v smeri Arnovega sela. TD Artiče, ki je bilo ustanovljeno 
leta 1981, želi z Artiškimi dnevi predvsem promovirati domači kraj 
in vasi v KS Artiče ter vsem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom (sadjar-
jem, vinogradnikom), pomagati, da bi jih potencialni kupci spo-
znali in bi potem svoje izdelke lažje prodali. Društvo vsako leto 
oktobra na stičnih točkah v KS (križišča v Pohanci, Dečnem in Ar-
novem selu, pri OŠ Artiče) pripravi tudi razstavo jesenskih plodov 
in organizira kostanjev piknik.
� R.�Retelj

Člani�ekipe�Avtokleparstvo�Piltaver,�ki�so�na�letošnjih�Artiških�dne-
vih�skuhali�najboljši�golaž.

Razglasili so tudi rezultate oce-
njevanja vzorcev modrih fran-
kinj, ki jih je med 106 vzorci 
ocenila letošnjega 4. septem-
bra strokovna komisija. V kate-
goriji »Modra frankinja - redna 
trgatev, letnik 2011« je prvo 
mesto osvojilo Vinarstvo Kerin 
iz Straže pri Krškem, drugo me-
sto Anton Plut iz Drašičev pri 
Metliki, tretje pa Vino Dular iz 
Kostanjka pri Krškem. Najbolj-
ša v kategoriji »Modra franki-
nja - starejši letniki in barrique« 
je postala z modro frankinjo le-
tnik 2006 Vinska klet Kobal iz 
Trnovca pri Sevnici, drugo me-

sto je za modro frankinjo letnik 
2007 osvojil Marjan Jelenič 
iz Kostanjevice na Krki, tretje 
mesto je pripadlo za vino vrste 
barrique, letnik 2007, Kmeč-
ki zadrugi Metlika. Najboljše v 
kategoriji »Modra frankinja – 
posebna vina« je postalo z vi-
nom iz sušenega grozda, letnik 
2006, Vinarstvo Kerin; drugo in 
tretje mesto je z letnikom 2011 
in s sorto rose ter penina rose 
pripadlo Vinski kleti Zlari grič iz 
Slovenskih Konjic. 

Absolutni zmagovalec ocenje-
vanja modrih frankinj na 2. Fe-

stivalu modre frankinje v Sev-
nici je postal vinogradnik in 
vinar Lojze Kerin s Straže pri 
Krškem. Ob prejemu posebne 
skulpture, prepoznavnem zna-
ku festivala, je o modri franki-
nji poetično dejal, da je kot Tr-

nuljčica, ki je čakala, da jo zbudi 
princ, le da je tokrat princev – 
vinarjev, ki bodo »spečo« mo-
dro frankinjo prebudili, nekoli-
ko več. 

Zbrane na festivalu so v za-
ključnem, večernem delu pri-
reditve nagovorili: minister za 
kmetijstvo in okolje Franc Bo-
govič, podžupan občine Sev-
nica Janez Kukec, direktorica 
KŠTM Mojca Pernovšek, član 
Združenja slovenskega reda 
vitezov vina Miha Butara, vin-
ska kraljica Martina Baškovič, 
cvičkova princesa Tjaša Metel-
ko in direktor Vinske kleti Ma-
stnak Zdravko Mastnak.

� S.�Radi,�
� foto:�L.�Motore

Dogajanje�v�grajskem�parku�je�spremljala�sevniška�grajska�
gospoda,�povezana�v�društvo�Sevniški�graščaki.

Iz grozdja mestne trte bodo naredili protokolarno vino

2. Festival modre frankinje 

Predsednik Društva vinogra-
dnikov Šentjanž Rudi Bec je 
ob tej priložnosti povedal, 
da bodo vsako leto postavi-
li klopotec pri tistem članu 
društva, ki bo imel najbolje 
ocenjen cviček v tekočem ko-
ledarskem letu. Letos so ga 
postavili v vzorno urejenem vi-
nogradu Milana Jamška na Ka-
menškem, kajti njegov cviček 
je dobil na letošnjem 40. tednu 
cvička v Novem mestu najvišjo 
oceno med člani šentjanškega 
vinogradniškega društva. 

Med gosti pri postavitvi dru-
štvenega klopotca so bili po-
leg številnih članic in članov 
šentjanškega vinogradniške-
ga društva tudi aktualni cvič-
kov kralj Franc Tomše, leto-
šnja cvičkova princesa Tjaša 
Metelko in lanskoletna Jasmi-
na Podlesnik, sevniški župan 
Srečko Ocvirk, predsednica 
KS Krmelj Slavica Mirt in pred-

sednik Zveze društev vinogra-
dnikov Dolenjske Jože Žura. 

Prijetno vinogradniško sreča-
nje, ki ga je povezovala nek-
danja cvičkova princesa Vesna 
Perko, so popestrili z zape-

to pesmijo člani šentjanške-
ga vinogradniškega okteta. 
Blagoslov novopostavljenega 
klopotca je opravil šentjanški 
župnik Janez Cevec.

� S.�Radi

Člani�Društva�vinogradnikov�Šentjanž�so�v�vinogradu�Milana�Jam-
ška�na�Kamenškem�postavili�društveni�klopotec.

Na Kamenškem postavili prvi društveni 
klopotec

KOSTANJEVICA NA KRKI - Člani tamkajšnjega društva vinogradnikov so skupaj s šte-
vilnimi gosti, med njimi sta bila tudi aktualni kralj cvička in vinska kraljica Slovenije, 
opravili trgatev mestne trte, potomke slovite najstarejše vinske trte na svetu z ma-
riborskega Lenta. Iz potrganega grozdja bodo iztisnili predvidoma okoli pet litrov 
vina, ki bo občini služilo kot protokolarno darilo.

SEVNICA - V sodelovanju z društvi vinogradnikov Sevnica – Bo-
štanj, Studenec, Malkovec in Šentjanž je zavod KŠTM 14. sep-
tembra pripravil na sevniškem gradu 2. Festival modre fran-
kinje s pestrim spremljevalnim programom, v katerem so 
potekale predstavitve in degustacije modre frankinje ter delav-
nice, manjkala pa nista niti glasba in ples. 

KAMENŠKO PRI ŠENTJANŽU - Člani Društva vinogradnikov Šentjanž so 24. avgusta postavili v vi-
nogradu Milana Jamška na Kamenškem leseno napravo s kladivci, ki dajejo ob udarjanju odseka-
ne, neenakomerne glasove. Klopotec je društvu podarila Ruša Kotnik iz Breškega pri Šentjanžu. 

www.triglav.si

Na voljo že več kot 100 
pooblaščenih servisov, 
kjer lahko na enem mestu 
opravite prijavo in cenitev 
škode ter popravilo.

Prijavi 
popravi

Kakor da se nič ni zgodilo

ZT_PrijaviPopravi_128x188.indd   1 9/25/12   3:27 PM
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NEDELJA, 7. oktober 
od 8.30 

POHOD PO KOZJANSKIH SADOVNJAKIH 
Prvi dan Praznika kozjanskega jabolka se bomo po-
dali na 4. pohod po kozjanskih sadovnjakih. 
Zbirališče: okrepčevalnica in picerija »LIZIKA« 
v Grobelcah pri Svetem Štefanu; Čas hoje: 4-5 ur; 
Oprema: lahka pohodniška obutev in veliko dobre 
volje. Ob koncu bo organiziran prevoz do izhodi-
šča. Pohod organiziramo skupaj s PD Atomske to-
plice Podčetrtek.

TOREK, 9. oktober
ob 18. uri 

GLAVATE VRbE, OKRAS NAšIH POTOKOV
Predavanje bo na upravi Kozjanskega parka v 
Podsredi. 
Predstavnika Zavoda RS za varstvo narave Gregor Ka-
lan, prof. biol. in kem., ter Jurij Dobnik, uni. dipl. geog., 
bosta predstavila projekt »Spodbujanje tradicije obre-
zovanja glavatih vrb in upravljanja s habitatom puščav-
nika (Osmoderma eremita)« ter širitev projektne ideje 
na širše območje Kozjanskega in Obsotelja. 

SREDA, 10. oktober
DAN ODPRTIH VRAT GRADu PODSREDA

ČETRTEK, 11. oktober 
ob 18. uri 

POSEbNOSTI mETuLJEV KOZJANSKEGA 
IN PRESENETLJIVE NAJDbE

Predavanje bo na upravi Kozjanskega parka v Podsredi.
Predavatelja Stanislav Gomboc in Dušan Klenov-
šek bosta predstavila raziskavo metuljev na Kozjan-
skem, ki sta jo opravljala v času od marca do okto-
bra. Po predavanju sledi krajši monitoring nočnih 
metuljev na terenu. 

PETEK, 12. oktober
ob 18. uri 

STARE SORTE JAbOLK, avtor Adrijan Černelč
SADJE NA ZNAmKAH, iz zbirke Janka štampfla
Otvoritev dveh razstav v Slovensko-bavarski hiši v 
Podsredi

SObOTA, 13. oktober
od 10. – 19. ure

SEJEm REGIONALNIH PRODuKTOV
Tržnica z regionalnimi proizvodi ( jabolka, sok, 
med, siri, bučno in oljčno olje, zeliščarski izdelki, 
kruh, pecivo …)
Predstavitve projektov, zavarovanih območij ter par-
tnerskih muzejev, predstavitve osnovnih šol, društev 

in združenj, predstavitve tradicionalnih obrti, sti-
skanje jabolčnega soka, žganjekuha, bogat kultur-
ni program, velika razstava gob gobarskega društva 
Kozjansko - Kozje, tekmovanja in družabne igre, 
ustvarjalne delavnice za otroke …

ob 10. uri
Slavnostna otvoritev 

PRAZNIKA KOZJANSKEGA JAbOLKA
Prireditev bo odprl 

minister za kmetijstvo in okolje g. Franc Bogovič.

ob 10.30 uri
Razglasitev Carjeviča leta 2012

ob 11. uri
Odprtje razstave gob 

gobarskega društva Kozjansko – Kozje

ob 12. uri 
Pričetek tekmovanja v peki »študla« 

za naziv štrudlmojstr-ca

od 13. ure
Nogometni turnir mladincev v malem nogometu 

za pokal Kozjanskega parka, 
na igrišču v Podsredi

od 17. ure 
Nogometni turnir veteranov v malem nogometu 

za pokal Kozjanskega parka, 
na igrišču v Podsredi

od 19. - 24. ure 
Program z ansamblom mAKADAm SP

NEDELJA, 14. oktober
od 10. – 16. ure 

TRŽNICA Z REGIONALNImI PROIZVODI 
IN PREDSTAVITVE 

od 11. -13. ure 
Rekreativni tek na grad Podsreda

OD PETKA, 12., DO NEDELJE, 14. OKTObRA  
FOTOGRAFSKI EXTEmPORE – 

KOZJANSKO JAbOLKO
K sodelovanju so vabljeni vsi ljubitelji fotografije, pred-
vsem ljubitelji narave in okolja, ki želijo svoja dožive-
tja prikazati s pomočjo fotografije. 

Praznik kozjanskega jabolka je tradicionalna, osrednja prireditev v Kozjanskem parku, ki jo letos orga-
niziramo že trinajstič zapovrstjo. S prireditvijo želimo prikazati naše delo in prizadevanja pri varstvu 
naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere bistveni razpoznav-
ni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.  Letos bo prireditev 
potekala od nedelje, 7. oktobra, do nedelje, 14. oktobra. V prvih dneh prireditve želimo predstaviti na-
ravne in kulturne vrednote zavarovanega območja, sobota, 13., in nedelja, 14. oktobra, pa sta namenje-
ni predvsem sejemskemu dogajanju z bogatim kulturnim programom. 
Letošnje sejemsko dogajanje bo v soboto, 13. oktobra, ob 10. uri odprl minister za kmetijstvo in oko-
lje, gospod Franc bogovič.

OD NEDELJE, 7., DO NEDELJE, 14. OKTObRA, 
PRIPRAVLJAmO NASLEDNJE DOGODKE:

INFORmACIJE
Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda, Tel.: +386/3 800-7100, Fax.: +386/3 800-7108 

E-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si, www.kozjanski-park.si

Prireditev bo 
odprl minister za 
kmetijstvo in okolje,
g . Franc Bogovič.

Sladko je grozdje,
ki na trti visi,
a še slajši nasmeh je,
ki ga babi al dedi od Taje dobi!

Taja Ribič s Senovega na svoji prvi 
trgatvi v Kališevcu pri dedku in ba-
bici. Foto: Benjamin Ribič

Otroci so pridno nabirali grozdje in 
ga tudi nosili s "pűtami". Avtorica 
fotografije Tea Jeličić je v Sloven-
skih goricah ujela trenutek na po-
tovanju grozda iz Dorinega vedra v 
Nušino "pűto".

Te dni so na kmetiji Bogovič pobi-
rali jabolka otroci iz Vrtca Koprivni-
ca. V koprivniškem vrtcu se trudijo 
že zelo zgodaj ozaveščati o pomenu 
zdravja ter čistega in zdravega oko-
lja. Foto: Silva Kovačič

"Eno jabolko na dan odžene zdrav-
nika stran." Foto: Anita Radkovič

Mladi trgači iz Brezovice pri Podbočju. Foto: Ivan Ribič

NEKAJ VAšIh uTRINKOV

Dragi bralci, zelo lepo je videti, da imate tako mlado in veselo pomoč v vaših sa-
dovnjakih in vinogradih! Na še veliko lepih trenutkov,

 uredništvo

BISTRICA OB SOTLI - (nada-
ljevanje z naslovnice) - Za sta-
re občinske trte ob pročelju 
občinske stavbe skrbi Dru-
štvo vinogradnikov in kletar-
jev Šempeter od leta 2006, 
odkar v nekdanji Gabrono-
vi gostilni domuje občinska 
uprava. Letošnje sončno po-
letje je trtam ugajalo, kar se 
pozna predvsem v visokih 
stopnjah sladkorja v grozdju.
Vsaka trta je obrodila okoli 
petdeset obilnih grozdov, kar 
bo po besedah predsednika 

v inogradniškega 
društva Jožeta Ba-
biča dalo okoli pet-
deset litrov vina. 
Grozdje z občin-
skih trt bodo pre-
delali pri gospodar-
ju društva Dušanu 
Planincu, rose vino 
pa bo nato občina 
uporabila za pro-
mocijska darila.

