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KMETIJA KRANJC 
V BUDNI VASI

Zadnja stran,
str. 24

Iz mlekomata 
Kranjčevih poleg 
mleka tudi mlečni 
izdelki

MINISTER ŽIDAN 
NA PRIZADETIH 
OBMOČJIH

Iz naših krajev, 
str. 4

Toča oklestila 
dveletni pridelek, 
suša bo botrovala 
draginji

Naslednja številka bo izšla 
12. septembra 2013!

Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.

UGODNO

PVC OKNA
IN VRATA

Cesta bratov Milavcev 35, Brežice
Tel./fax: 07 496 17 47 

GSM: 031 304 374
steklarstvo.lekse@gmail.com

www.steklarstvo-lekse.si

Naš pogovor,
str. 3

VLADO KEVO,
atletski trener:

Novega Primoža 
in Barbaro bomo v 
našem okolju realno 
težko našli
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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 

PRI NOVOGRADNJI
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 IZ VSEBINE

2  Brežičani raje 
kar vzeli vrabca 

4 Modra frankinja 
- žametno vino 
Posavja

5  K napredku 
pripomorejo vsi 
krajani

17  Kam v Posavju
19  Viva s Tajske  

z zlatom
21 Zahvale, 
 v spomin
23  Mali oglasi

nadaljevanje na str. 2

Kljub dopustniškemu času 
je prisotnost predsednika 
Boruta Pahorja pripomogla 
k množičnemu obisku prire-
ditve, ki jo je s pozdravnim 
nagovorom odprl gostitelj, 
direktor kostanjeviške gale-
rije Bojan Božič. Povezoval-
ka slovesnosti Petra Rep Bu-
netič je nato predala besedo 
veleposlaniku Republike Če-
ške v Sloveniji Petru Voz-
nici, ki je izpostavil prija-
teljstvo in zgodovinske vezi 
med državama, h katerima 
sta prispevala tudi slavni ar-
hitekt Plečnik, ki je preda-
val in delal v Pragi, ter lekar-

Kostanjevičane ob prazniku obiskal 
predsednik republike Borut Pahor
KOSTANJEVICA NA KRKI – Osrednjo prireditev ob letošnjem prazniku občine 
Kostanjevica na Krki, ki je 14. avgusta potekala v nekdanji samostanski cer-
kvi Galerije Božidar Jakac, so zaznamovali obisk predsednika Republike Slo-
venije Boruta Pahorja in veleposlanika Republike Češke v Sloveniji Petra Vo-
znice, podelitev občinskih priznanj in premiera filma Prijateljstvo je najvišja 
oblika ljubezni, posnetega na podlagi pisem med arhitektom Jožetom Plečni-
kom in lastnico prve lekarne v Kostanjevici na Krki mag. Emilijo Fon.

narica Fonova, ki se je tam 
šolala.

Kostanjeviški župan Moj-
mir Pustoslemšek je pov-
zel uspešno zaključene pro-
jekte občine v minulem letu, 
pri čemer je posebej izposta-
vil sprejem občinskega pro-
storskega načrta, in načrte 
za v bodoče, med katerimi 
sta v prvi vrsti poldrugi mi-
lijon evrov vredna obnova in 
dograditev vrtca pri osnovni 

šoli ter dobrih 800 tisočakov 
vredna hidravlična izboljša-
va vodovodnih sistemov, v 
katerega kostanjeviška obči-
na vstopa skupaj s krško in 
brežiško.  „Glede na vse na-
šteto ugotavljam, da je naša 
občina nadpovprečno razvoj-
no naravnana, zato nikakor 
ne morem razumeti, da se na 
nivoju države porajajo ideje 
o ukinitvi manjših občin,“ je 
dejal, pri čemer so na udaru 

29. avgust 2013

Strani 13 do 16

V tej številki tematska priloga

LJUBLJANA/VRBINA - Uprava Slovenske odškodninske druž-
be je 19. avgusta v vlogi ustanovitelja imenovala nove člane 
nadzornega sveta družbe GEN energija d.o.o. To so za man-
datno obdobje štirih let postali Nikola Galeša (predsednik 
Odbora za HE na spodnji Savi), Danijel Levičar (v. d. gene-
ralnega direktorja Direktorata za energijo pri Ministrstvu za 
infrastrukturo in prostor ), Roman Dobnikar (direktor pod-
jetja Petrol Maloprodaja Slovenija d.o.o.), Saša Ivan Gerži-
na (predsednik Društva Slovenija-Rusija) in Matej Pirc (član 
uprave SOD). S tem je razrešen dosedanji nadzorni svet, ki 
so ga sestavljali Martin Bratanič, Leon Cizelj, Marko Čepin, 
Rastislav Jože Reven in Goran Udovč. Zadnji trije so sicer 
podali odstopne izjave že marca letos ob poskusu razrešitve 
direktorja GEN energije Martina Novšaka.
Nov nadzorni svet družbe GEN energija se je 22. avgusta že 
sestal na konstitutivni seji, na kateri so člani za predsedni-
ka izvolili Pirca, za namestnika predsednika nadzornega sve-
ta pa Levičarja. Nadzorni svet se je seznanil z delovanjem 
družbe in sprejel usmeritve za nadaljnje delovanje nadzor-
nega sveta.  P. P.

GEN energija ima nove nadzornike

KREMEN - Ob druženju in sodelovanju velikega števila članov so v Društvu vinogradni-
kov Sremič 23. avgusta drugo leto zapored postavili društveni klopotec. Potem ko so 
več metrov visokega orjaka, enega največjih v Sloveniji, saj njegove vetrnice merijo 
v dolžino kar štiri metre, lani postavili v vinogradu Uršičevih na Sremiču, so ga tokrat 
na Kremenu pri Habinčevih. Lesene vetrnice, pripete na os lesenega ohišja, ki s pomo-
čjo vetra s kiji udarjajo ob desko, s klopotanjem pa  odganjajo ptiče, da ti ne zoblje-
jo grozdnih jagod, so za potrebe društva izdelali v Murski Soboti. Sicer je v društvo, 
ki ga kot predsednik vodi Damjan Golob, v 18. letu delovanja vključenih okoli 130 vi-
nogradnikov, ki pridelujejo vrhunska vina. Z geografskim poreklom sta zaščitena be-
li in rdeči bizeljčan PTP, poleg tega uspeva modra frankinja žametna črnina, laški ri-
zling, sauvignon, chardonnay in druge sorte. B. M.

POSAVJE – Z 2. septembrom bo steklo novo šolsko leto 
2013/2014 tako v 26 osnovnih šolah kot treh srednješol-
skih središčih v Posavju. Osnovne šole bo skupno obisko-
valo 6.170 učenk in učencev, kar je 67 več kot lani, za do-
ber razred oz. 24 manj pa bo v šolah sedelo prvošolcev 
- letos bo teh 679, lani so bili 703. 

Osnovno šolo Bistrica ob Sotli bo obiskovalo skupno 171 šolar-
jev (lani 166), od tega 17 prvošolcev (lani 16). V prvi razred 
OŠ Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki je vpisanih 25 otrok 
(21), skupno pa bodo v tem šolskem letu imeli na šoli 200 
učencev (190). Devetletno izobraževanje na osmih osnovnih 
šolah v krški občini bo začelo 242 otrok, kar je 41 manj pr-
vošolcev kot v minulem šolskem letu, ko jih je bilo 281, sku-
pno pa bo letos v primerjavi z lani za dober razred (28) več 
učencev, in sicer 2.206 (2.178). Sedem osnovnih šol v občini 
Sevnica bo obiskovalo skupno 1.377 šolarjev (1.392), od tega 
144 prvošolcev, kar je 19 več kot v minulem šolskem letu. 
Prag devetih šol v brežiški občini bodo prvič prestopili 203 
prvošolci, kar je 17 manj kot v minulem šolskem letu, sku-
pno pa bo brežiške šole obiskovalo 1.840 (lani 1.834) učenk 
in učencev. Največji porast števila otrok v primerjavi z mi-
nulim šolskim letom bodo imeli v radeški šoli in njeni po-
družnici na Svibnem, saj ju bo letos obiskovalo 31 otrok več 
kot lani, skupno 376, od tega 48 prvošolcev, 28 več kot lani.

Vse izobraževalne programe v Šolskem centru Krško-Sevni-
ca bo obiskovalo skupno okoli 700 dijakov, od tega 217 „fa-
zanov“, to je dijakov, vpisanih v prvi letnik srednješolske-
ga izobraževanja. Prvi letniki brežiške gimnazije bodo šteli 
112 dijakov, skupno pa bo šolo obiskovalo 560 srednješolcev, 
medtem ko bo na Ekonomski in trgovski šoli Brežice zače-
lo izobraževanje okoli 50 srednješolcev, skupno število dija-
kov na tej ustanovi pa bo v novem šolskem letu znašalo 280. 
 Bojana Mavsar

Posavske šole z manj prvošolci 

DPN za Mokrice končno sprejet  
LJUBLJANA/POSAVJE - Vlada RS je na zadnji redni seji 22. 
avgusta sprejela uredbo o državnem prostorskem načrtu za 
območje HE Mokrice. Ob tem se je ministrski zbor seznanil 
tudi s trenutno finančno konstrukcijo projekta, ki izhaja iz 
Elaborata razmejitve financiranja infrastrukture na HE Mo-
krice in nalaga Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da v so-
delovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor do 15. 
oktobra letos seznani vlado z rešitvami za prilagoditev fi-
nančne konstrukcije glede na možnosti virov financiranja 
izključno javne infrastrukture iz proračuna RS. Vlada je po-
leg tega zadolžila Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da pri-
pravi strokovne podlage za zmanjšanje poplavne ogroženo-
sti Dobove in Rigonc in za renaturacijo izlivnega odseka reke 
Sotle. Sprejem uredbe omogoča takojšen začetek projekti-
ranja, pridobivanja gradbenega dovoljenja in nato izvedbo 
načrtovanih ureditev. Gradnja zadnje v verigi spodnjesavskih 
HE naj bi se sicer pričela še leta 2014. P. P.

Predsednik RS Borut Pahor ob prihodu na slavnostno se-
jo, ob njem direktor Galerije Božidar Jakac Bojan Božič 
in kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek
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Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
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nadaljevanje s str. 1
zlasti manjše podeželske občine, kakršna je Kostanjevica na 
Krki. Kot je poudaril, manjše občine bolje kot večje skrbijo 
za razvoj podeželja in so v povprečju tudi manj zadolžene – 
kostanjeviška se v sedmih letih obstoja ni zadolžila še niti za 
cent, a je kljub temu vsako leto v povprečju za investicije 
namenila po dva milijona evrov. Pustoslemšek je nato podelil 
letošnja občinska priznanja. Kostanjeviške srebrnike so pre-
jeli Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki ob 20-letni-
ci, Ribiška družina Kostanjevica na Krki ob 60-letnici in pod-
jetje Resistec UPR d.o.o. & co. k.d. ob 20-letnici delovanja. 

Predsednik Pahor je v slavnostnem govoru dejal, da so v krat-
ki tradiciji lokalne samouprave tudi majhne občine, čeprav je 
imel pri nastajanju novih občin zadržke, opravičile svoj ob-
stoj, lokalna samouprava pa se je v času krize odrezala bolje 

kot država, saj je bila steber stabilnosti. Po njegovem mne-
nju bi bilo potrebno kljub racionalnemu vzgibu, da bi tudi 
zaradi finančne konsolidacije morda skrčili število občin, or-
gansko ugotoviti, katere občine želijo ostati samostojne in 
katere se želijo pridružiti drugim, sicer se združevanje občin 
ne bo srečno končalo. „Občine kažete veliko vnemo pri reše-
vanju problemov ljudi, tudi v socialnem smislu, kar je v času 
krize zelo pomembno, veliko vnemo pri urejanju okolja in 
prostorskih problemov, nenazadnje ste tiste, ki omogočate, 
da podeželje ostaja skorajda enako atraktivno za ustvarja-
nje in življenje mladih družin kot mesta,“ je poudaril Pahor.
 Peter Pavlovič

Kostanjevičane ob prazniku 
obiskal predsednik Borut Pahor

Prireditev se je zaključila s premiero filma Prijateljstvo 
je najvišja oblika ljubezni, ki ga je po scenariju Melite Sku-
šek (na podlagi knjige Elizabete Petruša Štrukelj) posnel 
Boštjan Colarič, Jožeta Plečnika in Emilijo Fon pa sta v fil-
mu in na prireditvi upodobila Stani Tomazin in Ajda Smre-
kar (na fotografiji). V spremljajočem programu so nastopili 
še Katarina Štefanič Rožanec in Tomaž Rožanec (klasična 
harmonika), plesalca Žan Abram in Vika Lisac, plesalki Ple-
sne skupine Harlekin, Ivana Krhin Podlesnik (violina), Marko 
Jurečič (marimba), Maša Zagorc (vokal) in Janez Pincolič 
(fagot). Tako film kot program prireditve, ki so jo popestrili 
še člani kostanjeviškega pihalnega orkestra, so ob Skuškovi 
zasnovale in realizirale še Marjana Krhin, Tatjana Petrič, 
Mojca Jevšnik in Lidia Černoša.

KRŠKO – Po kolegih iz Brežic se bodo na prvi podopustniški seji 
danes, 29. avgusta, sestali tudi krški občinski svetniki. Na dnev-
nem redu 27. redne seje v tem mandatu imajo 15 točk, med 
njimi potrditev potrebnih dokumentov za projekte Izgradnja 
objekta kompostarne CERO Spodnji Stari Grad, Posavska špaj-
za in Rekonstrukcija kotlovnice Titova 106 Senovo, letno poro-
čilo 2012 družbe Rudar Senovo, poročilo Zavoda za zdravstveno 
varstvo Novo mesto in predlog akcijskega načrta za trajnostno 
energijo za občino Krško. Seznanili se bodo tudi s poročilom o 
izvršitvi občinskega proračuna v prvem letošnjem polletju in 
odločali o osnutku njegovega rebalansa, pa tudi o nekaj pre-
moženjsko-pravnih in kadrovskih zadevah. P. P.

Konec dopusta za krške svetnike

DOBOVA - Brežiški župan Ivan Molan je 21. avgusta v pro-
storih OŠ Dobova z direktorjem podjetja KOP Brežice d.d., 
ki je bilo izbrano na javnem razpisu, Stankom Tomšetom 
podpisal pogodbo za izvedbo prve faze ureditve zunanjih 
površin pri šoli. 

Osnovna šola Dobova, zgrajena leta 1984 in dograjena de-
set let kasneje, je namreč edina šola v brežiški občini brez 
zunanjih športnih površin, zato je Občina Brežice leta 2009 
pričela s pripravo dokumentacije, odkupi zemljišč in zago-
tavljanjem finančnih sredstev za izvedbo investicije. Kot je 
pojasnila vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini 
Brežice Anica Hribar, bodo v prvi fazi, ki se je začela v tem 
tednu, končana pa naj bi bila do novembra letos, uredili do-
vozno cesto s pločnikom, 89 parkirnih mest, dve avtobusni 
postajališči in trg pred vhodom v šolo, v naslednjem letu pa 
bo sledila še ureditev zunanjih športnih površin, otroškega 
igrišča in garderobno skladiščnega objekta. Pogodbena vre-
dnost prve faze znaša 484 tisoč evrov, vrednost celotne in-
vesticije pa 1,5 milijona evrov, pri čemer bo Občina Brežice 
zagotovila 54 % sredstev, 46 % pa Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. Ravnateljica dobovske šole Ivana Ba-
škovič je pred podpisom pogodbe povedala, da so začetka in-
vesticije zelo veseli, saj bo to pridobitev ne le za 245 učencev 
in učenk, ampak za celotno krajevno skupnost, v imenu kate-
re je projekt pozdravil  predsednik sveta KS Mihael Boranič.

Župan Ivan Molan je poudaril, da je občina letos pridobila 
šest milijonov evrov evropskih in državnih sredstev, s pomo-
čjo katerih bo izvedla za 13 milijonov evrov investicij. Od 
leta 2006 dalje so za investicije na področju šolstva namenili 
8,1 milijonov evrov, naslednje v vrsti za obnovo pa so osnov-
ne šole v Cerkljah ob Krki, Artičah in Globokem.
 P. Pavlovič

V Dobovi začeli z urejanjem 
zunanjih šolskih površin

Ravnateljica OŠ Dobova Ivana Baškovič, direktor KOP Bre-
žice Stanko Tomše, župan Ivan Molan in vodja oddelka za 
družbene dejavnosti Anica Hribar pred podpisom pogodbe 

KOSTANJEVICA NA KRKI – V atriju tukajšnje šole sta kosta-
njeviški župan Mojmir Pustoslemšek in v imenu izvajalca 
del direktor družbe SL-inženiring z Boršta Silvester Lopa-
tič 26. avgusta podpisala pogodbo o rekonstrukciji in do-
zidavi prizidka k vrtcu pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa. 

Skupna vrednost investicije znaša dobrega 1,5 milijona evrov, 
od tega bo Občina prispevala sredstva v višini okoli 280.000 
evrov, dobrega 1,2 milijona sredstev pa bo zagotovljenih iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in resornega šolske-
ga ministrstva. Po pripravljalnih delih bo gradnja stekla v 
začetku meseca septembra, dela pa naj bi bila dokončana 
do 30. junija prihodnje leto in predana namenu z začetkom 
šolskega leta 2014/2015. Kot je ob svečanem podpisu deja-
la ravnateljica šole Melita Skušek, bodo imeli po obnovi in 
razširitvi vrtca z nadzidavo po 40 letih otroci, ki obiskujejo 
oddelke predšolske vzgoje, pa tudi zaposleni v vrtcu, zago-
tovljene vse prostorske pogoje in ostale standarde za kvali-
tetno izvajanje programov, saj so ti že vrsto let zaradi pro-
storske stiske potekali na dveh lokacijah, v vrtcu in šoli. V 
času obnove, ko bo vrtec zaprt, bo šest skupin, skupno pa do-
brih 100 otrok, nastanjenih v štirih urejenih igralnicah v šoli. 
 B. Mavsar

Mojmir Pustoslemšek in Silvester Lopatič po podpisu pogodbe

Občina Brežice in MORS sta 
namreč leta 2007 sklenila do-
govor, po katerem naj bi mi-
nistrstvo občini letno nameni-
lo sredstva do 600 tisoč evrov 
za sofinanciranje investicij v 
krajevnih skupnostih Cerklje 
ob Krki, Skopice in Krška vas. 
Čeprav ministrstvo občini no-
beno leto ni namenilo maksi-
malnega zneska, je občina, 
kot je na seji poudaril žu-
pan Ivan Molan, uspela z na-
menskimi sredstvi ministrstva 
(skupaj 1,8 milijona evrov) in 
lastnimi sredstvi v omenjene 
krajevne skupnosti vložiti do-
datnih 2,8 milijona evrov, s 
katerimi je pospešila števil-
ne projekte, namenjene iz-
boljšanju kakovosti bivanja 
(izgradnja vodovodov, obno-
va cest …). „Bilo je kar ne-
kaj investicij, ki jih brez tega 
dogovora ne bi bilo,“ je de-
jal Molan. 