  I. Černelč

Najžlahtnejša trgatev v Bistrici ob Sotli

Trgatev je že tradicionalna.

STARA VAS NA BIZELJSKEM - 
V Vili Istenič v Stari vasi na 
Bizeljskem je 21. septembra 
potekala tiskovna konferen-
ca, na kateri sta mag. Janez 
Istenič in Anton Medved iz 
Kleti penin Istenič spregovo-
rila o letošnji trgatvi, dosež-
kih z domačih in mednarodnih 
ocenjevanj njihovih penin ter 
novi pridobitvi na področju 
balzamičnih kisov. Z letošnjo 
trgatvijo so pri Isteničevih za-
čeli že 22. avgusta (tako zgo-
daj niso še nikdar začeli), ko 
so delali meritve v vinogradih 
in ugotovili izredno hitro rast 
sladkorja, primeren razvoj ki-
slin za penine in veliko aromo. 
Na letošnji pridelek je zelo 
vplivala lanska ujma s točo na 
širšem območju Bizeljskega, 
tako so na treh hektarjih vino-
gradov, ki jih je prizadela toča, 
nabrali samo 1500 kg grozdja. 

V ostalih vinogradih (približno 
šest hektarjev), ki jih ujma ni 
prizadela, so zadovoljni s kva-
liteto grozdja, nabrali pa so 
okrog 50 ton grozdja, pri če-
mer je bil skupni pridelek 100 
ton zaradi odkupa grozdja. 

Klet penin Istenič o letošnjem pridelku
Mag. Janez Istenič je izposta-
vil izredno kakovost rumene-
ga plavca, ki pomeni izredno 
surovino za njihove penine in 
balzamični kis. Anton Medved 
je dodal, da so letos ponovno 
izvedli neke vrste poskus – 
del modre frankinje so pusti-
li ter jo bodo naknadno potr-
gali, zložili v zaboje, osušili in 
iz tega poskušali dobiti dobro 
vino. Klet penin Istenič je tudi 
letos svoje izdelke poslala na 
pet ocenjevanj po svetu in do-
segla odlične rezultate. Na 12. 
mednarodnem ocenjevanju 
MUNDUS vini v Nemčiji so za 
penino Prestige brut nature 
2003 med 485 vzorci penečih 
vin osvojili zlato medaljo, na 
sejmu v Gornji Radgoni pa so 
za štiri vzorce njihovih penin 
dobili naziv šampiona (penina 
Rumeni muškat), zlato (peni-
na Miha, sestavljena iz modre-
ga muškata in modre franki-
nje) in dve srebrni medalji. 
Ob koncu je Istenič predstavil 
še novo pridobitev med bal-
zamičnimi kisi, in sicer Aceto 
balsamico tradizionale, ki ga 
bodo v kratkem ustekleničili 
in začeli prodajati.

Izkoristili smo tudi priložnost 
in enega najbolj priznanih vi-
narjev pri nas povprašali za 
mnenje glede Posavja kot po-
krajine vina in razvoja vinske-
ga turizma. „Za Posavje je zna-
čilna raznolikost pokrajine in 
sortnega sestava, kar je zelo 
primerno za vinogradništvo in 
vinski turizem. Trenutno se v 
svetu pojavlja nov trend lažjih, 
svežih vin, ki jih ta regija za-
gotovo nudi, zato ima svetlo 
prihodnost. Poleg tega bo od-
prtje meje s Hrvaško spodbu-
dilo razcvet vinskega turizma. 
Posavska vinogradniška dru-
štva, ki sem jih uspel osebno 
spoznati, so zelo aktivna, saj 
organizirajo ocenjevanja, pre-
davanja in druženja, kar kaže 
na to, da se zavedajo pome-
na vinogradništva za regijo,“ 
meni Istenič in hkrati dodaja: 
„Za turistični razvoj Posavja 
bi morali več storiti posavski 
turistični giganti, da bi svojim 
turistom ponudili, da gredo v 
okolico, obenem pa povabili 
vinogradnike, da pridejo s svo-
jimi vini v letovišča.“

 R. Retelj
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Sobota, 6. 10. 2012, od 9h–12h
v ovalni sobi Mladinskega centra Brežice, Gubčeva 10a, Brežice

Četrtek, 18. 10. 2012, od 16h–19h,
v predavalnici OOZ Brežice, CPB 3, Brežice

USPOSABLJANJE ANIMATORJEV

MINI DELAVNICA RAČUNOVODSTVA

Lokalna  razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice

gsm 059 955 046
e-mail info@prstan.eu

www.prstan.eu

•	 motiviranje
•	 animacijske	igre

•	 pregled	Pravilnika	o	opredelitvi	
pridobitne	in	nepridobitne	
dejavnosti

•	 pregled		bilance	stanja,	izkaza	
poslovnega	izida	in	obračuna	od	
dohodkov	pravnih	oseb

Vsebina usposabljanja:
•	 vidiki	in	specifike	dela	z	mladimi
•	 načrtovanje	dogodkov
•	 vodenje	skupine

Vsebina:
•	 računovodske	evidence	za	

društva	(vodenje	poslovnih	
knjig)

•	 viri	financiranja	društev	
(članarine,	donacije,	
sponzorstva	in	oglaševanje)

Prijavite	se	na	tjasa.penev@prstan.eu	ali	na	070 550 395!

Prijavite	se	na	tjasa.penev@prstan.eu	ali	na	070 550 395!

Namen	usposabljanja	je	animatorje	usposobiti	za	delo	z	različnimi	
skupinami	otrok	in	mladih	v	okviru	delavnic,	počitniških	tednov,	oratorijev	
in	podobnega.
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Ponudba velja od 27.9. do razprodaje zalog. Pridržujemo si pravico do sprememb.
Za morebitne napake v tisku se opravičujemo.

Tel: 07 49 93 900

AKCIJA - JAGODIČEVJE
malina, ribez, aronija, tayberi, josta, 

kosmulja, goji jagode  4,99 €
Na  zalogi tudi: 

ameriška borovnica, kivi …

ANALIZA MOŠTA 
IN VINA - 

SVETOVANJE

IDEALEN ČAS ZA SETEV TRAVE   

1kg = 4,60 €
5kg=20,90 €

Univerzalna trava, 
nezahtevna za vzdrževanje, 
odporna na bolezni                        
1 kg za cca 30 m2

THUJA OCC. 
SMARAGD   

55/60      3,50 €

VELIK IZBOR MAČEH 0,45 € 

VELIKA IZBIRA OZIMNIH ŽIT 
PO UGODNIH CENAH

V muziklu, ki ga je v sloven-
ščino prevedel Miro Saje, se 
prepletata dve, časovno zelo 
oddaljeni zgodbi. Prva je iz 
sedanjosti, kjer spremlja-
mo družbo štirih mladih, ki 
po pivskem večeru v stano-
vanje enega izmed njih pri-
peljejo romarja, a ga nato 
surovo vržejo iz stanovanja. 
Slednji jim pusti DVD, ki si ga 
mlada druščina odloči ogle-

Franziskusa videli še Kostanjevičani
KOSTANJEVICA NA KRKI – Na dvorišču Galerije Božidar Jakac je bilo 22. septembra zvečer nekaj sto obi-
skovalcev priča glasbenemu, plesnemu in igralskemu spektaklu – muziklu Franziskus v izvedbi Pihalnega 
orkestra občine Šentjernej in Plesne skupine Harlekin Kostanjevica na Krki.

dati. Tako »pademo« v zgod-
bo iz preteklosti, natančneje 
v zgodnje življenjsko obdo-
bje Frančiška Asiškega, vse 
od njegove burne razuzda-
ne preteklosti preko spreo-
brnjenja do popolnega po-
duhovljenja. Glavni junak se 
namesto za lagodno življenje 
in užitkarstvo odloči za pre-
prosto življenje v tesnem sti-
ku z naravo, Bogom in samim 

seboj ter gledalca poduči o 
smislu življenja, harmoniji, 
ki jo ponuja narava, ter nuj-
nosti človekovega razmišlja-
nja o sebi.
Muzikal, ki se odlikuje z 
močnimi sporočili in odlič-
no glasbo, je uprizorila kar 
150-članska zasedba nasto-
pajočih z območja od Nove-
ga mesta do Kostanjevice na 
Krki, pod taktirko scenarist-
ke in režiserke Lucije Kunta-

rič, šentjernejskemu pihal-
nemu orkestru pa je dirigiral 
Miro Saje. Premierno so ga 
uprizorili decembra lani v 
Šentjerneju, tokrat pa so se 
z njim prvič predstavili še v 
najmanjšem slovenskem me-
stu, od koder prihaja del iz-
vajalcev, od plesalk do igral-
cev. Glavno vlogo Frančiška 
Asiškega je sicer odigral in 
odpel Borut Antončič. 
 P. Pavlovič

Borut Antončič (levo) v glavni vlogi Frančiška Asiškega, del 
igralske zasedbe iz Kostanjevice in mlade plesalke na odru

V muziklu so sodelovale tudi Harlekinove plesalke.

RAZBOR - V Domu krajanov Razbor je domače Folklorno dru-
štvo Blaž Jurko 21. septembra pričaralo skupaj z gosti – s čla-
nicami in člani folklorne skupine Lipa iz Rečice pri Laškem, 
z vokalno skupino Fantje z Razborja in z domačimi muzikan-
ti – prijeten vinogradniško folklorni večer. Z njim so obudili 
spomin na nekdanje običaje ob trgatvi ter s plesom in s pe-
tjem za nekaj trenutkov zavrteli čas nazaj, ko so se ljudje 
radi zavrteli po podu in zapeli po dobro opravljenem delu v 
vinogradu. S. R., foto: L. M.

Vinogradniško folklorni večer

Folklorno društvo Blaž Jurko z Razborja

»MCH turizem?« Med različnimi vrstami oz. opredeli-
tvami turizma nedvomno ne boste zasledili »MCH tu-
rizma«. Zakaj? Iz preprostega razloga, ker kot takšen ne 
obstaja. O čem torej govorimo? Verjetno je še marsiko-
mu znano, da sta tako MC Brežice kot MC Krško v pre-
teklih letih izvajala investicijo, v okviru katere sta med 
drugim vzpostavila mladinska hostla. Podobno zgod-
bo je v okviru tedanjega Ministrstva za šolstvo in šport 
zasledovalo še 8 mladinskih centrov po Sloveniji. Ne-
dvomno velika in pomembna pridobitev za centre, ki 
pa je s seboj prinesla tudi nove izzive. Kako se spopasti 
s konkurenco izven lokalnega okolja; kako postati pre-
poznaven akter na že uveljavljenem turističnem trgu; 
kako združiti komponenti mladinskega dela in turistič-
ne dejavnosti … so samo nekatera odprta vprašanja. 

Ker v mladinskem sektorju močno verjamemo v sode-
lovanje in povezovanje resursov, smo tudi k novim izzi-
vom pristopili na podoben način. Mreža MaMa, ki so jo 
ustanovili mladinski centri z namenom združevanja in 
zastopanja organizacij, je tako pripravila projekt »MCH 
turizem«, ki ga bo razvija in nadgrajevala v dejavnost 
socialnega podjetja. Gre namreč za razvoj dejavnosti, 
ki zahteva podjetniški in tržni način razmišljanja ter 
delovanja, ki pa praviloma ves dobiček vrača nazaj v 
razvoj zakonsko opredeljenih dejavnosti ali zaposlo-

vanje oseb iz ranljivih 
ciljnih skupin. 

Kaj torej predstavlja 
projekt »MCH turizem«? 
Preprosto, razvoj mla-
dinskega turizma v oko-
ljih, v katerih delujejo 
mladinski centri s hostli 
(MCH) in izvajanje sku-
pnega marketinga za-
nje. V okviru projekta se 
bodo aktivnosti pilotno izvajale v Brežicah, Krškem in 
Trbovljah, dolgoročno pa bodo dejavnosti prenesene 
tudi v ostala lokalna okolja. Izvedena bo raziskava na 
področju ugotavljanja potreb mladih turistov, analiza 
obstoječe konkurence, organizacija lokalnih raziskoval-
nih taborov z namenom ugotavljanja lokalne ponudbe 
za mlade in zasnove novih produktov, izvedba lokalnih 
strategij razvoja mladinskega turizma in izdelava mar-
ketinških načrtov, razvoj skupne blagovne znamke ter 
izvajanje skupnega marketinga. Prav tako bo v okvira 
projekta usposobljenih 15 mladih pod 25 let brez ali z 
nizko stopnjo izobrazbe, trije od njih pa bodo zaposleni 
za obdobje 18 mesecev. 
 Mirjana Klinec, vodja projekta

Mreža MaMa pričenja 
razvoj »MCH turizma«

Projekt delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. Razvojne prioritete Enake možnosti in spodbujanje socialne 

vključenosti, 4.1. prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti.  