Ker ministrstvo zaradi varče-
vanja sredstev letos nima, je 

Brežičani raje kar vzeli vrabca 
BREŽICE – Brežiški občinski svetniki in svetnice so 26. avgusta na 4. izredni seji soglašali, da Občina 
Brežice sprejme ponudbo Ministrstva za obrambo (MORS) za brezplačen prenos nepremičnin v TPC Slo-
venska vas, kar se bo štelo kot vlaganje v lokalno infrastrukturo med letoma 2013 in 2018 v zameno za 
širitev letališča v Cerkljah ob Krki. Dogovor o prenosu nepremičnin mora sicer potrditi še Vlada RS.

minister za obrambo Roman 
Jakič na sestanku 23. julija 
občini ponudil 1,2 milijona 
evrov vredne nepremičnine 
v Slovenski vasi (3,8 ha ze-
mljišč in 8700 m2 pokritih po-
vršin). Člani občinskega sveta 
so ponudbo ministrstva spre-
jeli z zadržki, saj gre za ob-
močje, ki je zapuščeno in v 
precej slabem stanju, a je 

vendarle prevladalo prepriča-
nje, da lokacija prinaša prilo-
žnost za razvoj nove poslovne 
cone. Med odločanjem, ali je 
boljši vrabec (beri: nepremič-
nine) v roki ali golob (finanč-
na sredstva) na strehi, kot se 
je izrazil svetnik Marko Her-
cigonja, so se odločili za prvo 
možnost, na predlog svetnika 
Roberta Zorka pa so sprejeli 

dodaten sklep, po katerem se 
zaradi izpada sredstev za vla-
ganje v lokalno infrastruktu-
ro KS Cerklje ob Krki, Skopi-
ce in Krška vas oprosti plačila 
svojega deleža sofinanciranja 
normativnih šolskih in špor-
tnih površin pri osnovnih šolah 
oziroma se ta delež nameni za 
nadaljnja vlaganja v krajevne 
skupnosti. Tako bo cerkljan-
ska krajevna skupnost v na-
slednjih letih ob investiciji v 
tamkajšnjo osnovno šolo lah-
ko namenila približno 725 ti-
soč evrov za lastne investicije 
v ostalo infrastrukturo. 

Svetniki in svetnice so poleg 
tega v svoje vrste sprejeli Mi-
leno Strašek, ki bo v svetni-
ških klopeh nadomestila Pa-
tricio Čular. Slednja je zaradi 
nezdružljivosti funkcij - zapo-
slila se je namreč v občinski 
upravi kot županova svetoval-
ka - 15. julija odstopila s sve-
tniške funkcije.
 Peter Pavlovič

Nadomestna svetnica Milena Strašek med svetniškima ko-
legoma Markom Hercigonjo in Ivanko Medvešček

Posavski obzornik 
tudi na spletu!

Devet mesecev za obnovo in 
dozidavo kostanjeviškega vrtca

Kostanjeviške srebrnike so v imenu podjetja Resistec UPR 
d.o.o. & co. k.d., Ribiške družine Kostanjevica na Krki in 
Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki prevzeli An-
ton Gubenšek, Ivan Kozole in Stane Tomazin.
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hajali in bili sposobni metati 
preko 80 metrov.

Kako realno je torej v nasle-
dnjih letih pričakovati vsaj 
približanje 27 let staremu 
svetovnemu rekordu?
V teh razmerah Sedihov re-
kord ne bo nikoli presežen. 
Vedno je možno, da se poja-
vi nekdo, ki bi bil tega spo-
soben, vendar ga v naslednjih 
petih, desetih letih zagoto-
vo ne bo.

Kako ocenjujete nastop svo-
jega bivšega varovanca Pri-
moža Kozmusa, ki je s 4. 
mestom seveda dosegel vr-
hunski rezultat, a zaostal za 
svojimi pričakovanji?
Za veliko večino atletov je 4. 
mesto na svetovnem prven-
stvu sanjsko, kaj pa to pome-
ni zanj, ve sam.

Bi bil Primož uspešnejši, 
če bi še vedno sodeloval z 
vami?
Nisem vedeževalec in o tem 
sploh ne želim razmišlja-
ti. Razmišljam samo o tem, 
kako daleč lahko pripeljem 
Barbaro. 

Kako daleč?
Prepričan sem, da je punca 
sposobna za mete čez 75 me-
trov, kar pomeni medaljo na 
velikem tekmovanju. To, kar 
se zdaj dogaja v moškem kla-
divu, se bo pri ženskah pri-
čelo dogajati po 2016 – da se 
bo disciplina enostavno iz-
praznila. Po končanem olim-
pijskem ciklusu je pri špor-
tnikih vedno vprašanje, ali 
nadaljevati ali nehati. Njena 
ciklusa bosta 2016-2020 in 
2020-2024, če bo vse v redu. 
Takrat bo stara 28 oz. 32 let, 
kar je idealen čas, da doseže 
vrhunski dosežek. V tem tre-
nutku ima Barbara vse: po-
tencial in voljo, mislim, da 
imamo tudi zadosti znanja, 
da jo pripeljemo do vrha, 
vendar pa bo veliko odvisno 

MOSKVA/BREŽICE - Nastop druge posavske udeleženke sve-
tovnega atletskega prvenstva v Moskvi, brežiške metalke kla-
diva Barbare Špiler, se je končal pod pričakovanji. 21-letna 
Špilerjeva je namreč v kvalifikacijah dosegla le 64,58 m in 
osvojila skupno 25. mesto. Če bi ponovila svoj najboljši leto-
šnji rezultat (70,88 m), bi se celo uvrstila v finale, za kate-
rega je zadoščala daljava 70,47. Svetovna prvakinja v metu 
kladiva je sicer postala Rusinja Tatjana Lisenko.

BREŽICE - Posavskemu atletskemu šampionu Primožu Koz-
musu, ki je v finalu meta kladiva na svetovnem prvenstvu v 
Moskvi osvojil nehvaležno, a še vedno odlično 4. mesto, so 
14. avgusta v središču Brežic spet pripravili sprejem. Letos ga 
je pričakala sicer manjša množica podpornikov in prijateljev 
kot zadnja leta, ko se je z vsakega največjega tekmovanja 
vrnil z medaljo, a vendar mu je namenila zelo bučen aplavz. 

»Hvala za ta sprejem. Eni pravijo, da sem si ga zaslužil, dru-
gi ne. Je pa lepo priti domov in videti, da ste me spet priča-
kali, kljub temu, da ni medalje,« je zbranim dejal Kozmus in 
dodal še: »Verjamem, da se bom v naslednjih letih še vrnil s 
kolajno z največjih tekmovanj.« 33-letnemu članu Atletskega 
kluba Brežice je v imenu Občine in vseh občanov čestital žu-
pan Ivan Molan, pa tudi predsednik Atletske zveze Slovenije 
Gregor Benčina in predsednik AK Brežice Ivan Kostevc. Nje-
gov prihod v Brežice je s petjem pospremila Nuša Derenda, 
po uradnem delu sprejema, ki ga je povezovala Bojana Zev-
nik, pa so za prijeten glasbeni večer v brežiškem mestnem 
središču poskrbeli člani Rok‘n‘band.  R. R.

Kozmusu spet pripravili sprejem

Primož Kozmus in župan Ivan Molan sta skupaj odprla 
šampanjec.

Špilerjevi se nastop ni posrečil

Za začetek: kako ocenjujete 
moskovski nastop svoje va-
rovanke Barbare Špiler?
Barbara na samem tekmova-
nju res ni metala tako, kot 
je bila pripravljena v tistem 
trenutku, vendar pravim, da 
je to še njen čas odraščanja. 
Vso to šolo mora dati skozi, 
saj človek, športnik pri 21 le-
tih ni toliko zrel kot pri 25, 
da ne govorim pri 30 letih. 
Dokler se ne naučiš izgublja-
ti, ne moreš znati niti zma-
govati.

Kakšen bo njen nadaljnji ra-
zvoj, kaj mora(ta) še stori-
ti, da se približata svetov-
ni eliti? 
V naslednjem štiriletnem ob-
dobju je potrebno popraviti 
tehnični model. Barbara ima 
v tem trenutku dober teh-
nični model, vendar pa ga je 
potrebno še malenkost do-
delati, da bi bila primerljiva 
z najboljšimi, definitivno je 
potrebno dvigniti tudi abso-
lutno in specialno moč. Bar-
bara ima v tem trenutku vse, 
kar je potrebno, da bo neke-
ga dne velika tekmovalka.