Mladinska mreža MaMa, nacionalna mreža mladinskih centrov, pričenja z izvajanjem projekta »MCH 
turizem«, ki se bo v letih 2013/14 pilotno izvajal tudi v krški in brežiški občini. Mreža MaMa je med 93 
prijavitelji uspešno kandidirala na javnem razpisu za spodbujanje socialnega podjetništva, ki ga je v 
mesecu februarju 2012 objavilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 
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Posavski obzornik 
tudi na spletu!
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI POKAL
Rezultati - Brežice : Krško 
23:40, Loka : Dobova 34:30, 
Radeče : Kočevje 32:24

ČLANI 1. DRL
Rezultati – Krško : Ribnica 
33:33, Sevnica : Ormož 24:23, 
SVIŠ : Krško 33:32, Celje P. La-
ško : Sevnica 33:15 
Lestvica – 1. Gorenje 6, 10. 
Sevnica 2, 11. Krško 1

ČLANI 2. DRL
Rezultati – Radgona : Breži-
ce 22:25

MLADINCI 1.DRL
Rezultati – Krško : Dol Hrastnik 
31:30 

KADETI, skupina jug
Rezultati – Krško : Sevni-
ca 43:23, Maribor : Radeče 
31:20, Krško : Šmartno 33:26, 
Sevnica : Radeče

STAREJŠI DEČKI A, skupina 
jug
Rezultati – Rudar : Brežice 
32:39

STAREJŠI DEČKI B, skupina 
jug
Rezultati – Maribor : Radeče 
24:18, Dol : Dobova 29:20

ČLANICE, 2. DRL
Rezultati – Brežice : Nazarje 
27:24

STAREJŠE DEKLICE B, skupi-
na VZHOD
Rezultati – Slovenj Gradec : 
Brežice 25:16

NOGOMET

ČLANI 2. SNL
Rezultati – Zavrč : Krško 1:0, 
Bela krajina : Krško 2:1 (Ur-
banč 11m) 
Lestvica - 1. Krka 19, 8. Kr-
ško 6

2.SKL/2.SML
Rezultati SKL – Krško : Šoštanj 
12:0, Dravograd : Krško 2:1
Rezultati SML – Krško : Šo-
štanj 4:1, Dravograd : Krško 
4:2 (Predanič, Barbič)
Lestvica SKL – 1. Malečnik 18, 
5. Krško 10
Lestvica SML – 1. Dravograd 
15, 3. Krško 12
Skupna lestvica – 1. Dravograd 
29, 4. Krško 22

U14 – 1. SNL – VZHOD
Rezultati – Šampion : Krško 3:1 
(Ribič), Krško : Mura 2:0 (Ri-
bič, Sokler)
Lestvica – 1. Maribor 25, 4. Kr-
ško 18

LIGE MNZ Celje

ČLANI
Rezultati - Kozje : Radeče 1:1, 

Rogaška : Krško B 0:2, Radeče 
: Laško 1:1, Krško B : Kozje 4:0
Lestvica - 1. Krško B 12, 5. Ra-
deče 3

U14 – 1. LSD 
Rezultati – Brežice : Celje B 
3:0, Šmarje : Krško B 1:1, 
Lestvica - 3. Brežice 10, 4. Kr-
ško B 7

U14 – 2. LSD 
Rezultati – Šoštanj : Krško B 
3:2
Lestvica - 1. Ljubno 7, 5. Kr-
ško C 4

U12A – 1. LMD
Rezultati – Šmartno : Krško 
1:2, 0:9, 1:4, 0:10, Rudar : 
Brežice 1:2, 5:0, 11:0, 1:1, 
Krško : Šentjur 0:0, 10:0, 8:0, 
2:1, Brežice : Šmartno 2:6, 
0:1, 6:0, 0:6
Lestvica - 1. Krško 47, 10. Bre-
žice 11

U12B – 2. LMD
Rezultati – Krško B : Mozirje 
3:2, 0:1, 8:1, 5:2, Rogaška : 
Krško B 7:1, 6:3, 5:1, 6:2 
Lestvica - 1. Šoštanj 28, 4. Kr-
ško B 22 

U12C – 3. LMD
Rezultati - Sevnica : Radeče 
0:16, Radeče : Ljubno 7:0, Ru-
dar : Sevnica 18:0
Lestvica - 1. Laško 15, 3. Ra-
deče 9, 5. Sevnica 3

U10A – 1. LMD 
Rezultati – Krško : Dravinja 
6:1, 6:0, 10:0, 3:1

U8A - 1. LMD
Rezultati – Krško : Dravinja 
4:0, 3:0, 0:1, 3:0

U10B – 2. LMD
Rezultati - Krško B : Šmartno 
0:7, 2:3, 1:13, 5:0, Rogaška : 
Brežice 0:4, 5:6, 1:5, 6:1, Bre-
žice : Krško B 3:0, 4:0, 16:1, 
4:0

U8B – 2. LMD
Rezultati - Krško B : Šmar-
tno 2:0, 2:1, 3:0, 0:3, Roga-
ška : Brežice 3:2, 0:10, 2:1, 
3:0, Brežice : Krško B 0:3, 1:7, 
0:3, 1:3

U10C – 3. LMD
Rezultati - Radeče : Polzela 
9:2, Rudar B : Radeče 1:3

U8C – 3. LMD
Rezultati - Radeče : Polzela 
6:4, Rudar B : Radeče 9:0

MALI NOGOMET

ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultati – Velenje : Sevnica 
4:2 (Drame, Nečemer)

ODBOJKA
POKAL ŽENSKE
Rezultati 2. krog – Kostak El-
mont : Nova Gorica II 0:3

KRŠKO – 15. septembra je na Stadionu Matije Gubca v Krškem 
potekala tretja od štirih finalnih dirk letošnjega Evropskega 
prvenstva posameznikov v speedwayu, na kateri so nastopi-
li tudi trije slovenski tekmovalci, med njimi član AMD Krško 
Aleksander Čonda. Slovenci se sicer niso uvrstili najbolje, 

so pa vseeno uprizorili nekaj dobrih voženj. Dirko je suvere-
no dobil Ukrajinec Andriej Karpov, drugo mesto je osvojil 
šele 17-letni Andrej Lebiediew iz Latvije, na najnižji sto-
pnički pa je na koncu stal Čeh Aleš Dryml, sicer tudi vodil-
ni v skupnem seštevku EP. Najboljši slovenski voznik je bil z 
11. mestom Matic Voldrih, takoj za njim se je uvrstil Maks 
Gregorič (oba AMTK Ljubljana), Čonda pa je osvojil končno 
14. mesto. Vodilni Dryml bo na zadnji dirki prvenstva, ki bo 
konec septembra v avstrijskem Murecku, branil lepo pred-
nost in je pred prvim naslovom najboljšega na stari celini. 
 P. Prašnički/R. R. 

Karpov prvi, Čonda zadaj

Aleksander Čonda (modra čelada) v eni izmed voženj (Fo-
to: Peter Prašnički)

LJUBLJANA, KRŠKO - Med 14. in 16. septembrom je v Šaho-
vskem domu v Ljubljani potekalo pokalno prvenstvo Slovenije 
v šahu. ŠK Triglav Krško je nastopil v postavi: Samo Štajner 
(2/5), Gorazd Novak (3.5/5), Toni Kos (3.5/5) in Zvonimir 
Meštrovič (4.5/5). V močni konkurenci, kjer so bili pred za-
četkom peto postavljena ekipa, so v razburljivem zaključ-
ku tekmovanja slavili zmago z zgolj pol točke prednosti pred 
najbližjima zasledovalcema, ŠK Branik Maribor in ŠK Nova Go-
rica. Pokalno zmagoslavje so si zagotovili po izjemni zmagi 
nad ŠD Vrhniko (3.5 : 0.5) v zadnjem krogu.

Krčani pokalni prvaki Slovenije

Ekipa ŠK Triglav Krško, z leve proti desni: Toni Kos, Samo 
Štajner, Gorazd Novak in Zvonimir Meštrovič

SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj
M: 051 688 880, 031 629 792, E: info@sigas.si, www.sigas.si

Popusti se ne seštevajo.  
Ne velja za izdelke / storitve, ki so že v akciji. 
Unovči se lahko samo en kupon na en obisk. 

Kupon je veljaven do 23.12.2012.

Ob vgradnji avtoplina vam s predložitvijo 
kupona nudimo 200 EUR popusta

200 
EUR

www.avtoplin.si

Kupon 
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MRD Dobova
Dobovčani so lani v izdihlja-
jih sezone ohranili status 1.B 
ligaša. V novo sezono bo Do-
bovčane popeljal novi trener 
Benjamin Teraš, ki je v Do-
bovi zadovoljen s pogoji za 
treniranje in cilja na sredino 
lestvice. Teraš je že dokazan 
trener z uspehi v mlajših ka-
tegorijah novomeške Krke, v 
dveh sezonah pa je pripeljal 
člansko ekipo Krke v 1. DRL 
in z njo tam osvojil 9. me-
sto. Igralski kader je delno 
spremenjen, odšli so Maru-
šič, Božič, Krištofič in Ogo-
relc, prišli pa so povratnik 
Izidor Hotko, Krčan Tomaž 
Miklavčič, iz Grosupljega pa 
Matej Košir.

RK Radeče 
Radeče štartajo v sezono z 
ambicijami osvojitve ene-
ga izmed prvih dveh mest, 
ki vodita v 1.B ligo. Trener 
ostaja izkušeni Dragan Ba-
bovič, ki bo sestavil uspešno 
ekipo iz že dokazanih doma-
čih igralcev in nekaterih mla-
dih novincev. Ekipo so okre-

V novo sezono tudi nižjeligaši
POSAVJE - Zlata leta posavskega rokometa so v preteklosti krojili tudi rokometaši iz Dobove in Radeč, ki 
so že bili udeleženci našega najmočnejšega ligaškega tekmovanja. Tokrat štartajo v sezono z ambicijo 
ohranitve oz. zagotovitve 1.B ligaškega statusa. Na krilih nove dvorane je čutiti nov zagon in pričakova-
no postopno pot navzgor tudi v Brežicah.

pili s povratnikom iz Sevnice, 
vratarjem Sikoškom, ob tem 
pa iz celjske B ekipe priha-
jajo še Grušovnik, Menart, 
Bukošek in Štor, ob njih pa 
iz Celja še mladinec Dober-
šek. Radečani, ki so bili v 
uvodnem krogu 2. DRL pro-
sti, so uspešno prebrodili po-
kalno srečanje proti Kočev-
ju. V prvem ligaškem kolu 
gostijo ekipo Loke 2012, ki 
je nastala na pogorišču bi-
všega prvoligaša in z rezul-
tati kaže na status enega iz-
med favoritov lige.

RK Brežice
V ekipi je prišlo do določenih 
menjav, saj so Deržič, Dular 
in Kastelic našli nove sredi-
ne, Luskovec pa je končal s 
kariero. V ekipo so pripeljali 
mladinska državna prvaka iz 
Krškega Lipeja in Mlakarja, 
pomemben faktor pa bodo 
nekateri igralci dosedanje 
ekipe, ki vstopajo v drugo 
leto ciklusa treniranja. Eki-
pa je okrepljena predvsem z 
izkušnjami enoletnega igra-
nja na članski ravni, s tem, 

da bo igra še hitrejša in bolj 
agresivna. V 2. ligi bo kar ne-
kaj ekip, ki se bodo borile za 
vrh, jasen cilj pa je uvrsti-
tev na mesta, ki vodijo v viš-
ji rang tekmovanja. Za dose-
go cilja bo potrebno garati in 
imeti kanček športne sreče 
pri izidih ter poškodbah.

ŽRK Brežice
Članska ekipa ostaja na ena-
kih temeljih z le malo spre-
membami. V Novo mesto je 
odšla večletna reprezentant-
ka v mlajših kategorijah Tja-
ša Veble, Urška Rožman je 

prenehala z igranjem. Eki-
pa bo kljub temu okrepljena 
s povratnicama Vaneso Mi-
ler in Matejo Lipej, ki bosta 
v ekipo prinesli izkušnje in 
zbranost. Cilji so visoki, tako 
trener in uprava so si zadali 
uvrstitev na eno prvih dveh 
mest, ki vodita v višjo ligo. 
Za spodbuden začetek je bila 
v Brežicah premagana ekipa 
iz Nazarij, glavne tekmice za 
visoka mesta pa bodo Olimpi-
ja Ljubljana, Jadran Hrpelje, 
Burja iz Škofij in Koprčanke.

 Luka Šebek 

BREŽICE - Na atletskem stadionu v Brežicah je v organiza-
ciji domačega atletskega kluba potekal že 26. mednarodni 
atletski miting, s katerim se je zaključila atletska tekmoval-
na sezona 2012. Okoli 200 atletov se je pomerilo v tekaških 
in tehničnih disciplinah, katerih izbor je bil prilagojen doma-
čim atletom. Nastopajoče atlete sta pozdravila tudi župan 
občine Brežice Ivan Molan in predsednik strokovnega sveta 
AZS Martin Steiner. Mitinga so se udeležili številni atleti iz 
drugih posavskih in slovenskih klubov, v velikem številu pa so 
prišli hrvaški gostje iz Čakovca, Varaždina, Splita in Poreča.  

Ob odsotnosti domačega olimpijca Primoža Kozmusa, ki je na 
mitingu v Zagrebu staknil manjšo poškodbo, se je predstavila 
najboljša slovenska metalka kladiva Barbara Špiler. Barbara 
se je po nastopu na letošnjih poletnih olimpijskih igrah pred-
stavila domači publiki in navijačem, ki jo neredko spremljajo 
tudi daleč od doma. Rezultat 65,62 m je bil dovolj za točkov-
no najboljši dosežek mitinga po atletskih tablicah med žen-
skami. Ob Barbari so nastopili še drugi sedanji in bivši udele-
ženci olimpijskih iger, ukrajinski in hrvaški 400-metraš Sergey 

Borodin in Mateo Ružić, Srba 
Milan Jotanović in Željko Mi-
lovanović sta tekmovala v 
suvanju krogle, predstavil se 
je tudi slovenski skakalec v 
višino Rožle Prezelj. 

Tovrstni mitingi so tudi prilo-
žnost, da se predstavi doma-
ča atletska šola. Za mlajše 
atlete so organizirali tek na 
60 m in skok v daljino, kjer 
so sodelovali najmlajši od 8. 
do 14. leta starosti, ki so bili 
deležni največ vzpodbude. 
Organizatorji in gostje so bili 
zelo zadovoljni z organizaci-
jo mitinga, ki ga bodo v Bre-
žicah organizirali tudi v pri-
hodnje.   L. Šebek

Že 26. mednarodni atletski miting

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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Kam v Posavju?
Četrtek, 27. 9.

• od 9.00 do 16.00 v Cen-
tru Sonček Krško: dan od-
prtih vrat

• ob 9.30 s pristana na reki 
Savi v Radečah: 1. posavski 
festival pohodništva – učna 
pot Savus

• od 10.00 dalje v Turistič-
ni pisarni Sevnica: ob sve-
tovnem dnevu turizma pri-
kaz izdelave spominkov, ob 
11.00 turistično vodenje 
po Sevnici, ob 12.00 vo-
den ogled od Ribnika Lo-
kve do najdebelejše bukve 
v Posavju pod Dolnjimi Im-
poljami

• ob 14.00 v MT Senovo: igra-
nje X-box

• ob 17.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: predavanje dr. 
Zdenke Zalokar Divjak na 
temo „Pomen branja pri 
vzgoji otroka“

• ob 17.00 v klubu MC Breži-
ce: turnir v ročnem nogo-
metu

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: potopisno predava-
nje Jožeta Cajzka o Peru-
ju in Čilu

• ob 18.00 v hotelu Terme v 
Termah Čatež: odprtje ob-
močne likovne razstave „Vr-
bina – Čateške toplice“

• ob 18.00 pri cerkvici sv. 
Vida na Bizeljskem: odpr-
tje razstave likovnih del na 
temo sv. Vida in obnovlje-
ne kaplanije (v primeru sla-
bega vremena bo razstava 
v prostorih pri KS Bizeljsko)

• ob 19.00 v sejni sobi Uprav-
ne enote Brežice: planin-
ski večer - predavanje So-
nje Kostevc o trekingu okoli 
Anapurn

• ob 19.30 v KD Krško: Moped 
show v gledališki izvedbi

Petek, 28. 9.

• ob 14.00 v MT Senovo: Ani-
na ustvarjalnica

• ob 15.30 v Knjižnici Šmar-
je pri Jelšah - enota Bistri-
ca ob Sotli: pravljična urica 
za najmlajše

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: activity večer

• ob 18.00 v Vivini učilni-
ci (Prosvetni dom Breži-
ce): avdicija za nove pevke 
in pevce, ob 20.20: javne 
vaje MePZ Viva Brežice

• ob 18.00 v nekdanjem pre-
mogovniku Senovo: pred-
stavitev pesnika, pisatelja 
in dramatika Petra Rezma-
na in njegove knjige Skok 
iz kože

• ob 18.00 v MC Krško: delav-
nica francoske kuhinje

• ob 18.00 v MT Raka: acti-
vity večer

• ob 19.00 v MC Krško: stand-
up večer – Tin Vodopivec in 
prijatelji

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: svečana akade-
mija ter podelitev priznanj 
ob 20-letnici Atletskega klu-
ba Sevnica

• ob 19.00 v OŠ Radeče: ve-
čer radeških čebelarjev - 
predavanje Franca Šivica o 
apiterapiji

• ob 19.00 v lapidariju Gale-
rije Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: odprtje razsta-
ve Denisa Kraškovića „Moja 
zgodba“

• ob 20.00 v plesni dvora-
ni PK Lukec v Job centru 
Krško: plesni večer - 23. 
Lukčev ples, vstopnina: 5 € 
na osebo

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-

žice: stand-up komedija – 
Janez Usenik

Sobota, 29. 9.

• ob 9.00 v športni dvorani 
MC Brežice: turnir v nami-
znem tenisu

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni živ 
žav

• ob 10.00 v MT Raka: dopol-
dansko otroško rajanje

• ob 10.00 v MT Veliki Ka-
men: ustvarjalne delavnice

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
plesna delavnica

• ob 13.00 na zimski Termal-
ni rivieri Term Čatež: dan 
deskanja

• ob 15.00 v MC Krško: urban 
sketching

• ob 16.00 na sedežu Zavoda 
Svibna na Brezovski Gori 19: 
zaključno srečanje študij-
skega krožka Dediščina rži 

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: srečanje ljud-
skih pevcev in godcev „Na 
hribčku je moj dom“

• ob 19.00 v Hotelu Golf 
Grad Mokrice: koncert sku-
pine Mascara in Gross upi 
(vstop prost)

• ob 19.30 v Domu krajanov 
na Razborju: premiera mla-
dinske drame „Tajna družba 
Jezusovi apostoli“ v izved-
bi dramske sekcije Razbor 
pod odrom

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Dobova: 2. letni koncert 
Mladinskega pevskega zbo-
ra KD Zvezda Dobova z gosti

• ob 21.00 v klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: klubski ma-
raton - The Kojn in Foe Spre 
Glass Om (v sodelovanju z 
Radiem Študent)

• ob 21.00 v MC Krško: me-
tal koncert

Nedelja, 30. 9.

• od 10.00 do 16.00 na trgu 
v Šentjanžu: 2. šentjanška 
tržnica, ob 11.00: otvori-
tev razstave del slikarske 
kolonije “ArtEko Šentjanž 
2012” (v primeru slabega 
vremena prireditev odpade)

• ob 16.00 na stadionu Mati-
je Gubca v Krškem: tekma 
2. SNL med ekipama NK Kr-
ško in Roltek Dob

• ob 17.00 v klubu MC Breži-
ce: poker večer

• ob 21.00 v klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: nedeljski 
koncertni cikel - Temple of 
the Smoke (Srbija)

Ponedeljek, 1. 10.

• ob 17.00 v Dvorani v par-
ku Krško: predavanje Alen-
ke Rebula „Moč življenja v 
nas, sila, ki je ne poznamo 
dovolj“; vstop prost, infor-
macije: LU Krško, telefon: 
07/48 81 160

• ob 17.00 na ploščadi pred 
KD Krško (avla KD Krško v 
primeru dežja): prireditve 
v tednu otroka 2012 – Bo-
jan Cvetrežnik in godalka-
nje; vstop prost

Torek, 2. 10.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje pisate-
lja mag. Ivana Sivca

• od 15.00 do 18.00 na igrišču 
DPM Raka, na šolskem igrišču 
ter v prostorih OŠ Raka: Te-
den otroka 2012 – delavnice 
za predšolske in šolske otro-
ke, peka kostanja in zabavna 
prireditev z Vilkom Urekom 
za otroke iz KS Raka

• od 15.00 do 17.30 na plo-
ščadi pred OŠ Senovo: Te-
den otroka 2012 – delavni-
ce s pogostitvijo za otroke 
iz KS Senovo

• od 16.00 do 18.00 pred 
OŠ Podbočje: Teden otroka 
2012 – delavnice, ustvar-
jalnice ter športne igre za 
otroke iz KS Podbočje

• ob 17.00 v prostorih OŠ 
Milana Majcna Šentjanž: 
literarni dogodek za otro-
ke z Zmajčkom Dragom

Sreda, 3. 10.

• od 14.00 do 16.00 v pro-
storih ZPM Krško: Teden 
otroka 2012 – delavnica 
Zabavna robotika, za otro-
ke 3. triade osnovne šole 
(število udeležencev je 
omejeno, prijave na 48 80 
366 ali 051 382 095 do tor-
ka, 2. 10., do 12.00)

• od 14.00 do 16.00 na dvo-
rišču OŠ Jurija Dalmatina 
Krško: Teden otroka 2012 
– delavnice, ustvarjalnice 
in športne igre za otroke 
iz KS Krško, KS Dolenja vas 
in KS Zdole

• od 15.00 do 17.00 v in 
pred OŠ Leskovec pri Kr-
škem: Teden otroka 2012 
–delavnice, ustvarjalnice 
in športne igre za otroke 
iz KS Leskovec, KS Senuše, 
KS Veliki Podlog, KS Krško 
polje in KS Veliki Trn

• ob 17.00 na ploščadi pred 
KD Krško (avla KDK v pri-
meru dežja): prireditve v 
tednu otroka 2012 – Eva Š. 
Maurer: klovnesa razgraja; 
vstop prost

• ob 17.00 v Kulturni dvo-
rani Senovo: Teden otroka 
2012 – lutkovna predstava 
„Šivilja in škarjice“

• ob 19.00 v Knjižnici Bre-
žice: literarna branja ob 
140-letnici Društva sloven-
skih pisateljev „Beseda na 
predvečer“

• ob 19.30 v dvorani MC 
Brežice: zvočna kopel s 
Kristjanom Jurkasom

Četrtek, 4. 10.

• ob 14.00 v MT Senovo: de-
lavnica recitiranja

• od 15.00 do 17.00 na dvo-
rišču OŠ Koprivnica: Teden 
otroka 2012 – delavnice, 
ustvarjalnice, športne igre 
in zabavna prireditev z Vil-
kom Urekom za otroke iz 
KS Koprivnica, KS Senovo 
in KS Brestanica

• ob 17.00 pri Gašperje-
vem kostanju na Močil-
nem: predavanje o medu 
in ameriškem slamniku

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: predavanje special-
nega pedagoga Marka Ju-
hanta „Sodobna vzgoja: 
vzgoja za jutri“

• ob 18.00 v Vivini učilnici 
(Prosvetni dom Brežice): 
avdicija za nove pevke in 
pevce, ob 20.20: javne 
vaje MePZ Viva Brežice

• ob 18.30 v Dvorani v parku 
Krško: predavanje Braneta 
Krapeža „Umetnost ravna-
nja s čustvi“

• ob 19.00 v avli MC Breži-
ce: otvoritev likovne raz-
stave Marije Kukovice

Petek, 5. 10.

• ob 16.00 izpred OŠ Bo-
štanj: 1. posavski festival 
pohodništva – naravoslov-
na pot Azaleja

• od 16.00 do 18.00 na igri-

šču pri športni dvorani in 
v športni dvorani Senovo: 
Teden otroka 2012 – nogo-
metni turnir fantov (8 čla-
nov) in turnir trojk v od-
bojki (fantje in dekleta)

• od 16.30 do 20.00 na raz-
ličnih lokacijah v Krškem 
in Termah Čatež: Vivanje 
– kratki nastopi MePZ Viva 
Brežice z zabavnimi kore-
ografskimi vložki

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: zabava ob tednu 
otroka 16+

• ob 18.00 na igrišču na 
Smedniku: minuta do zma-
ge

• ob 19.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje razstave 
slik Janeza Zalaznika

• ob 20.30 v klubu MC Bre-
žice: metal night

Sobota, 6. 10.

• ob 9.00 izpred OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško: Te-
den otroka 2012 – pohod 
na Grmado in kostanjev 
piknik (prijave na 031 290 
665 ali 041 812 714 do pet-
ka, 5. 10.; v primeru dež-
ja odpade)

• od 9.00 do 12.00 v oval-
ni sobi MC Brežice: usposa-
bljanje animatorjev; prija-
ve na tjasa.penev@prstan.
eu ali na 070 550 395

• ob 9.30 pred Informacij-
skim središčem GEN in na 
dirkališču Raceland v Vrbi-
ni: Teden otroka 2012 – de-
lavnice za otroke pod na-
slovom „Tehnogenij si ti 
– tehnogenij svet vrti“

• ob 10.00 v MT Raka: 
ustvarjanje z jesenskimi 
listi

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
kuharska delavnica

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni 
živ žav

• ob 11.00 na Vidmu – Šen-
tjanž: otvoritev tematske 
poti Tk Pav v sklopu 1. Po-
savskega festivala poho-
dništva; ob 14.00 pri hra-
mu Društva vinogradnikov 
Šentjanž: zahvala jese-
ni z zaključkom Bučari-
ade 2012 ter podelitvijo 
nagrad za najboljše buč-
ne aranžmaje ter najtežjo 
in najizvirnejšo bučo z go-
stom, ministrom Francem 
Bogovičem

• ob 14.00 v MT Senovo: iz-
delovanje šalov iz starih 
majčk (prinesite majčke)

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: delavnice skupaj s 
starši

• ob 18.00 v Kulturnem 
domu Bena Zupančiča na 
Zdolah: predstavitev knji-
ge „Zdole skozi stoletja“, 
avtorjev Polone Brenčič in 
Boštjana Špilerja 

• ob 20.15 v dvorani MC 
Brežice: akustični koncert 
skupine Leeloojamais

Nedelja, 7. 10.

• od 15.00 do 17.00 v Me-
stnem muzeju Krško: Iz Kr-
škega po Mencingerjevi poti 
na »Meniško«, nedeljska 
muzejska delavnica

Ponedeljek, 8. 10.

• ob 10.00 v Knjižnici Sev-
nica: odprtje razstave roč-
nih del stanovalcev Doma 
upokojencev Sevnica „Sku-
paj bogatimo življenje“ s 
kulturnim programom; na 
ogled do 3. 11.

Ko narod drsi v tesnobnost in zjutraj ne najde na-
smeha za soseda; ko v teh hladnih dneh narašča 
strah pred zimo; ko starši cent za centom zbirajo de-
nar za vozovnice in malice otrok; ko ima narod ob-
čutek, da kriči, pa ga nihče ne sliši … je bilo vse to že 
potoženo v naši zgodovini. Čeprav se ob našem ov-
čjem nagonu le malokrat zares ozremo v preteklost 
(raje imamo tiste, reciklirane verzije zgodovine, na 
hitro uporabne in všečne našemu pogledu), postajajo 
vedno zanimivejši drzni zapisi naših klasikov. Tako 
bomo očitno čedalje pogosteje vlekli z zaprašenih po-
lic Ivana Cankarja, ki je čutno in pogumno opiso-
val bedo ter hlastanje za boljšim življenjem. Vrstico 
za vrstico se bomo prepoznavali v začetni pozitivno-
sti njegovih junakov, se poistovetili s tegobami obu-
božanega ljudstva z začetka 20. stoletja, ko je bil svet 
prijazen le za peščico bogatih mogočnežev in so ob-
stajali pravilni in nepravilni načini razmišljanja.