Bo morala za to žrtvovati 
tudi svojo še vedno dokaj 
„manekensko“ postavo?
Definitivno ne, vendar je po-
trebno vedeti, da je Barba-
ra s svojo višino 185 cm vi-
deti precej suha v primerjavi 
s tekmicami. Finalistke sve-
tovnega prvenstva so bile v 
povprečju visoke 180 cm in 
težke med 95 in 100 kg. Pun-
ce so visoke in močne, ven-
dar ne debele.

Malo za šalo, malo pa zares: 
ste kdaj razmišljali o kari-
eri vedeževalca? Ne spo-
mnim se namreč, da bi kdo 
drug lani ob OI Londonu na-
povedal vzpon Poljaka Pavla 
Fajdka, ki tam ni prišel niti 
iz kvalifikacij ...
To ni stvar vedeževalstva, po-
trebno je le spremljati atle-
te in videti njihov potencial. 
Fajdek ni na sceni le eno ali 
dve leti, ampak tekmuje že 
vrsto let. Resda je lani na-
redil velik kiks na olimpija-
di, vendar pa je mesec dni 
pred SP zmagal na univerzi-
jadi z 79,99 m, tako da de-
finitivno ni neznanka v sve-
tu kladiva. Za mene osebno 
je bil večje negativno prese-
nečenje Tadžikistanec Dilšod 
Nazarov (5. mesto, op. a.), ki 
ima znanje in potencial, am-
pak tega enostavno ne zmo-
re uresničiti.

Disciplina kot celota v za-
dnjih letih nekako stagnira, 
zlasti odkar ni več zraven 
dokazanih dopingirancev.
Moški met kladiva je v tem 
trenutku totalno prazna di-
sciplina, povprečna starost 
tekmovalcev v finalu velikih 
tekmovanj je krepko nad 30 
let. Bolj kot to žalosti dej-
stvo, da ni mladih, ki bi pri-

od podpore lokalne in širše 
skupnosti. Da se razumemo: 
v primeru Barbare ne gre za 
velik denar, en olimpijski na-
stop stane toliko kot denimo 
en nogometaš v drugi ligi.

O vajinem razhodu s Primo-
žem je bilo sicer prelitega 
že veliko novinarskega črni-
la, a vseeno: boste kdaj raz-
krili, zakaj natančno je med 
vama „počilo“?
Počilo ni, jaz osebno tako kot 
večina drugih ljudi ne vem, 
zakaj je Kozmus takrat pre-
kinil kariero, to ve le on sam, 
tako da je ta odgovor potreb-
no poiskati pri njem. Zame je 
ta zgodba končana davno na-
zaj.

V času, ko ste bili še njegov 
trener, sta napovedala na-
skok na svetovni rekord. Je 
bilo to realno?
Primož je bil leta 2008 pri-
pravljen za mete od 83,5 do 
84 metrov. Če bi bil sposoben 
dvigniti specialno moč, bi bil 
sposoben doseči tudi svetovni 
rekord. Potreboval bi še dve 
ali tri leta trdega treninga 
ob pogoju, da bi ostal zdrav. 
Drugega tekmovalca, ki bi bil 
tega sposoben, ne vidim.

Obžalujete, da tega projek-
ta nista izpeljala?
Bila je možnost, ampak zdaj 
je več ni. Mislim, da tudi Pri-
mož sebe ni videl tam, ker 
je vedel, koliko bi se moral 
še odrekati. Priti na vrh je 
muka.

Kaj menite o perspektivah 
brežiške atletike? Ima lokal-
no okolje dovolj posluha za 
podporo mladim talentira-
nim športnikom ali je to od-
visno od lastne (in vaše) iz-
najdljivosti?
Žalostno je, da je ne samo v 
brežiški, ampak na splošno v 
slovenski atletiki, uspeh ene-
ga športnika povezan z ozko 
ekipo atlet – trener. V koli-

kor sta ta dva sposobna reši-
ti finančne probleme in ime-
ti potrebno znanje, potem je 
to edina možnost, da se pri-
de navzgor. V našem okolju je 
GEN energija tisti sponzor, ki 
Barbaro podpira že vrsto let 
in vsekakor imamo korektno 
in uspešno sodelovanje. Pri 
ostalih večjih poslovnih su-
bjektih v Brežicah pa je to 
dokaj težko oziroma nemogo-
če najti skupni jezik.

Kaj pa lokalna skupnost oz. 
občina?
Občina v okviru svojih zmo-
žnosti podpira atletski klub, 
vendar mislim, da bi z bolj 
pametnim razporejanjem 
sredstev - mislim zlasti na 
sredstva, ki jih občina name-
nja Zavodu za šport, ki je na-
menjen sam sebi – lahko bo-
lje investirali v perspektivne 
športnike. 

Bi se morali bolj osredotoči-
ti na atletiko kot nekakšen 
brežiški paradni šport?
Sem atlet, vendar pa mislim, 
da morajo biti v občini za-
stopani vsi športi, ne samo 
atletika, tako da ne bi favo-
riziral nobenega športa. Po 
nekih kriterijih je potrebno 
podpreti tisto, kar si zaslu-
ži podporo, to je neko real-
no kvaliteto.

V AK Brežice ste se nekako 
specializirali za dve tehnič-
no zelo zahtevni disciplini – 
met kladiva in skok s palico. 
Kako je prišlo do tega?
Do tega nas je pripeljal splet 
okoliščin. Pokojni Polde Ro-
van je bil velik zaljubljenec v 
mnogoboj in v skok ob palici 
in tudi sam sem kot 15-letni 
mulc skakal s palico, takrat 
smo bili začetniki te discipli-
ne. Tudi prihodu meta kladi-
va v Brežice je botroval splet 
okoliščin. Morda bi za kladi-
vo lahko rekli, da je v Breži-
cah skoncentriranega največ 
znanja v Sloveniji, s palico 
pa uspešno skačejo tudi v 
Celju, Novi Gorici, Ljubljani. 
Zdaj imamo Jureta (Rovana, 
op. a.), mladega človeka, ki 
je v zadnjih letih izjemno na-
predoval kot človek in trener 
in vodi atletsko šolo v našem 
klubu. Mislim, da se za per-
spektivo obeh omenjenih di-
sciplin ni treba bati.
Sicer pa menim, da se niti ne 
zavedamo dobro svojih uspe-
hov. Letos imamo srebrno 
medaljo Barbare na evrop-
skem prvenstvu za mlajše 
članice v Tampereju, bro-
nasti medalji Lede Krošelj v 
skoku s palico in Lare Omer-
zu v skoku v višino na evrop-
skih olimpijskih dnevih mla-
dih v Utrechtu – ekstremno 
veliko dobrih rezultatov, za 
katere je zaslužen zelo do-
ber trenerski kader.

Tudi vi imate nekaj obetav-
nih mladih varovancev.
Letos sta bila na mlajšemla-

dinskem svetovnem prven-
stvu Jan Pustavrh in Jan Lo-
kar. Mislim, da so kriteriji, ki 
smo jih postavili s temi me-
daljami Primoža in Barbare, 
mogoče previsoki in se bo vse 
gledalo skozi to prizmo. No-
vega Primoža bomo v našem 
okolju realno težko našli, 
tudi novo Barbaro bomo rela-
tivno težko našli, tako da mo-
ramo delati s tem, kar ima-
mo. Moramo vedeti, da smo 
majhna populacija. 

Je danes v atletiko težko 
privabiti mlade in med njimi 
najti talente, se tudi atlet-
sko sposobni fantje in de-
kleta raje odločajo za bolj 
privlačne športe?
Menim, da imamo v vseh 
športih, ne samo v atletiki, 
problem s kvalitetnim ka-
drom, tudi k nam prihajajo 
relativno nekvalitetni špor-
tniki. Fizične predispozici-
je otrok in mladine so danes 
slabše, kot so bile 20 ali 30 
let nazaj, kar bi se po mojem 
mnenju dalo lepo razbrati iz 
meritev, ki jih opravljajo v 
osnovnih šolah. Otroci pre-
več energije puščajo za raču-
nalnikom in premalo na špor-
tnih igriščih.

Kaj pa perspektive sloven-
ske atletike? Barbara Špiler 
je bila v slovenski reprezen-
tanci v Moskvi edina mlajša 
od 30 let …
To pomeni, da imamo veliko 
luknjo v generacijah. Ime-
li smo izjemno perspektiv-
no generacijo, v kateri je bil 
tudi naš Rok Držanič, ki pa je 
šla v celoti študirat v Ameri-
ko in v celoti poniknila. Oseb-
no menim, da to za slovensko 
atletiko ne pomeni nič dobre-
ga. Najbrž se bo morala spre-
meniti tudi politika Atletske 
zveze Slovenije v odnosu do 
najboljših mladincev. Prvi ko-

rak je bil letos storjen z obli-
kovanjem t.i. Rio teama, v 
katerem naj bi bili atleti od 
Barbare Špiler, Žana Rudolfa, 
Maruše Mišmaš do Matije Mu-
harja, ki so izjemno kvalite-
tni, vendar bodo morali poča-
kati vsaj še štiri do šest let, 
da bi prišli do finala velikih 
tekmovanj, da ne govorimo 
o medaljah.