Občinstvo Šentjakobskega gledališča je lani pozdra-
vilo Cankarjevo delo Pohujšanje v dolini šentflor-
janski, drama Za narodov blagor je trkala na vest 
Mariborčanov, odlomke iz Kralja na Betajnovi upri-
zarjajo šolski dramski krožki, Hlapce so lani na odru 
oživeli v SNG Nova Gorica. Ravno satirično dra-
mo Hlapci so maja študentje in strokovni delavci 
AGRFT pred Državnim zborom v Ljubljani brali ne-
prekinjeno 12 ur, v znak protesta proti ostremu var-
čevanju v visokem šolstvu. Mimoidoči so bili presene-
čeni: „Kako je Cankar že takrat vedel vse to?“, „Kdaj 
je to pisal, leta 1907? A čisto zares?“ in podobno.

Zanimiva družbena kritika na podlagi ene najpo-
membnejših Cankarjevih povesti je nedavno za-
zvenela tudi v Krškem s pomočjo mladih glasov in 
ubranih glasbil Simfoničnega orkestra Krško - v mu-
zikalu z naslovom Rok Kurent. Cankarjev Kurent in 
Rok Kurent - oba opozarjata na zablode duha v naši 
državici, mačehovski odnos do kulturnikov, politič-
na interesna posilstva in kapitalistično norenje. V 
muzikalu je bilo vse ljudsko prirejeno, branje med 
vrsticami ni bilo potrebno, zato so bile reakcije lju-
di v dvorani zanimive za opazovanje. Recimo, kako 
so se nekateri politiki sproščeno smehljali norčeva-
nju iz politike na odru. V času Cankarja so predsta-
vo cenzurirali, danes pa se smehljamo. Ne, nikakor 
ne odobravam cenzure, a kako zanimivo je, da se še 
tako prosojna predstava ne dotakne tistih, ki bi se 
jih morala, ampak samo pritrjuje že prepričanemu 
in v usodo vdanemu občinstvu ...

Naš veliki pisatelj je še vedno precej spregledan, 
površno naučen. Takole je govoril Cankarjev Ku-
rent leta 1909: „Človek roma po slovenskih deže-
lah, malodušen klone glavo in žalostno je njegovo 
srce. Narod, enkrat blagoslovljen, devetkrat obso-
jen, kako si živel, kaj si doživel? Tvoja dolga po-
vest je povest o siromaku betežnem, ki vstaja, vstati 
ne more (…) Komaj si stopil na svet, si bil, ti na-
rod sužnjev, suženj med narodi. (...) Suvali so te od 
vseh strani, očimi in mačehe, botri in botrice. Ča-
sih si zajokal, časih si omahnil, ves truden, časih pa 
si tudi planil. Ali komaj si planil, so te podrli na 
tla, zvezali so te še tesneje in celo usta so ti zakleni-
li. (…).“ A Cankar, sin obrtniško-proletarske druži-
ne, je bil borec in takšno naravo pripisoval tudi na-
šemu narodu: „Močan si, o slovenski narod! Tisoč 
in petsto let krvaviš, izkrvavel nisi! Narod mehku-
žnik bi dušo izdihnil (...) – ti pa, tisočkrat ranjen, v 
trpljenju utrjen, ti komaj zmaješ z rameni pod tež-
ko sovražno pestjo in praviš: Nikarte! Ta burka je 
stara že tisoč let!“

Od nas je odvisna ta burka. Bomo mi, otroci Slave, 
kdaj dvignili obraz?

Piše: Maruša Mavsar

Poglejte, 
Cankar se 
vrača

podčrtano

• ob 14.00 v MT Senovo: 
igranje X-box

• od 16.00 do 18.50 v Me-
stnem muzeju Krško: kolo-
kvij „Janez Mencinger: pi-
satelj, politik in odvetnik“, 
ob 19.00: odprtje občasne 
razstave

Torek, 9. 10.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje Bojana 
Knifica o oblačilni dediščini 
Slovencev

• ob 14.00 v MT Senovo: 
ogled humorističnih serij

• ob 17.00 v MC Krško: Xbox 

turnir - Fifa
• ob 17.00 v izposojevališču 

Knjižnice Sevnica v Krme-
lju: pravljična urica

Sreda, 10. 10.

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: predavanje Braneta 
Krapeža „Umetnost ravna-
nja s čustvi“

• ob 19.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: preda-
vanje Neve Železnik „Te-
mne sence demence“
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Društvo študentov Brežice je društvo za mlade. Deluje z namenom pomagati mla-
dim, jih učiti in rasti skupaj z njimi. Zato pripravlja veliko dogodkov zabavne, izo-
braževalne, športne in socialne narave, nudi veliko popustov in ugodnosti, ki vsake-
mu študentu in dijaku pridejo še kako prav. Z novim šolskim/študijskim letom se na 
Društvu študentov Brežice obeta kar nekaj sprememb. Naj vam jih predstavimo ...

DŠBus pelje v dve smeri – z mesečno karto najugodneje do Ljubljane in Maribora

DŠBus bo zaradi novosti na področju subvencioniranja študentskih in dijaških prevozov letošnje 
leto še ugodnejši in bolj priročen za mlade. Tako bo vsako nedeljo peljal v Ljubljano in Maribor ter 
vsak petek nazaj domov. Za mlade smo pripravili 4 različne opcije koriščenja avtobusnega prevo-
za, naj pa tu omenimo najbolj privlačno: mesečna karta za 10 EUR, ki zajema 8–10 mesečnih 
voženj in brezplačno vozovnico za mestni promet v Ljubljani (Urbana) in Mariboru. Vse do-
datne informacije so na voljo na naši spletni strani pod zavihom Projekti > Sociala > DŠBus. Re-
zerviraj si svoj sedež že danes.

BIT (Brežiška informacijska točka) – nova lokacija in nov delovni čas

Brežiška informacijska točka (BIT) se nahaja na novi lokaciji. Sedaj smo na 
Cesti prvih borcev 41. Nekoliko smo spremenili tudi delovni čas, in sicer:

Ponedeljek–četrtek: 
9.00–12.00 in 12.30 do 15.30

Petek: 11.00–14.00 in 14.30–17.30
Sobota: 9.00–12.00

Nedelja in prazniki: zaprto

Poletni delovni čas (julij, avgust, september):
Ponedeljek–petek: 9.00–12.00 in 12.30 do 15.30

Sobota, nedelja in prazniki: zaprto

Kaj je BIT? Je stičišče informacij za mlade. Je prostor, kjer lahko opravite storitve fotokopiranja 
najceneje v Brežicah, dobite kupone za popuste pri raznih storitvah, izkoristite wi-fi točko, poizve-
ste o aktivnostih v Brežicah in Posavju ter mnogo več. Je tudi EVENTIM prodajno mesto. 

Včlani se v DŠB – darilce sedaj in skozi celo leto

DŠB vabi k vpisu ali podaljšanju članstva za novo šolsko/študijsko leto vse študente in dijake. S 
članstvom v društvu lahko koristite mnogo ugodnosti, ki vam jih društvo nudi, obveščeni ste o 
vseh novostih na področju šolstva, projektih, ki jih društvo pripravlja za mlade; koristite lahko 
ugodnosti BIT točke, sodelujete v nagradnih igrah in še marsikaj.

Ob vpisu/podaljšanju članstva (ki je brezplačno) dobite še prisrčno darilce (majico ter nekaj upo-
rabnih študijskih potrebščin). Za včlanitev potrebujete potrdilo o šolanju. 

V septembru in oktobru pripravljamo ...

sobota, 29. 9. 2012 Čistilna akcija »Brežice, moje čisto mesto«
nedelja, 30. 9. 2012 DŠBus (prva vožnja, ki je brezplačna)
petek, 5. 10. 2012 Metal Night
sobota, 13. 10. 2012 Brucovanje 2012
sobota, 26. 10. 2012 Fazanc 2012

Več o dogodkih (in ostalih projektih društva) si lahko preberete 
na naši spletni strani:

www.drustvo-dsb.si 

Pridruži se nam na facebook strani 
drustvostudentovbrezice

V STIKU Z MLADIMI. 
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Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo 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: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

Matija Žibert iz Selc nad Blanco in Simona Pirc iz Gr-
žeče vasi, 4. avgust 2012, park v Krškem (Foto: Fo-
to Asja)  

moja poroka

V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:

• Polona Žerjav, Krško – 
dečka,

• Mateja Renko, Sremič – 
dečka,

• Anica Ivnik, Brod v 
Podbočju – dečka,

• Renata Vrisk, Dolenji 
Boštanj – dečka,

• Klara Krhin, Gorenja vas 
pri Leskovcu – deklico,

• Qendresa Beqiraj, Brege 
– dečka,

• Barbara Hace Mežnar, 
Brežice – dečka,

• Damjana Sotošek, Križe – 
deklico,

• Tatjana Ribič, Krško – 
deklico,

• Anamarija Merljak, 
Vrhovska vas – dečka,

• Karmen Gale, Sevnica – 
dečka,

• Marija Miklič Belinc, 
Krajna Brda – deklici 
(dvojčici),

• Nataša Lozar Podbregar, 
Krško – deklico,

• Tadeja Zupančič, Jelovec 
– dečka,

• Alenka Vodopivec, 
Sobenja vas – dečka,

rojstva

• Matej Dolničar iz 
Dolenjega Boštanja 
in Marjetka Vodnik iz 
Ljubljane,

• Robert Stanič iz 
Jereslavca in Marija 
Šepetavc iz Župelevca,

• Predrag Vučinić in 
Ramajana Vila, oba iz 
Krške vasi,

• Tadej Klaužar in Špela 
Škander, oba iz Mrčnih 
sel, 

• Janez in Marija Zorko z 
Narpla – zlata poroka,

• Goran Milovanović in 
Jana Drašler, oba iz 
Kostanjevice na Krki,

• Mitja Jeler in Mojca 
Žibert, oba s Senovega,

• Andrej Pacek in Marija 
Mesojedec, oba iz 
Koritnice,

• Aleš Hvala iz Dolenje 
vasi pri Krškem in Judita 
Kuntarič z Dobrave ob 
Krki.

ČESTITAMO!

poroke

• Simona Kene, Pavlova vas 
– deklico.

ČESTITAMO!

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 ogleda-
te in naročite knjige založbe Neviodunum. 

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
 Uredništvo

Moped show v živo je legendarna gledališka predstava 
brez konkurence. Ponovno je oživela z mnogimi štosi, 
šalami, mjuzikli, poezijo, recitacijami in še čim, kar je 
znal »vkup sklanfati« samo Tof (Ježkova nagrada in Vik-
tor – oboje za življenjsko delo). Tudi nova zasedba je na 
moč zanimiva: nepogrešljiva Simona H2O, Roman Končar 
(dramaturg in režiser), univerzalni glasbenik Miran Juvan 
in nenadomestljivi Tone Fornezzi Tof.
Pričakujete lahko »crème de la crème« Moped humorja, 
satirično nostalgijo in humorno aktualizacijo trenutnega 
dogajanja v Sloveniji.

Moped show z novo podobo in novo energijo, 
27.09. ob 19.30, v Kulturnem domu Krško.

Smeh dela dobro kri! 
Vstopnice so na voljo brez recepta! Pr
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14. 10. 2012 Posavski muzej Brežice drugo leto zapored organizira 
Sejem rokodelskih znanj v gradu Brežice. Dogodek je namenjen 
prikazu tradicionalnih obrti ter predstavitvi in prodaji izdelkov.

Prireditev se bo odvijala na dvorišču gradu Brežice od 9:00 do 14:00 ure. 
Program bodo popestrile skupine pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih 

viž. S svojimi dobrotami se bodo predstavile članice Društva kmetic Brežice, 
organizirana bosta vodena ogleda muzeja ob 11:00 in 13:00 uri.

Obisk prireditve je brezplačen.

Vljudno vabljeni!

Prireditev so podprli: Občina Brežice, Krajevna skupnost Brežice in Brodarsko turistično društvo Mostec

Sejem rokodelskih znanj v gradu Brežice

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

PRIREDITVE 
V TEDNU OTROKA 2012

 
BOJAN CVETREŽNIK in GODALKANJE

ponedeljek, 1.10., ob 17. uri

EVA Š. MAURER: KLOVNESA RAZGRAJA
sreda, 3.10., ob 17. uri

Prizorišče: ploščad pred KDK (avla KDK v primeru dežja), vstop prost.

KINO: HIŠA PRAVLJIC, 
MADAGASKAR 3 in TAM NEKJE

Spored kina na www.kd-krsko.si
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Pa smo le dočaka-
li zgodbo o umetni-
ku s kitaro, ki ga po-
litika izkoristi in se ga 
nato odkriža. Govori-
mo seveda o edinstve-
ni predstavi v sloven-
skem prostoru - Rok 
Kurent (na fotografi-
ji). Odrske deske je 
med nastopom zase-
dlo kar 93 glasbenikov, 
pevcev in drugih ak-
terjev. Velja omeniti, 
da si je sedem pred-
stav ogledalo že okoli 
4000 ljudi, kar je za-
vidanja vreden dosežek, če vemo, da so v tem izvirno 
glasbeno-scenskem delu večinoma nastopali amaterski 
umetniki. Sicer pa je največja nagrada prišla prav od 
občinstva, ki je s stoječimi ovacijami pospremilo konec 
predstave. Rok Kurent se sedaj seli v Lendavo, izklju-
čena pa ni niti ponovitev v domačem mestu.

Znani so zmagovalci jubilejnega 50. festivala Sloven-
ska popevka 2012. Strokovna žirija je veliko nagrado za 
skladbo podelila Matevžu Šaleharju - Hamu za sklad-
bo Ti prihajaš. A po mnenju telefonskega glasovanja je 
bila najboljša skladba Naj nama sodi le nebo v izved-
bi naše Nuše Derende in Marka Vozlja. To je bilo že 
tretje slavje za Marka in drugo za Nušo, ki je po zmagi 
medijem zaupala: „Meni se vsakih deset let ful doga-
ja. 2002 sem bila tu zmagovalka s skladbo Pesek v oči. 
Po desetih letih sem se vrnila na Slovensko popevko, 
odločena, da bom šla uživat. Ta skladba mi je to do-
voljevala, da lahko uživam in da ni bila prezahtevna. 
Čeprav tega ne moreš kar tako reči. Takšen festival ni 
kar tako, kot nekdo misli.“ Čestitke tudi z naše strani.

Kot kaže, je pevec skupine Momento Boštjan Levičar 
iz rock glasbe zavil v plesne vode. Svoj prvi singel S 
tabo lepši je svet je namreč zaupal producentskemu 
duu Richi Ricciju in Mr. Diamondsu, ki sta poskrbela 
za povsem novo - house podobo. „ Dejstvo je, da sem 
po duši rocker, pri svoji solo karieri pa sem si zadal cilj, 
da te skladbe, ki v sebi sicer imajo neko rock osnovo, 
predstavim na bolj nežen, pop način. Želim delati kva-
liteten pop, remiks prvega singla pa je zame le izlet v 
neznano in tudi neke vrste izziv, da poskusim nekaj no-
vega. Moram priznati, da nisem ravno ljubitelj house 
glasbe, ampak kljub temu mislim, da je remiks zares 
dobro uspel in 100-odstotno stojim za njim,“ pa Boštjan 
odgovori in razjasni vprašanje, zakaj je iz rockerskih 
vod zašel v plesno glasbo. Sicer pa pevec že obljublja 
svoj drugi samostojni singel.

Se še spomnite lanskoletne inovacije v Posavju? V Po-
savju se je mimo vas peljalo kar 60 srečnežev s tako 
imenovanim Party Busom (na fotografiji), kjer so izbra-

ni gostje cel dan uživali v vožnji na vrhu odprtega dou-
ble deckerja. Tudi letos niso manjkali vmesni postanki, 
opojna pijača in DJ Urbano, ki je celo pot z vrhunskimi 
ritmi skrbel za dobro vzdušje. Tudi če ste zamudili le-
tošnji žur, organizator Klemen Kranjčič obljublja: „To 
je dogodek, na katerega se čaka celo leto in bo postal 
tradicionalen. Torej, če letos niste bili zraven, imate 
možnost zopet naslednje leto.“

Pošljite nam vaše zanimive glasbene novičke na elek-
tronski naslov: glasbene.novicke@posavje.info, lahko 
pa nam kakšno zanimivost, povezano s posavskimi glas-
beniki ali dogodki, kjer prevladuje glasba, pošljete tudi 
na uredništvo na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom „za glasbene novičke“. 

Svoje novičke nam še naprej pošiljajte na
glasbene.novicke@posavje.info!

 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

1. nagrada: kosilo za dve osebi 
2. nagrada:  2 x pica po izbiri
3. nagrada:  2 x palačinke Apolon

Geslo križanke pošljite do četrtka, 4.10.2012, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

PIVNICA APOLON D.O.O., 
DALMATINOVA 3, 8270 KRŠKO

Geslo 19/2012 številke: 

ZNANJE TUJEGA JEZIKA 
ODPIRA VRATA

Nagrade, ki jih podarja YURENA Novo mesto d.o.o.:

1. nagrada:  nahrbtnik, Franci Gorenc, Orehovec
2. nagrada: torbica za okrog pasu, Marija Štos, Gregovce
3. nagrada:  blokec s svinčnikom, Ana Hočevar, Krmelj

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo)  Anji Blatnik, Gornje Le-
povče, 1310 Ribnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 

vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 
strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1.  (2.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Zanalašč
 2.  (1.) Ans. NEMIR - Se ujeti ne pustim
 3.  (9.) Ans. PETKA - Srčni muzikant
 4.  (5.) ZAKA' PA NE - Do poroke 
 5.  (6.)  Ans. SPOMINI - Pismo brez naslova
 6.  (10.)  Ans. DONAČKA - Naj zvezde žarijo
 7.  (3.)  MODRIJANI - Pomigaj malo
 8.  (-)  Ans. VESELI SVATJE - Pod mojim oknom
 9.  (4.)  Ans. SAŠA AVSENIKA - Dolge so noči
 10.  (-)  Ans. VIHAR - Prisluhni mi  
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Erazem - Njam, njam

Kupon št. 121
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 29. september, ob 17. uri

Dalmatinova 3, 8270 Krško, Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

 

Večer kulinarike
z Vinarstvom Kunej

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru.

Z vami že 20 let!
oktober

12
petek

ob 1
9. ur

i

Se izgubljate v poplavi 
»zdravih« informacij?

Lepo je verjeti, da so za vse bolezni krive bakterije ... 
Živimo v času, ko je na voljo veliko antibiotikov, dezinfek-
cijskih sredstev, agresivnih čistil ... Z močnimi zdravili, ki 
jih imamo na razpolago, ravnamo, kot da bi bili bonboni. 
Nepremišljenost pri uporabi vseh kemičnih snovi, s kate-
rimi se borimo proti bakterijam, pa dobiva tudi razsežno-
sti nove velike nevarnosti za naše zdravje in zdravje Pla-
neta. Prekomerna uporaba vseh teh sredstev je pripeljala 
do kožnih bolezni, vse večjih težav s prebavo, pandemije 
kandide, splošnega padca odpornosti ter pojava novih, ne-
varnih in proti antibiotikom odpornih bakterij.
Vas zanima kako se samozdravljenja lotiti na celosten na-
čin? Iščete trajne rešitve zdravstvenih težav ob padcu splo-
šne odpornosti, zdravstvenih težav otroka, nosečnic in sta-
rostnikov, ob težavah s kandido, osteoporozo, diabetesom, 
alergijami ter intoleranco na določena živila pa ne veste, 
kje in kako začeti, kako se zazreti Vase, kaj jesti, katerim 
pripravkom zaupati …? Namesto v slepo ulico zapeljite v 
smer ZDRAVJA. Naučite se pametno uporabljati probioti-
ke, prebiotike, naravne antibiotike ter naravna sredstva za 
osebno nego in čiščenje. Vnetja premagajte z aromatera-
pijo, fitoterapijo, hidroterapijo in izbrano dieto.
Vabljeni, da v HIŠI NARAVE rezervirate svoj termin brez-
plačnega individualnega svetovanja v petek, 12. oktobra, 
med 10h in 14h. Svetovala vam bo Adriana Dolinar, soav-
torica knjig Resnice in zmote o kandidi, Resnice in zmo-
te o osteoporozi ter priročnika Vojna ali mir z bakterija-
mi. Prijazno vabljeni.
 Nataša Doberšek

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, 
T: +386 7 49 20 694, 

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si
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PRIREDITVE 
V MESECU OKTOBRU

 
Predavanje 

SODOBNA VZGOJA: VZGOJA ZA JUTRI 
• v četrtek, 4. oktobra 2012, ob 18. uri.

Vzgoja otrok je zagotovo najodgovornejše delo, ki ga srečamo 
na poti skozi svoje življenje. Starši si želimo, da bi svoje otroke 
vzgojili v odgovorne, inteligentne in srčne ljudi, obenem pa 
jim omogočili srečno in lepih spominov polno otroštvo. Na 
predavanju bo z jasnimi napotki, primeri in dejstvi v zvezi z 
vzgojo otrok, ali kakor sam pravi, o vzgoji vzgoje otrok, govoril 
specialni pedagog Marko Juhant.

Razstava »SKUPAJ BOGATIMO ŽIVLJENJE«

• od ponedeljka, 8. oktobra, do sobote, 3. novembra 2012.

Razstava ročnih del stanovalcev Doma upokojencev Sevnica. 
Odprtje razstave s kulturnim programom bo v ponedeljek, 8. 
oktobra 2012, ob 10. uri.

predavanje UMETNOST RAVNANJA S ČUSTVI

• v sredo, 10. oktobra 2012, ob 18. uri.

Na predavanju boste izvedeli, kdaj reagiramo s čustvi in zakaj, 
kako razumeti svoja čustva in čustva drugih ljudi, zakaj se v 
enakih situacijah ljudje odzivamo z drugačnimi čustvi. Predaval 
bo Brane Krapež iz Šole čustvene inteligence.

Predstavitev knjige MISLI, KI JOKAJO

• v četrtek, 11. oktobra 2012, ob 18. uri.

Andrej Pegan je človek, ki nam je vsem lahko v navdih.
Prometna nesreča mu je pred 15 leti vzela najboljšega prijatelja in 
vse spomine iz mladosti. Čeprav je utrpel hude poškodbe glave, 
zaradi katerih je invalid prve stopnje, je z jekleno voljo sposoben 
živeti brez pomoči drugih. Svojo zgodbo bo predstavil v knjigi 
Misli, ki jokajo.

KANADA (potopisno predavanje)

• v četrtek, 25. oktobra 2012, ob 18. uri.

Kanada, država javorjevega sirupa in hokeja. Štirimesečno 
študijsko bivanje v Winnipegu v Manitobi, ki je najhladnejše 
veliko mesto na svetu. Obisk končnice NHL in tritedensko 
potovanje po zahodni Kanadi (Britanska Kolumbija, Vancouver 
in kanadsko Skalno gorovje). Vse to in še mnogo več bo predstavila 
popotnica Renata Ribežl.

POČITNIŠKA 
USTVARJALNA DELAVNICA ZA OTROKE
• v ponedeljek, 29. oktobra 2012, ob 16. do 18. ure.

Otroci (in starši), vabljeni na počitniško ustvarjalno delavnico,
kjer boste uživali v ustvarjanju in medsebojnem druženju.

Literarna ustvarjalnica V MENI PREBIVA …

• v ponedeljek, 29. oktobra 2012, ob 16.30 uri.

Čutite v sebi željo po izražanju misli, čustev, razpoloženj, mnenj, 
občutij …? Pišete pesmi, prozo, dramska besedila, a ne veste, 
kako bi jih predstavili drugim? Vabljeni v ponedeljek, 29. 
oktobra 2012, od 16.30 do 18. ure na prvo srečanje literarnih 
zanesenjakinj in zanesenjakov, ki ga bo vodila literarna umetnica 
Marija Kalčič.

PRAVLJIČNE URICE: 

• v sredo, 10. oktobra, in v sredo, 24. oktobra 2012, ob 17. uri 
v Knjižnici Sevnica,

• v torek, 9. oktobra 2012, ob 17. uri  
v Izposojevališču Krmelj.

NEK
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija

  RAZPISUJE
8  KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

 
za študente višjih letnikov univerzitetnega 
študijskega programa oz. študente 
bolonjskega magistrskega študija    
◦ strojništva,
◦ elektrotehnike in 
◦ fizike. 

Kandidati naj prošnje s potrdili o vpisu in o 
opravljenih izpitih/obveznostih pošljejo po 
pošti do 5. 10. 2012 na naslov: 

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., 
Vrbina 12, 8270 KRŠKO.

Tone Kovač iz Zasapa je v okolici svojega doma našel ze-
lo velike šampinjone, najtežji med njimi je tehtal kar 313 
g. Pravi šampi(n)jon, ni kaj. (K. Ž.) 

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena v zvezi s petim od-
stavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih uredi-
tev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 
in 106/10 – popr.) in 43. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09, 48/12 in 57/12) Mini-
strstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor 
in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
energijo s tem 

J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obvešča javnost o javni razgrnitvi
osnutka državnega prostorskega načrta 

in okoljskega poročila 
za območje HE Mokrice 

I.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naznanja javno 
razgrnitev: 
• osnutka državnega prostorskega načrta za območje HE 

Mokrice, ki sta ga pod številko projekta 09289-00 septem-
bra 2012 izdelala Savaprojekt Krško d.d. in ACER d.o.o. 
Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: osnutek državnega 
prostorskega načrta);

• povzetka za javnost; 
• okoljskega poročila za DPN za območje HE Mokrice z Do-

datkom za zavarovana območja, ki ga je pod številko pro-
jekta OP – 158/10 septembra 2012 izdelal Geateh d.o.o. 
(v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo) in

• strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka 
državnega prostorskega načrta.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 27. septembra 2012 do 
29. oktobra 2012 javno razgrnjeno: 
• na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za 

prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana in 
• v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 

Brežice.

Delno gradivo s povzetkom za javnost bo dodatno razgr-
njeno tudi v prostorih krajevnih skupnosti : 
• KS Dobova: Cesta bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova,
• KS Jesenice na Dolenjskem: Jesenice 11a, 8261 Jeseni-

ce na Dolenjskem,
• KS Čatež ob Savi: Čateška ulica 3, 8251 Čatež ob Savi,
• KS Krška vas: Krška vas 2, 8262 Krška vas,
• KS Mrzlava vas: Mrzlava vas 21a, 8262 Krška vas.

Gradivo iz prve do tretje alinee prejšnje točke bo v ob-
dobju iz prejšnjega odstavka javno razgrnjeno tudi v di-
gitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastruk-
turo in prostor. 

III.
Javna obravnava bo 17. 10. 2012 s pričetkom ob 16.00 v 
večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice, Gubče-
va 10a, 8250 Brežice.  

IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pri-
pombe in predloge na osnutek državnega prostorskega 
načrta in okoljsko poročilo. Pripombe in predlogi se lah-
ko do 29. oktobra 2012 dajo pisno na mestih javne raz-
grnitve, lahko se pošljejo na naslov Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana, ali na 
elektronski naslov gp.mzip@gov.si, pri čemer se v rubri-
ki »zadeva« navedejo ključne besede »DPN HE Mokrice«. 
Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgr-
nitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo v roku 60 dni 
preučilo pripombe in predloge javnosti in do njih zavze-
li stališče. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor jih bo 
objavilo na svoji spletni strani in jih tudi posredovalo ob-
čini Brežice. 

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z na-
vedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan 
pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo obja-
vljeno na zgoraj navedeni spletni strani in posredovano 
navedenim občinam. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču 
objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podat-
ki, morajo to posebej navesti. 