V trenerskem poslu ste že 
18 let, kje ste nabirali zna-
nje?
Osnovno znanje sem dobil v 
klubu, človek pa se uči pred-
vsem iz lastnih napak in na-
pak drugih. Res pa je tudi, 
da sem zelo veliko študiral, 
imel sem srečo, da sem v ne-
kem obdobju lahko sodelo-
val z vrhunskimi ruskimi in 
madžarskimi trenerji, kot 
sta denimo Anatolij Bondar-
čuk in pokojni Pal Nemeth. 
Kladivo je bilo vedno neka-
ko „vzhodna“ disciplina in so 
to znanje precej čuvali zase, 
danes pa je znanje precej ši-
roko razširjeno. 

Ste kot svetovno prepozna-
no trenersko ime v metu 
kladiva kdaj dobili ponudbo 
za službo v tujini?
Sem, dve ponudbi sta bili 
zelo resni in konkretni, ven-
dar ju nisem sprejel. V Bre-
žicah imam družino, s katero 
smo zadovoljni, kje in kako 
živimo, konec koncev ni vse v 
denarju. Danes vseeno vidim 
perspektivo z Barbaro Špiler 
in to je tudi eden od razlo-
gov, da se ne odločim za delo 
v tujini.

Boste imeli po Barbari 
energijo še za eno podob-
no zgodbo, če se bo pojavil 
primeren atlet?
Da, ampak samo če bo to moj 
sin. 
 Peter Pavlovič

Vlado Kevo, atletski trener:

Novega Primoža in Barbaro bomo 
v našem okolju realno težko našli
BREŽICE – Ime Brežičana Vlada Keva (letnik 1968) je neločljivo povezano z atletiko in metom kladi-
va. Kot pionir meta kladiva v Brežicah in v Sloveniji je bil večkratni prvak tako Jugoslavije kot Sloveni-
je, bil je prvi, ki je presegel tako 60 kot 70 metrov, njegov slovenski rekord 71,16 m je doslej prese-
gel le Primož Kozmus. Potem ko mu - tudi zaradi poškodbe - ni uspelo doseči norme za olimpijado 1996 
v Atlanti (73 metrov), je leto kasneje zaključil tekmovalno kariero in se posvetil trenerskemu delu v 
Atletskem klubu Brežice. V svetovni vrh je popeljal Primoža Kozmusa, s katerim se je veselil tako na-
slova olimpijskega in svetovnega prvaka, zdaj pa po isti poti pelje še Barbaro Špiler, ki je pred kratkim 
debitirala na svetovnem prvenstvu v Moskvi. Kot poudarja, mu delo v atletiki omogoča tudi velik posluh 
sodelavcev in nadrejenih v Nuklearni elektrarni Krško, kjer je zaposlen.

Vlado Kevo
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Modra frankinja kot samo-
stojno vino nosi izjemen po-
tencial za razvoj in prepo-
znavnost, ki je v veliki meri 
še neizkoriščen, zato je sev-
niški zavod KŠTM v sodelova-
nju z vinogradniškimi društvi 
pred tremi leti začel s pro-
jektom, ki je posvečen modri 
frankinji. »Želeli bi, da mo-
dra frankinja postane pre-
poznaven vinsko kulinarični 
produkt Posavja ter po kako-
vosti in razširjenosti eno od 

13. avgusta si je posledice 
dolgega sušnega obdobja in 
tudi razdejanje, ki ga sta ga 
naredila veter in toča na ob-
delovalnih površinah, na te-
renu ogledal tudi kmetijski 
minister mag. Dejan Židan v 
spremstvu strokovnih sode-
lavcev ministrstva in usluž-
bencev novomeškega kme-
tijsko-gozdarskega zavoda 
ter Magde Krošelj z Občine 
Krško. Najprej njivske površi-
ne na Krško-brežiškem polju, 
kjer se je med drugim v Kal-
ce-Naklu pogovarjal s praši-
čerejcem Francem Flajšma-
nom, zatem pa še od toče 
prizadete vinogradniške po-
vršine Stanislava Voglarja 
v Libelju. Izkušen vinogra-
dnik in kmetovalec Voglar, ki 
mu je po odhodu iz nekda-
njega krškega Agrokombina-
ta leta 1992 pridelava grozd-
ja osnovni vir preživetja, 
ima na območju okoli doma-
čije 20.000 trt. Kot je pove-
dal, toča sicer zmanjša pri-
delek domala vsaki dve leti, 
vendar pa takšne, kot so je 
bili deležni v juliju, ne po-
mnijo v teh krajih. Vinogra-
dniških površin zaradi stroj-
ne obdelave ne more imeti 
zaščitenih s protitočno mre-
žo, imajo pa pridelek zavaro-
van, a je mogoče iz tega na-
slova zavarovati maksimalno 
2 kg grozdja na trto. Upo-
števajoč 15-odstotno odbi-
tno franšizo bo oškodovan za 
več kot za polovico dohodka 
od načrtovane prodaje pre-
ko 60 ton grozdja, ki ga kot 
kooperant oddaja v Kmečko 
zadrugo Krško. V njej imajo, 
je povedal direktor Janez Ži-
vič, zaradi toče že do sedaj 

Toča oklestila dveletni pridelek, 
suša bo botrovala draginji
KRŠKO - Toča, ki je 24. julija ob močnem vetru, ki je podiralo drevesa in odkrivalo strešne kritine, med 
deset in trideset minut klestila v krški občini na območju Goleka, Osredka, Velikega Trna, Gore, Libelja, 
Volovnika, Ravni in Leskovca pri Krškem, je skoraj v celoti uničila pridelek v vinogradih in sadnih nasa-
dih na navedenih območjih. Ti so se sicer uspeli nekoliko obrasti in ozeleneti, ne pa prikriti poškodova-
nih trt in vejevja dreves, gnilih in razbitih grozdnih jagod in prav tako docela uničenih sadnih plodov.  

zabeleženega 400 ton izpada 
od načrtovanih 1.500 ton pre-
vzetega grozdja, ki ga bodo 
morali nadomestiti z odku-
pom grozdja na drugih obmo-
čjih. Na navedenem od toče 
prizadetem območju je pri-
delava grozdja vir preživetja 
15 kmetovalcem, ki so koo-
peranti KZ Krško. Med njimi 
je tudi Ladislav Arh iz Kobil, 
ki ima okoli 9.100 trt, pov-
prečno oddaja v KZ 35 ton 
grozdja, ob tem pa mu glav-
ni vir preživetja predstavlja-
jo nasadi breskev, v katerih 
pridela med 30 in 35 ton pri-
delka. Od tega letos tik pred 
obiratvijo ni ostalo nič, po-
škodovane breskve niso zado-
stovale niti minimalnim po-
gojem za oddajo za nadaljnjo 
predelavo, drevje pa je po-
škodovano v tolikšni meri, da 
bo moral najmanj eno plan-
tažo posekati. Zavarovanje 
za sadni nasad je sicer neko-
liko ugodnejše kot za vino-
grad, ki mu ga je prav tako 
povsem uničila toča, vendar 

pa bodo stroški obnove in sa-
nacije škode v dobršni meri 
presegli vrednost zneska, ki 
jo bo dobil izplačano iz tega 
naslova. 

„Tako poškodovana trta, kot 
je tokrat,“ je dejal direktor 
KGZ Novo mesto Jože Simon-
čič, „bo imela ob vseh izve-
denih ukrepih v najboljšem 
primeru prihodnje leto 50 % 
pridelka, leto kasneje pa ne-
kje do 80 %. V primeru kratke 
jeseni in hude zime pa zna-
jo trsi tudi propasti in bo po-
trebno vinograd obnoviti.“ Z 
domala povsem enakimi te-
žavami velikih razsežnosti, 
kot se sedaj z njimi sooča-
ta Voglar in Arh, se spopada-
jo tudi drugi pridelovalci na 
tem območju. Minister Židan, 
ki se je pred svojim obiskom 
prizadetih območij za zaprti-
mi vrati sestal s strokovnja-
ki KGZ Novo mesto, je dejal, 
da je letošnje leto nedvomno 
leto katastrof, da država ne 
bo pustila kmetovalcev na 

cedilu, med drugim bodo po-
spešili realizacijo programa 
sanacije lanske škode v viši-
ni 56 milijonov evrov, iz tega 
naslova pa naj bi v septem-
bru dobilo izplačilo iz malhe 
pomoči 5000 kmetij (odloč-
bo dobi kmetija, ki ima pra-
vico do povračila vsaj 200 
evrov). V naslednjem koraku 
bo ukrep v obliki likvidnostne 
pomoči preko akontacije ne-
posrednih plačil v drugi po-
lovici oktobra najbolj priza-
detim kmetijam, za kar naj 
bi država namenila med 10 
in 11 milijoni evrov, kot tre-
tji ukrep pa je minister na-
vedel pripravo sanacijskega 
programa za letošnje leto. 
Sicer pa je minister letošnje 
leto opisal ko leto katastrofe 
za slovenskega kmeta, ki se 
je začelo že pozimi v gozdu 
s snegolomom velikih razse-
žnosti, temu so po nekaterih 
predelih Slovenije sledile po-
plave, še večji škodi je botro-
valo dolgo vroče in sušno ob-
dobjem z vmesnimi točami in 
orkanskim vetrom. V zvezi s 
sušo je Simončič povedal, da 
na poljščinah beležijo še ve-
čjo škodo, predvsem na koru-
zi in v nekoliko manjšem ob-
segu tudi na drugih kulturah. 
Največje posledice bodo ob-
čutili živinorejci, saj na tra-
vinjah ne bo odkosa, koruza 
pa je glavna krma z njiv: „To-
rej bodo živinorejci prisilje-
ni krmo kupovati ali zmanj-
ševati osnovno čredo. Prvo 
bo zelo drago, drugo pa zelo 
slabo na dolgi rok,“ je še de-
jal Simončič, ki je izposta-
vil upanje, da vendarle pride 
nekaj pomoči iz države. 
 Bojana Mavsar

Ob ogledu škode v vinogradu (z leve): Jože Simončič iz KGZ 
Novo mesto, vinogradnik Stanislav Voglar, minister mag. 
Dejan Židan in državna sekretarka mag. Tanja Strniša

Modra frankinja – žametno vino Posavja 
SEVNICA – 23. avgusta so v poročni dvorani na sevniškem gradu partnerji v projektu »Modra frankinja 
– žametni vino Posavja« predstavili pestro vsebino projekta in cilje. Zanj so Kmečka zadruga Sevnica, 
Zveza društev vinogradnikov Dolenjske, Center za razvoj podeželja Posavje in KŠTM Sevnica pridobili 
evropska sredstva programa LEADER, petnajst odstotkov sredstev pa bo prispeval še vsak partner v pro-
jektu, katerega skupna ocenjena vrednost znaša 37.943,14 evrov. 

prepoznavnih središč modre 
frankinje v Evropi,« je deja-
la direktorica zavoda KŠTM 
Mojca Pernovšek, ki je sku-
paj z Rokom Petančičem po-
drobneje predstavila projekt 
in njegove cilje. 

»Modra frankinja je bila 
v preteklosti podcenjena, 
premalo raziskana,« je me-
nil predsednik Nadzornega 
odbora Zveze društva vino-
gradnikov Dolenjske in pred-

sednik Društva vinogradni-
kov Šentjanž Rudi Bec, ki pa 
opaža, da se je v zadnjih le-
tih začel odnos do nje spre-
minjati, saj je polna boga-
tega okusa, vonja, barve in 
zdravilnih lastnosti. »Naše 
lokalne mesnine so zelo do-
bro poznane in cenjene. Naši 
mesni produkti se idealno po-
vezujejo z modro frankinjo,« 
je poudaril direktor Kmečke 
zadruge Sevnica Borut Flor-
jančič. Vlogo Centra za ra-

zvoj podeželja Posavje, ki bo 
kot partner v projektu izva-
jal predvsem izobraževalno 
vlogo na področju vinarstva, 
je predstavila Nataša Šter-
ban Bezjak.

Osrednji dogodek pri širje-
nju prepoznavnosti kakovo-
sti in zdravilnih učinkov mo-
dre frankinje bo 3. festival 
modre frankinje, ki bo pote-
kal 7. septembra v Sevnici.
 Smilja Radi

Rok Petančič, Mojca Pernovšek, Borut Florjančič, Nataša 
Šterban Bezjak in Rudi Bec (od leve proti desni) so pred-
stavili projekt Morda frankinja – žametno vino Posavja.

KRŠKO – Upravna enota Krško obvešča pridelovalce grozdja, mo-
šta in vina, vpisane v register pridelovalcev grozdja in vina, ki so 
prijavili vino letnik 2012, da so v skladu s pravilnikom o registru 
pridelovalcev grozdja in vina dolžni najkasneje do 7. septembra 
upravni enoti prijaviti zaloge vina na dan 31. julij 2013. Za pri-
javo zalog vina je predpisan obrazec, ki se ga dobi na UE Krško 
ter na KU Kostanjevica na Krki, na spletni strani Elektronske sto-
ritve javne uprave in v Uradnem listu RS, št. 62/2009.

Obvezna prijava zalog vina

Slavica Golja, Krško: Z naročilnico gremo že 
pred zaključkom pouka v knjigarno in naba-
vimo do avgusta vse učbenike, medtem ko 
jih za srednješolca nabavimo preko šolskega 
učbeniškega sklada. Za najosnovnejše za OŠ 
sem odštela preko 160 € , če pa bi morali na-
baviti še ostale potrebščine, od torbe dalje, 

pa bi prišlo še enkrat toliko. Seveda so stroški tudi med le-
tom; pa naj še kdo reče, da je pri nas šolstvo zastonj. 

Mojca Andrejaš Šiško, Krško: Šolske potreb-
ščine smo nabavili v avgustu, in sicer v knji-
garni. Za mojo tretješolko je naneslo 150 
evrov, ko pa bosta v šoli še mlajša dva otro-
ka, ki sta zaenkrat še v vrtcu, bo to postal 
kar velik strošek. Izbiram sama in ne gleda-
mo na to, kaj je narisano na zvezku, ampak 

da je čim ceneje in kljub temu dokaj kvalitetno. Z izbiro, ki 
je na voljo, pa sem bila kar zadovoljna. 

Lidija Kukovica, Dečno selo: Vsako leto ku-
pimo šolske potrebščine takoj po zaključku 
šolskega leta, da imamo brezskrbne počitni-
ce. Pri nakupu sodelujeta oba otroka in vedno 
gremo v DZS, saj koristimo popuste na piko 
kartico. Za dva otroka je to že velik strošek, 
zato gledamo na vse možne popuste. Za 5. in 

8. razred smo letos odšteli 300 € za delovne zvezke in druge 
potrebščine, učbenike pa bodo dobili iz učbeniškega sklada.

Anita Šiško, Raka: Za tri šoloobvezne otro-
ke je vsako leto nakup šolskih potrebščin kar 
velik strošek. Nakup delovnih zvezkov smo 
opravili že konec junija v papirnici, ostale 
potrebščine smo kupili naknadno, nekaj po-
trebščin pa je ostalo še iz preteklega šolske-
ga leta. Pri nakupu, kjer pazimo predvsem na 

kakovost izdelkov, vseh otroških želja žal ne moremo upo-
števati.

Novo šolsko leto je pred vrati, zato smo spraševali, ali 
oz. kdaj ste poskrbeli za nakup šolskih potrebščin za 
svojega šolarja/šolarje, na kakšen način to storite, ko-
likšen strošek to predstavlja za vas in na kakšen način 
pri tem sodelujejo otroci?

anketa

Pripravljeni na šolo?
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» inštalacije vseh vrst vodovodnih 
in plinskih napeljav

» toplotne oz. centralne inštalacije 
in vzdrževanje

» inštalacije talnega ogrevanja – 
diamantno vrtanje

» čiščenje hišnih in večjih kanalizacij
» dobava in montaža toplotnih  črpalk 

Na zabavnih in družabnih 
igrah, ki so potekale v orga-
nizaciji Izletniške domačije 
Vertovšek v t.i. Zajčjem kotu 
in jih je pripravil in vodil An-
ton Petrovič, se je letos v 
petih igrah, ki so temeljile 
na obujanju etnološke dedi-
ščine, pomerilo pet ekip, in 
sicer iz Reštanja, dve ekipi 
iz Zabukovja, Folklorne sku-
pine Senovo in Prostovoljne-
ga gasilskega društva Mali 
Kamen. Zmagovalec iger, is-
kanje skritega kmečka orod-
ja, s katerim so nekdaj opra-
vljali dela v gozdu, zbijanje 
tarče z vedrovko, ribanje in 
ožemanje jabolk, ocenjeva-
nje višine obešene salame 
in kasneje snemanje le te 
ter v vlečenju vrvi na nami-
ljeni podlagi je postala eki-
pa Zabukovja 1. Med igrami 
so potekale tudi animacije 
za otroke, preko katerih so 
ti spoznavali nekdanje otro-
ške igre izpred pol stoletja 
in več, za najmlajše pa jih 
je pripravila in vodila Tatja-
na Uduč.