Št. 35009-2/2008-4/88-010011347 
Ljubljana, dne 19. septembra 2012.

mag. Tanja BOGATAJ
NAMESTNICA GENERALNEGA DIREKTORJA

DIREKTORATA ZA PROSTOR

Julijan FORTUNAT
V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA

DIREKTORATA ZA ENERGIJO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Pobiranje jesenskih pridelkov je že v polnem teku in tako je 
tudi v Žurkovem Dolu pri Sevnici. Ljubiteljski vrtičkar Rudi 
Ameršek, sicer bolj znan kot izdelovalec unikatnih izdel-
kov iz vinske trte, se je 15. septembra s svojim pridelkom 
v Mozirskem gaju udeležil  državnega tekmovanja za naj-
težjo bučo v Sloveniji. Buča velikanka je, kljub sušnemu po-
letju, tehtala dobrih 286 kilogramov, kar je zadostovalo za 
4. mesto. Največje in najzanimivejše buče so razstavljene 
v Mozirskem gaju do 7. oktobra. (Foto: S. A.) 

Že nekajkrat smo opozorili na hobi mladega Sandija Sav-
nika, ki že nekaj let vzgaja najrazličnejšo zelenjavo in 
pri tem tudi velike plodove. Okolico hiše je okrasil s sed-
mimi bučami velikankami sorte atlantic, ki bi bile še ve-
čje, če bi bilo vreme skozi leto bolj primerno. Velikanke 
tehtajo okoli  90 kg, star lesen kozolec, ki je vzdržal že 
nekaj generacij, pa je okrasil še z okoli 30 manjšimi bu-
čami in prek 20 t. i. cugi. S. V.

Največji vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@ bo tudi 
letos gradil most med generacijami. Brezplačne delavnice 
za učenje veščin računalništva in mobilne telefonije za 
starejše bodo v okviru različnih modulov potekale od 15. 
do 19. oktobra. K projektu Simbioz@ lahko pristopi vsak, saj 
lahko sodelujete kot prostovoljec, udeleženec na delavnicah 
ali član organizacijske ekipe na terenu. Prijave za prostovolj-
ce in udeležence potekajo do 11. 10. 2012 preko telefon-
ske številke 040 940 888, spletne strani www.simbioza.
eu ter Info točk na Si.mobilovih izpostavah. Več informa-
cij o delavnicah in pomoč pri vpisu lahko dobite tudi na vpi-
snih mestih: Knjižnica Radeče na Ulici OF 2, Dom starejših 
občanov Krško na Kovinarski 13 in Valvasorjeva knjižnica 
Krško na Cesti krških žrtev 26.
Več na www.posavje.info.

Simbioz@ med 15. in 19. oktobrom
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mali oglasi

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - so-
rodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z obja-
vo lepih misli ob obletnici smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

Naročila in plačila za ZAHVALE in V SPOMIN 
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, na-
slov, 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.

www.agencijaspin.com

Zasebna zobna ordinacija
Liljana Nikolić, dr. stom

Ulica Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice

Imate poslovno idejo?
Želite ustanoviti d.o.o., vendar pa vam na začetku poti 

manjka 7.500 € za osnovni kapital?

Ponujamo vam nakup popolnoma novega podjetja!
(za katerega ne potrebujete 7.500 osnovnega kapitala)

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega podjetja,

ki do sedaj še ni poslovalo.

Za dodatne informacije nam pišite na info@
agencijaspin.si ali pokličite na 041 77 77 61!
Agencija Spin d.o.o., Šolska 2, 8250 Brežice SPINNING YOUR CREATIVITY!

vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7

NUDIM IZPOSOJO
MOBILNE DVIŽNE
KOŠARE VIŠINE DO 12,5m,
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
PREMIKANJE PO
DELOVIŠČU.

www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net
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 velika izbira sončnih očal
   do 50 % popust

 okulistični pregledi 
   na zdravstveno kartico
 

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

obzornikova oglasna mreža

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas
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MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV
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Brazmos plus d.o.o.
Trgovina in storitve

• čistilni servis
• vzdrževanje objektov

Čistimo 
poslovne in zaseBne oBjekte

Gsm: 051 873 622
e-mail: brazmosplus@mail.com Br
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ki potekajo ob torkih  in četrtkih ob 20.00 uri 

v FITNESS CENTRU 
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                                       Informacije na tel: 041 / 791 799 

VABLJENE 
NA KLASIČNO TELOVADBO,

PRIMERNO ZA VSE GENERACIJE!

Vsem, dragi sorodniki, sosedje, prijatelji in znanci, se iskreno za-
hvaljujemo za izkazana sočutja, izražena pisna in ustna sožalja, da-
rovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvala tudi Splošni bolnišnici 
Brežice, socialnim delavkam, patronažni sestri ge. Danici, g. župniku 
J. Miklavčiču in pevcem za lepo petje. Veliko hvaležnost izrekamo 
vsem, ki ste našo mamo spoštovali in jo spremili k večnemu počitku.

Z žalostjo v srcu: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji 
poti, darovali sveče in cvetje ter vsem, ki ste nesebično pomagali in 
izrekli sožalje ter stali ob strani.

Posebna zahvala urgenci Krško, pogrebni službi Kostak, pevcem, 
godbi, Cvetličarni Irena, govorniku za govor, g. župniku za lepo 
opravljen obred, osebju Štirice in našim dobrim sosedom. Še enkrat 
- hvala vsem!

Vsi njeni

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči, 

a čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

JOŽEFA HARALOVIČ

ALOJZIJE PFAJFAR

v 89. letu starosti nas je zapustila draga mama, 
stara mama, sestra in teta

Ob izgubi naše drage

iz Globočic 10, Kostanjevica na Krki.

rojene Drugovič, s Spodnje Libne
Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, prižigate 
svečke in se ga spominjate. Neizmerno ga pogrešamo, vedno bo 
v naših srcih in spominu.

Žena Danica in otroci z družinami

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,

ko ostaja v srcu tiha,
skrita bolečina.

ZVONKO ZEVNIK

20. junija je minilo pet let, 
odkar je nenadoma odšel od nas naš dragi 

mož, oče, stari oče

iz Piršenbrega 26, Globoko.

V SPOMIN

ZAHVALA

ZAHVALA

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

ŠIVILJSKA POPRAVILA


MODA ZA MOČNEJŠE

Nakupovalni center 
INTERMARKET BREŽICE

Telefon: 031 312 529
Dževida Šabanović s.p., Tovarniška cesta 10, Brežice

Brezplačni okulistični pregledi  
(okulist dr. Krešimir Macan )
Velika izbira:
- korekcijskih okvirjev priznanih znamk
- sončnih očal
- kontaktnih leč

Simona Abram s.p., Glavni trg 16, 8290 Sevnica

Delovni čas: ob delavnikih 8:30 - 17:00,  ob sobotah 8:30 - 12:00
Tel.: 07 620 81 89, 041 651 557

ljito obnovljeno 2006, vre-
dno ogleda, cena 69 .000 €. 
Tel.: 051 380 084

V Krškem nasproti Kulturne-
ga doma prodam stanova-
nje, 76 m2, delno opremlje-
no, cena 69.000 €. 
Tel.: 051 310 233

Prodam poslovni prostor (70 
m2) za trgovsko ali drugo de-
javnost v centru Sevnice. 
Tel.: 041 795 791

Prodam gozd, 17.066 m2, re-
lacija Bizeljsko – Bistrica ob 
Sotli, asfaltirana cesta, ure-
jena vlaka. Tel.: 031 724 372

Zelo ugodno prodam vino-
grad z novo zidanico na Ve-
likem Trnu – Nova Gora, do-
stop z vsemi vozili. 
Tel.: 051 869 042

Oddam dvosobno stanovanje 
v izmeri 50 m2 na otoku v Ko-

nepremičnine

Prodamo kmetijo s stano-
vanjsko hišo v izmeri 10,5 
ha (od tega 3,8 ha gozda) 
v idilični dolini v okolici 
Krškega, primerno za bi-
ološko kmetovanje in tu-
ristične namene, www.
mihelic.de/Bauernhof. 
Tel.: 0049 7739 286 98 00 

Prodam dvosobno stanovanje 
na Senovem, letnik 1974, za-
menjana okna, radiatorji, cena 
47.000 €. Tel.: 031 414 495

Krško, Gubčeva ulica – pro-
dam dvoinpolsobno stanova-
nje, lepo ohranjeno, redno 
vzdrževano, parkirišče zago-
tovljeno. Tel.: 041 395 728

Prodam dvoinpolsobno sta-
novanje v Krškem – Videm, 
82 m2, zgrajeno 1983, teme-
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Prodam odojke od 25 do 30 
kg, suhomesnate pasme, in 
krompir dezire. 
Tel.: 07 49 65 454

Prodam 3 mlade kozličke, 
okolica Dobove. 
Tel.: 041 231 451

Prodam bikca ČB, starega 3 
tedne. Tel.: 031 868 337

poHiŠtvo, 
otroŠKa oprema

Prodam nova vhodna lesena 
vrata, 100x206 cm, 
primerna za vikend ali hišo. 
Tel.: 041 436 418

Prodam 2 postelji Garant, 
90/200 z latofleksi in vzme-
tnicami, malo rabljeni, ugo-
dno. Tel.: 051 428 503 

Prodam ležišče Alples bukev 
90x200 z vzmetnico Dormeo, 
cena 250 € oziroma po do-
govoru. Prodam ali menjam 
zelo lepo ohranjeno sedežno 
garnituro za 3 metre bukovih 
drv. Tel.: 041 556 091

Ugodno prodam skoraj novo 
otroško posteljico z vzmetni-
co 140 x 70 cm. 
Tel.: 07 495 63 44 

Prodam kotno sedežno z le-
žiščem in predalom, cena 
80 €. Tel.: 040 759 946

razno

Prodam centralno peč Wv-
term, 32 kW, na trda goriva, 
rabljeno 5 sezon, cena 500 €, 
in cisterno za vino Inox, 600 l, 
cena 350 €. Tel.: 031 519 565

Ugodno prodam švedsko 
kombinirano peč za cen-
tralno kurjavo in cisterno za 
olje, 2700 l. Tel.: 031 273 718

Odkup starega železa, 
peči, radiatorjev, izra-
bljene gradbene mehani-
zacije, kmetijskih strojev, 
prikolic in bele tehni-
ke, www.odkupkovin.eu. 
Tel.: 051 621 223

Prodam etažni štedilnik na 
drva, odlično ohranjen, cena 
po dogovoru. 
Tel.: 051 366 067

Taksi prevozi in kosovni prevo-
zi, selitve, hlajeni kombi pre-
vozi, ugodne cene. Tel.: 040 
216 348, Samo Hrnjić s.p., Bo-
štanj 56, Boštanj-Sevnica

Naročila za male oglase sprejema-
mo vsak delovni dan v tednu od po-
nedeljka 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 mo-

rajo 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 obja-
vo (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-

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

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 napisa-
na čitljivo in s tISKanImI črKamI. 
Oglas mora biti napisan v slovenskem 
jeziku. Za resničnost in verodostoj-
nost objavljenih oglasov odgovarja 
naročnik.

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).

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta: Kontaktni telefon:

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


NAROČILO MALEGA OGLASA

stanjevici na Krki. Večinoma 
je opremljeno, najemnina 
znaša 280 €/mesec. 
Tel.: 040 436 748 

Prodam parcelo, 18 arov, s 
hramom, možnost gradnje; 
sadovnjak (bivši vinograd), 
voda, elektrika, asfalt do 
parcele, v Drenovcu, 6 km 
od Krškega, cena 20.000 €. 
Tel.: 041 717 788

V Krškem oddam garsonjero 
ženski, oddam tudi dvosob-
no stanovanje v hiši. 
Tel.: 051 756 281

Mirna in poštena družina išče 
hiško za simbolično ceno ali 
pomoč starejši osebi v Posav-
ju. Tel.: 068 130 059

avtomobilizem

Odkup poškodovanih 
in celih vozil, 

lahko z okvaro motorja, 
od letnika 1997 dalje.

Gotovina takoj. 