Igram je sledila podelitev 
krajevnega priznanja, ki ga 
je prejel vsestranski akti-
vist Sandi Lekše. Slednji se 
je leta 2000 preselil na Veli-

Letošnji praznik pa so poleg 
spomina in poklona izgnan-
cem posvetili tudi 19. av-
gustu in z njim povezanim 
svetovnim dnevom huma-
nitarnosti. Kot je v nagovo-
ru krajanov dejal predsednik 
KS Goran Udovč, je v teh 
težkih časih gospodarske in 
z njo povezane vsesplošne 
krize humanitarnost pisana 
z veliko začetnico, zato so v 
letošnjem letu ponudili pro-
store za delovanje v nekda-
njem dolenjevaškem gasil-
skem domu župnijski Karitas 
Videm-Krško, s čimer niso po-
magali le krajanom domače 
vasi, temveč tudi občanom 
občine in širše. Kot je pou-
daril predsednik, si z vero v 
boljši jutri svet KS prizade-
va ugoditi čim več potrebam 
krajanov, čeprav razpolaga 
z zelo omejenimi sredstvi. 
„Že v lanskem letu je Obči-
na Krško pričela z izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja in 
obnovo ostale komunalne in-
frastrukture, zaradi dodatnih 
del na gradbišču in pomanj-
kanja finančnih sredstev pa 
bo investicija verjetno terja-
la daljše časovno obdobje,“ 

K napredku pripomorejo vsi krajani
DOLENJA VAS – 15. avgusta v počastitev spomina na vrnitev izgnancev iz območja krajevne skupnosti po 
2. sv. vojni obeležujejo krajevni praznik v Dolenji vasi. Izgnancem in ostalim žrtvam vojne so se tega 
dne po maši poklonili s položitvijo venca k spomeniku, temu pa sta sledili otvoritev razstave ročnih del 
članic KD Libna in športne igre med ekipami petih vasi. Praznično dogajanje so zaokrožili s svečano 
sejo, uradno predajo ključev gasilskega doma domačemu gasilskemu društvu in druženjem krajanov.

je dejal, s tem pa bo potreb-
no še kakšno dodatno leto po-
čakati tudi na regulacijo po-
toka ter obnovo ceste proti 
Marofu, z izgradnjo odprte-
ga širokopasovnega omrež-
ja v Pesjem in Libni ter iz-
gradnjo pločnika od Dolenje 
vasi do občinske meje z ob-
čino Brežice. V sklopu javne 
razgrnitve povezovalne ce-
ste Krško–Brežice je svet KS 
v juliju posredoval pripra-
vljavcem državnega prostor-
skega načrta pripombe na po-

tek trase skozi naselje Pesje. 
Z načrtovano vrbinsko cesto 
bosta sicer naselji Stari Grad 
in Dolenja vas skoraj v celo-
ti razbremenjeni tranzitnega 
prometa, je povedal Udovč, 
vendar pa si želijo, da si zara-
di časovnega pritiska ob gra-
dnji HE Brežice ne bi bistveno 
poslabšali življenjskih pogo-
jev, zato so predlagali doda-
ten odmik trase od naselja 
Pesje. Ob zaključku slavno-
stnega govora pa je še dodal, 
da KS ne podeljuje priznanja 

posameznikom, saj so prepri-
čani, da vsak krajan po svo-
jih zmožnostih prispeva del, 
„ki je posamezniku in skupno-
sti naredil dan, mesec ali leto 
lepše, lažje in bolj prijetno.“ 

Spremljajoči program ob pra-
znovanju, ki ga je povezova-
la Vesna Kodrič, so pripravi-
le članice KD Libna, Ljudski 
pevci Ajda, trio tamburic GŠ 
Krško, violinistka Jerneja 
Vakselj ob spremljavi Draga 
Gradiška, recitatorja Matija 
in Maruša Kodrič ter krška 
glasbena zasedba 40x Band. 
Še pred predajo ključev ga-
silskega doma, ki ga je Go-
ran Udovč izročil častnemu 
predsedniku PGD Branimir-
ju Vodopivcu in s katerim je 
KS simbolno prenesla lastni-
štvo gasilskih prostorov na 
PGD Dolenja vas, pa je pred-
sednik domačega športnega 
društva Henrik Molan izro-
čil ekipi Libne kot zmagoval-
ki športnih iger zmagovalni 
pokal. Čestitkam ob krajev-
nem prazniku se je pridruži-
la v imenu Občine Krško tudi 
podžupanja Ana Somrak.
 Bojana Mavsar

Branimir Vodopivc (levo) je prejel ključ gasilskih prosto-
rov od Gorana Udovča in tega v nadaljevanju slavnostno 
izročil predsedniku PGD Dolenja vas Janezu Cerjaku. 

Veliki šmaren, koprivniški praznik 
KOPRIVNICA - Na veliki šmaren so najprej z dopoldansko slovesno mašo v župnijski cerkvi Marijinega 
vnebovzetja, v popoldanskih urah pa s tradicionalnimi, že 16. vaškimi igrami, krajevni praznik obeležili 
krajanke in krajani krajevne skupnosti Koprivnica. Ti so prazničen dan zaključili s podelitvijo krajevne-
ga priznanja in dolgo v noč družabnim srečanjem.

ki Kamen iz Brestanice in se 
takoj aktivno vključil v dru-
štvena dogajanja, najprej 
kot član kulturnega in gasil-
skega društva, v katerem je 
bil tudi mentor ekipam mla-
dincev, zatem pa še v turi-
stično društvo in mladinsko 
dejavnost. Lekše je bil na-
mreč pred desetimi leti po-
budnik ustanovitve mladinske 
točke Veliki Kamen, ki je te-
daj začela delovati kot prva 
tovrstna mladinska izposta-

va v Sloveniji. Ob tem je iz-
vedel tudi dobrodelno akci-
jo za otroke, poiskal podjetja 
v tujini, ki so prispevala de-
nar na nakup petih računal-
nikov, dveh pralnih strojev in 
hladilnika za otroke iz social-
no ogroženih družin na obmo-
čju krajevne skupnosti. Leta 
2009 je organiziral dobrodel-
no akcijo Kamen na Kamen, s 
katero so zbrali preko 25.000 
evrov za dokončanje novo-

gradnje gasilskega doma, 
nakup kombija in opreme. 
V vlogi moderatorja je vodil 
številne krajevne prireditve 
in bil organizator kulturnih 
literarnih večerov Ogledalo 
src. Kot je dejal prejemnik 
krajevnega priznanja ob po-
delitvi, pa slednje ne gre le 
njemu, pač pa vsem tistim, ki 
so mu pri projektih nesebič-
no pomagali. 
 Bojana Mavsar 

Vsestranski koprivniški ak-
tivist Sandi Lekše in članica 
sveta KS Koprivnica Nada 
Resnik (foto: Marjeta Ver-
tovšek)

ARTIČE - Društvo rejcev in ljubiteljev konj Artiče je 18. 
avgusta na območju ene najstarejših ohranjenih artiških 
kmetij, Banovi domačiji, opravilo že šesti blagoslov konj. 
Teh je bilo letos 69, prvič pa se je zgodilo, da so v Artiče 
na konjih prijezdili tudi policisti. 

Artiški konjerejci so tudi sicer precej aktivni, saj vsako leto 
obiščejo največjo konjeniško prireditev v Evropi Fieracavalli 
v Veroni, srečujejo se s konjerejci iz Novega Sada in so redni 
udeleženci blagoslovov konj v Kapelah, Dobovi, Pečicah in na 
Stankovem. Po pozdravnih besedah predsednika Društva rej-
cev in ljubiteljev konj Artiče Jožeta Jalovca in predsednika 
KS Artiče Antona Gajška je konjerejce in ljubitelje konj na-
govoril tudi župan Ivan Molan, ki je izrazil veselje nad dej-
stvom, da tovrstna prireditev vsako leto v Artiče privabi šte-
vilne obiskovalce od blizu in daleč. »Mislim, da bodo Artiče 
morale razmisliti o tem, da bi ta dan razglasile za krajevni 
praznik, kajti tako množične udeležbe ne vidiš velikokrat,« 
je še dodal Molan.
Sledil je blagoslov konj, ki ga je opravil Matej Užmah, žu-
pnik artiške, sromeljske in dobovske župnije. Druženje se je 
nadaljevalo ob glasbi ansambla Navihanke, za okrepčilo pa 
so organizatorji obiskovalcem nudili brezplačen golaž. Or-
ganiziran je bil tudi srečelov, katerega glavna nagrada je bil 
konj, delček svojega slikarskega ustvarjanja pa je za ogled 
in prodajo postavil Jože Barachini iz Radeč.
 Kristina Klemenčič

Blagoslov konj v Artičah že 
skoraj kot krajevni praznik

Blagoslov konjev je opravil župnik Matej Užmah.

GLOBOČICE - Letošnji praznik 
Marijinega vnebovzetja bo 
vaščanom Globočic zagotovo 
ostal v spominu, saj so se v 
prazničnem popoldnevu zbra-
li pri obnovljeni kapelici, ki jo 
je blagoslovil čateški župnik 
Jože Pacek in maševal sku-
paj z brežiškim župnikom Mi-
lanom Kšelo. Francu Tomšetu 
se je tako uresničila dolgole-
tna želja, da bi obnovili kape-
lico, kar so dosegli s pomočjo 
požrtvovalnih vaščanov in do-
brotnikov od blizu in daleč. 
Ob koncu blagoslova je v ime-
nu vaščanov spregovoril Rado-
van Ivanšek, ki je vse navzoče 
povabil na skupno druženje ob 
hrani in pijači, Franc Tomše pa 

se je zahvalil predvsem glavnemu pobudniku Mihi Tomšetu 
in seveda vsem ostalim, ki so pri obnovi sodelovali. Sledilo je 
prijetno druženje vseh povabljenih, vaščanov in prijateljev v 
senci dreves in ob šumenju potoka, kjer je čas ob pečenem 
volu, pijači in obujanju spominov prehitro tekel. Za še bolj-
še vzdušje na praznovanju so poskrbeli Mešani pevski zbor 
KUD Anton Kreč Čatež ob Savi, Duo Florida in Skupina Trta.
 K. S./P. P. 