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 
Šentjanž 59, Šentjanž

Prodam Opel Zafiro 1.7 
CDTI, letnik 2010, prevože-
nih 55.000 km. 
Tel.: 041 299 420

Prodam avto Polo, 1997, 
brez dodatne opreme, dvoje 
vrat, 110.000 km, rdeče bar-
ve. Tel.: 041 329 239

Kmetijstvo

Prodam traktor Ferrari, 30 
KS, pogon 4x4, vinogradni-
ški, širina 90-120 cm, lepo 
ohranjen. Tel.: 041 621 362

Prodam kip prikolico Tehno-
stroj, 4,5 t, in biljard mizo, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 070 712 613

Prodam tribrazdni plug kraj-
nik – Batuje, 14 col, cena 800 
€. Tel.: 041 231 403

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo, oves, les za 
manjši objekt in suhe hrasto-
ve plohe. Tel.: 07 49 69 474

Prodam tritikal in slamo v 
kockah. Tel.: 041 565 142

Prodam pšenično slamo v 
okroglih balah. 
Tel.: 07 49 59 799

Prodam nov cepilec za drva, 
domače izdelave, možnost 
cepljenja kratkih in metr-
skih polen. Tel.: 040 624 112

Prodam mešana drva, žaga-
na, cepljena, možna dosta-
va. Tel.: 031 537 145

Prodam suha cepljena buko-
va drva, cena 50 €/m3, Stu-
denec, možna dostava. 
Tel.: 041 645 187 

Prodam bukova drva, razce-
pljena in žagana na različne 
dolžine, možna dostava na 
dom. Tel.: 040 738 059

Prodam bukova drva, kratko 
žagana, okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Ga-
brje pri Dobovi 42a, Dobova

Prodam kompostiran hlevski 
gnoj. Tel.: 031 277 045

Prodam drva, možna dosta-
va. Tel.: 041 952 206

vinogradniŠtvo, 
Živila

Prodam 50-litrsko prešo, 
predelano na hidravliko (Va-
genheber), cena po dogovo-
ru, 150 € sklicna, in žensko 
kolo, nova plašča in zračnici, 
cena 100 €. Tel.: 031 851 870

Prodam dve 300-litrski rost-
fraj cisterni, cena za eno je 
170 €. Tel.: 041 720 308

Prodam grozdje – pozna tr-
gatev, diodinamična pridela-
va – laški rizling, modra fran-
kinja, žametna črnina. 
Tel.: 041 310 689

Prodam marelično žganje, 
cena 6 €/l. Tel.: 041 720 308

Prodam mlado vino, rdeče in 
belo, več različnih sort, cena 
1 €/l. Tel.: 041 720 308

Prodam jedilni krompir, beli 
bistra in rdeči desire, cena 
0,30 €/kg. Tel.: 051 268 211

Kupim jabolka krivopecelj, to-
paz, carjevič. Tel.: 041 527 195 

Prodam beli in rdeči krompir 
za ozimnico. 
Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam vinske posode, hra-
stove, 100 - 300 litrov, 4 kom, 
možna menjava za mošt ali 
drva. Tel.: 07 49 62 127

Prodam varaždinsko zelje za 
kisanje, jabolka za ozimnico 
in jabolčni sok. 
Tel.: 051 338 819

Živali

Prodam telice, pasme LIM – 
SIM, pašne, težke od 200 do 
500 kg. Tel.: 031 277 045

Prodam 2 črnobeli telici, do-
brih mlekaric, pašnih, brejih 
7 mesecev, cena 1100 € za 
eno. Tel.: 041 532 308

Prodam telico simentalko, 
staro 9 mesecev, cena po do-
govoru, okolica Brežic. 
Tel.: 041 521 203

Prodam telico simentalko, 
brejo 4 mesece, cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 77 450

Prodam odojke, težke do 25 
kg. Tel.: 041 222 172

Prodam odojke, težke od 20 
do 30 kg. Tel.: 041 662 730

Prodam odojke, race in go-
ske. Tel.: 031 368 615

Prodam zamrzovalno skrinjo 
Zanussi, 140 l, rabljeno pol 
leta, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 597 822

Prodam rabljeno strešno kriti-
no Bobrovec. Tel.: 07 49 26 297

Prodam ali menjam za vino 
garažna vrata, Kurcher, okna 
in okenske police. 
Tel.: 031 302 355

Prodam 3 lovske puške: puško 
z risano cevjo, znamke Baikal 
5.6 mm, puško z gladko cev-
jo, znamke ZCZ 12/12 in RP z 
risano cevjo, neznane znamke 
8x571S; lepo ohranjene, cena 
600 €. Tel.: 051 339 966

Prodam rabljen printer Le-
xmark 3200, zelo dobro 
ohranjen, cena 15 €. 
Tel.: 031 312 529

ŠD Dolenja vas, Spodnji 
Stari Grad 42a, Krško, ob-
vešča, da se prične telo-
vadba za ženske v torek, 
2. oktobra, ob 19. uri. 
Vabljene.

stiKi

35-letni iz okolice Krškega 
iščem punco, damico za dru-
ženje, prijateljstvo in kraj-
šanje večerov v dvoje. 
Tel.: 031 244 105 

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča,
da bo prodaja

 BELIH KILOGRAMSKIH 
PIŠČANCEV 

v petek, 5. oktobra.
Rjave in grahaste jarkice 

lahko dobite vsak 
torek in petek od 9. do 16. ure,

enodnevne bele piščance 
pa vsak četrtek.

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar sporoča 
cenjenim strankam, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev

v torek, 2. oktobra od 9. do 18. ure.
Piščancev bo dovolj za vse!

Razprodaja enoletnih kokoši
v petek, 28. septembra ob 19. uri.

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da lahko dobite bele težke piščance, 
žive ali očiščene, hranjene z domačo 

hrano, od 5.10. dalje, 
do razprodaje zalog.

 INFORMACIJE NA TELEFON:
07 49 61 069 ali 031 695 105

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

Kakovostna, prijazna in cenovno ugodna oskrba 
za vas ali vaše bližnje pri naslednjih opravilih:

 čiščenje in pospravljanje bivalnega prostora  
 pomoč v gospodinjstvu, pranje, likanje
 prevoz in spremstvo k zdravniku in po ostalih opravilih
 dostava prehrane na dom
 dvig zdravil v lekarni, nakup v trgovini
 košnja trave in urejanje okolice doma ...

Celostna podpora za razbremenitev in lažje življenje.
Naše storitve vam ponujamo po zmernih cenah.

Za več informacij ali naročilo nas pokličite po telefonu: 051 690 034 
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www.avtoplin.si

Ali veste, koliko lahko prihranite na gorivu?

Prihranite do 50 %, vaša denarnica in okolje vam bosta hvaležna!

Vozite do 50 % ceneje!
M: 051 688 880, 031 629 792
E: info@sigas.si, www.sigas.si

10 €samo

Pokličite: 070/878781

Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure

FOTOGRAFIRAnje 
zA dOkumenTe v Hotelu City Krško

Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško

dRužInskI 
pOpusTI!*

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

nOVO! FOTOGRAFIRAmO TudI nA dOmu!
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Samski moški, star 57 let, že-
lim spoznati žensko za resno 
zvezo na mojem domu. 
Tel.: 040 734 775

51-letni fant išče žensko do 
55 let, ki bi prišla k meni na 
podeželje, samska, vdova ali 
ločena. Tel.: 040 279 325

Spoznati želim žensko do 47 
let, ki ima rada glasbo ter 
vse lepo. Pridem tudi k tebi. 
Tel.: 070 593 689

Sem delaven, uspešen, pre-
prost, zgovoren, pošten, ob 
sebi bi rad imel zvesto, pri-
jazno punco. 
Tel.: 031 860 668
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Idejni oče projekta Rok Ku-
rent je bil Drago Gradišek, 
ki je poskrbel že za izvedbo 
prvega glasbeno-scenskega 
dela, glasbene drame Vražje 
dekle pred osmimi leti. Mu-
zikal, pri katerem je sodelo-
valo preko 90 izvajalcev, je 
nastajal od leta 2008, vse-
binsko zasnovo pa je Matjaž 
Pikalo črpal iz Cankarjevega 
Kurenta. Zgodbo o umetniku 
s kitaro, ki ga politika izkori-
sti ter se ga na koncu znebi, 
je postavil v sedanje druž-
bene razmere. Delo bi lahko 
označili kot politično burko, 
glasbeno dramo ali kulturni 
protest in je v našem pro-
storu redkost, gledalcu pa v 
razmislek ponudi vse mogo-
če življenjske situacije. Te se 
med seboj prepletajo, izklju-
čujejo, dopolnjujejo, gledal-
ca nasmejijo in tudi razžalo-
stijo, ko dojame sporočilo, 
da je vse sprejemljivo, mo-

Rok Kurent zaživel na odru
KRŠKO – Najprej 14. septembra, nato pa še naslednja dva dneva, je odrske luči velikega odra Kulturne-
ga doma Krško zagledal muzikal Rok Kurent, nad katerim je od ideje dalje bdel ravnatelj Glasbene šole 
Krško Drago Gradišek. Libreto je napisal Matjaž Pikalo, pod glasbo se je podpisal Dejan Učakar, režijo je 
prevzel mladi Žiga, glasbeno predstavo pa je izvedel Simfonični orkester Glasbene šole Krško. 

goče in dovoljeno, obenem 
pa zavito v plehkost vsakda-
na, brez moralnih vrednot. 
Tako ostane grenak priokus, 
da ljudem v našem okolju ni 
mar za prav nobeno stvar, 
poceni se jih da kupiti s „pe-
čenimi piškami“, ki metafo-

rično zaključijo predstavo in 
podajo sporočilo, da se od 
Cankarja do danes nismo za-
res prav ničesar naučili. Vlo-
go Kurenta je odrsko upodo-
bil posavski kantavtor Peter 
Dirnbek, ob njem pa so na-
stopili Tadeja Molan, Ma-
tjaž Breznikar, Nina Berger 
in pevci pod vodstvom Nike 
Tkalec.  
 Marija Kalčič

KOLOKVIJ IN OTVORITEV RAZSTAVE 
POSVEČENA 100-LETNICI SMRTI 

PISATELJA JANEZA MENCINGERJA
• ponedeljek, 8. oktober, od 16.00 dalje –  
večnamenska dvorana, Mestni muzej Krško

Mestni muzej Krško, enota Kulturnega doma Krško, Valvasorjeva 
knjižnica Krško in Knjižnica A. T. Linharta Radovljica ob 100-le-
tnici smrti pisatelja Janeza Mencingerja pripravljajo kolokvij in 
občasno razstavo, na kateri bodo na ogled nekateri predmeti dr. 
Janeza Mencingerja. V okviru kolokvija bodo posamezni avtor-
ji predstavili njegovo življenje in delo ter tudi Mencingerjevo 
rojstno hišo na Brodu v Bohinju in spregovorili o prenovi njego-
vega krškega domovanja, ki se počasi zaključuje.

TEMNE SENCE DEMENCE –  
PREDAVANJE NEVE ŽELEZNIK

• sreda, 10. oktober, ob 19. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Neva Železnik, novinarka revije Naša žena, avtorica knjige Adi-
jo, grem domov ... temne sence demence bo o tej bolezni, spre-
govorila iz lastnih izkušenj, ki jih je doživljala ob svoji materi. 
Izvedeli bomo kako to bolezen prepoznati, kako naj svojci rav-
najo z bolnikom in druge nasvete ter podatke, ki jih je dobro 
poznati o tej čedalje pogostejši bolezni. Predavanje organizira-
mo v okviru delovanja Točke vseživljenjskega učenja v knjižnici.

NA POTI DO LASTNE SOBE –  
predstavitev zbornika

• četrtek, 11. oktober, ob 18.00 -  
Valvasorjeva knjižnica Krško

Posavje ima bogato zgodovino preseljevanja in nekaj tovrstnih 
življenjskih zgodb je zajetih tudi v knjižni obliki zbornika, ki 
ga bosta predstavila Urška Strle kot soavtorica in Drago Pirman 
kot povezovalec večera. Vabljeni, da se nam pridružite v pogo-
voru, še posebej Vi, ki ste preživeli izkušnjo priselitve v drugo 
državo, ter seveda tudi ostali, saj so te pripovedi posebej dra-
gocene zaradi izkušenj, nemalokrat tudi tragičnih, s slovenskim 
okoljem, ki ga vsi sooblikujemo.

ŽIVLJENJE MED AMIŠI – 
potopisno predavanje

• četrtek, 18. oktober, ob 18.00 -  
Valvasorjeva knjižnica Krško

Andreja Rustja je nekaj tednov preživela med amiši v Pensil-
vaniji, ki so znani predvsem po preprostem načinu življenja in 
oblačenja ter zavračanju moderne tehnologije v vsakdanjem ži-
vljenju. Predstavila nam bo utrinke iz vsakdana te nenavadne 
skupnosti, obrede ob rojstvu oz. smrti, divjanje s kočijo, gra-
dnjo hiše, amiške trgovine, spregovorila o nalogi škofa v sku-
pnosti ter ostalih dogodivščinah, ki so se ji pripetile v času bi-
vanja pri njih.

PONEDELJKOVI POHODNIKI

• ponedeljek, 29. oktober, ob 9. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Na zadnji ponedeljek v oktobru se že tradicionalno začenja nova 
sezona pohodov po kostanjeviški okolici, včasih pa tudi izven 
meja kraja, ki jih v okviru delovanja Točke vseživljenjskega uče-
nja v knjižnici vodi Franc Bakšič. Vabljeni vsak zadnji ponede-
ljek v mesecu – zbirno mesto je pred kostanjeviško knjižnico.

UMETNOST RAVNANJA S ČUSTVI 

• četrtek, 4. oktober, ob 18.30 uri –  
Dvorana v parku, Krško

Na predavanju boste izvedeli, kdaj reagiramo s čustvi in zakaj, 
kako razumeti svoja čustva in čustva drugih ljudi, zakaj se v 
enakih situacijah ljudje odzivamo z drugačnimi čustvi. Preda-
val bo Brane Krapež, predavatelj in svetovalec na Šoli čustve-
ne inteligence iz Ljubljane.

RAZSTAVA »DREVO – SIMBOL ŽIVLJENJA«

• oktober, november –  
Avla osrednje knjižnice v Krškem

V Valvasorjevi knjižnici se tokrat z likovno razstavo Drevo – sim-
bol življenja predstavlja Hedvika Cener. Tudi ostali posamezni-
ki ali društva, ki bi se želela predstaviti pri nas, vabljena, da 
nas pokličete za dogovor na tel. 07 4904 000 (Urška Šoštar).

FOTOGRAFSKI NATEČAJ  
KNJIŽNIČAR V AKCIJI

Slovenske splošne knjižnice objavljamo fotografski natečaj z na-
slovom Knjižničar v akciji: podoba knjižničarja. Natečaj bo po-
tekal do 15. oktobra 2012, nanj se lahko prijavijo vsi ljubitelji 
dobrih fotografij. Več o natečaju si preberite na domači strani 
knjižnice ali povprašajte v knjižnici.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V OKTOBRU

Zavod Neviodunum Krško – PE Založba in Turistično-hortikulturno društvo Zdole
vabita krajane, rojake ter vse prijatelje Zdol in okolice na predstavitev monografije

Polone Brenčič in Boštjana Špilerja
ZDOLE SKOZI STOLETJA,

ki bo v soboto, 6. oktobra, ob 18. uri 
v Kulturnem domu Bena Zupančiča na Zdolah.

V programu bodo poleg obeh avtorjev sodelovali Vokalna skupina Bratranci, Kvartet
pozavn, Lopatska banda, Zdolske tete, otroci Vrtca Krško – enota Murenček Zdole, 

Cveto Bahč, Karmen Krejan in Bojana Kunej.
Udeležite se tega lepega srečanja, ko bo oživelo mnogo spominov!