V Globočicah obnovili kapelico

Blagoslov obnovljene kape-
lice (foto: Video Ivanšek)

VELIKE MALENCE – Od 16. do 18. avgusta je na Velikih Malen-
cah potekalo že 21. mednarodno moto srečanje, ki ga vsako 
leto v avgustu organizira Moto klub Škorpijon iz Cerkelj ob 
Krki. Tudi tokrat so jaso ob Krki preplavili številni motoristi 
s svojimi lepotci (na fotografiji), ki so privabili največ pozor-
nosti. Prav tako ni šlo brez pestrega spremljevalnega dogaja-

nja. Nastopile so različne glasbene skupine, od Mr. Mustanga, 
Vatrene vode, EightBomb, Good Vibrations, Resonance, Ura-
nium Pills Projecta do Partibrejkersov, motoristi so se odpra-
vili na turistično vožnjo s postankom pri Mladinskem centru 
Brežice, se dodobra nasmejali ob zabavnih moto igrah, po-
tekala je licitacija gum, pri čemer so ugotavljali, kako viso-
ko od tal visijo gume, seveda pa tudi letošnje motoristično 
srečanje ni minilo brez erotik šova in striptiza. Poleg bogate 
gostinske ponudbe je potekal tudi srečelov, postavljene pa 
so bile tudi stojnice z različnimi motorističnimi pripomočki.
 R. R. 

Že 21. srečanje motoristov
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TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

SVETUJEMO IN IZVAJAMO GRADBENA DELA:
- izgradnja, urejanje in vzdrževanje cest
- zunanje ureditve, urejanje vrtov, dvorišč in okolice
- zemeljska dela (izkopi, nasipi, utrjevanje)

Spoštovani,
vsako leto ob praznovanju občinskega pra-
znika na različne načine poskušamo strniti 
vse dogodke, utrip kraja in nove pridobitve.
Kriza, zategovanje pasu in varčevanje 
ter pomanjkanje delovnih mest so stalni-
ca, ki jo najprej in najhitreje zaznavamo 
v manjših lokalnih skupnostih. Prispevki v 
Radeških novicah, katere prejmejo vsa go-

spodinjstva naše občine, nas prepričajo, da kljub temu 
družbeno, športno in vsakdanje življenje teče naprej, kar 
je pomembno za odločitve v prihodnosti. Majhnost obči-
ne je prednost v družbenem pomenu, v gospodarskem in 
komunalnem segmentu pa bo v prihodnje pomembno po-
vezovanje z drugimi občinami in tudi širše.
Občinski praznik in prireditve ob njem so priložnost, da 
se srečamo, zato vas vabim, da jih obiščete.
Iskrene čestitke ob praznovanju občinskega praznika.

 Rafaela Pintarič, županja 

SEVNICA - Na jugozahodnem robu grajskega parka, ki se raz-
prostira okoli sevniškega gradu, je dobila novo podobo t.i. 
vrtnarjeva vila, ki je kar nekaj desetletij žalostno propada-
la. V obnovljeni stavbi, ki se veličastno dviga nad urejenim 

grajskim vinogradom, naj bi v spodnjem delu uredili vinsko 
klet, v pritličnem delu pa razstavni prostor. Vrednost investi-
cije se giblje okoli 700.000 evrov. Del nepovratnih sredstev 
za obnovo je Občina Sevnica pridobila iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, del stroškov pa bo pokritih iz občinske-
ga proračuna. S. R.

Nova podoba vrtnarjeve vile  

V sklopu urejanja grajskega parka sevniškega gradu po-
teka tudi urejanje grajske vile, ki je že dobila novo fa-
sado, notranji prostori pa čakajo na opremo.

Prireditve v mesecu septembru 
Občinski praznik občine 

Radeče
Sobota, 31. 8. 2013, 

• ob 16.30 v športni dvorani Radeče
Rokometni turnir RK Radeče, RK Dol, RK Krka in RK Sevnica

Organizator: Rokometni klub Radeče Mik-Celje

Petek, 6. 9. 2013, 
• od 10.00 do 18.00 pred Zdravstvenim domom Radeče
Predstavitev programa SVIT

Organizator: JZ Zdravstveni dom Radeče, 
Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Petek, 6. 9. 2013, 
• ob 17.00 v Domu kulture Radeče
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Radeče s pode-
litvijo priznanja
Organizator: Občina Radeče, Gledališko društvo Radeče

Petek, 6. 9. 2013, 
• ob 19.30 pri TRC Savus 
Slavnostna otvoritev Turistično rekreacijskega centra Sa-
vus

Organizator: Občina Radeče, JZ KTRC RADEČE

Petek, 6. 9. 2013,
• na prireditvenem prostoru ob Savi
Tradicionalni Dnevi splavarjenja

Organizator: JZ KTRC Radeče, Občina Radeče

Sobota, 7. 9. 2013, 
• na prireditvenem prostoru ob Savi
Tradicionalni Dnevi splavarjenja

Organizator: JZ KTRC Radeče, Občina Radeče

Nedelja, 8. 9. 2013, 
• na prireditvenem prostoru ob Savi
Tradicionalni Dnevi splavarjenja

Organizator: JZ KTRC Radeče, Občina Radeče

Nedelja, 8. 9. 2013, 
• ob 13.30 na prireditvenem prostoru ob Savi
Praznovanje 60. obletnice Združenja šoferjev in avtome-
hanikov Radeče in regijska proslava šoferjev 

Organizator: ZŠAM Radeče

Sreda, 11. 9. 2013, 
• ob 15.00 na strelišču Močilno
Občinsko prvenstvo v streljanju z zračno puško 

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

Četrtek, 12. 9. 2013, 
• ob 9.00 na balinišču v Radečah
Balinarski turnir za Zeličev memorial (moški)

Organizator: Društvo upokojencev Radeče

www.radece.si

RAKA - 11. avgusta, ko obhajamo farno žegnanje ob godu sv. 
Lovrenca, smo na Raki praznovali 650-letnico župnije. Slo-
vesno mašo je ob visokem jubileju vodil novomeški škof An-
drej Glavan. Ob tej priložnosti smo izdali jubilejno znamko 
s sliko raške cerkve in zgibanko z osnovnimi podatki o zgodo-
vini župnije ter tudi majice z napisom 650 let Župnije Raka.  
Kraj Raka se omenja v pisanih virih leta 1178, po drugih po-
datkih celo 1121. Značilnost Rake je lepa in mogočna ba-

ročna župnijska cerkev sv. Lovrenca z dvema zvonikoma, ki 
je bila posvečena leta 1804, popolnoma opremljena pa šele 
kakšnih petdeset let kasneje. Najbolj dragocena umetnina v 
cerkvi so orgle, oziroma kakovostna baročna orgelska oma-
ra, ki smo jo leta 2007 obnovili in restavrirali. Hkrati je bila 
obnovljena tudi notranjost cerkve, lepo zunanjo podobo je 
cerkev dobila leta 2009, zunanjost župnišča pa leta 2012.
»Sončno Rako« kot enega najlepših krajev na Slovenskem 
omenja tudi slovenski pisatelj Ivan Tavčar, ki je na Rako pred 
150 leti k svojemu stricu Antonu Tavčarju, župniku na Raki, 
zahajal kot dijak in študent. Da je Raka res lepa, se lahko 
prepriča vsakdo, ko z Rake ob lepem vremenu uživa v čudo-
vitem razgledu, od tu se namreč vidi od Sljemena nad Za-
grebom preko brežiške doline in Krškega polja ter celotnih 
Gorjancev do Novega mesta in Kočevskega Roga.
 Anita Šiško

650 let župnije Raka

Model 
Modelsko  

leto 
Oznaka 
motorja 

Moč  
motorja 

Redna 
cena  

Akcijska  
cena 

Polo 2002-07 1.2 64 KM/47 kW 129,04 € 74,62 € 
Polo 2005-10 1.4 TDI 70 KM/51 kW 150,52 € 104,68 € 
Golf IV 1998-04 1.9 SDI 68 KM/50 kW 172,06 € 95,09 € 
Golf IV 1999-03 1.9 TDI 115 KM/85 kW 162,43 € 113,52 € 
Golf V 2004-07 1.9 TDI 90 KM/66 kW 

105 KM/77 kW 163,34 € 113,52 € 
Golf V 2004-07 2.0 SDI 75 KM/55 kW 168,47 € 117,05 € 
Golf V 2004-10 1.6 102 KM/75 kW 172,32 € 94,48 € 
Golf Plus 2005-07 1.9 TDI 105 KM/77 kW 163,34 € 113,52 € 
Passat 2001-05 1.9 TDI 100 KM/74 kW 162,43 € 113,52 € 
Passat 1997-00 1.9 TDI 110 KM/81 kW 173,64 € 95,70 € 
Touran 2004-07 2.0 TDI 140 KM/103 kW 163,34 € 113,52 € 
Touran 2004-10 1.6 102 KM/75 kW 172,32 € 94,48 € 

VARČEVALNI PAKETI ZA STAREJŠA VOZILA OD 4. LET 

NAJUGODNEJŠE CENE 

HOTEMEŽ - Pri ribiškem domu Ribiške družine Radeče na 
Hotemežu se je zadnjo avgustovsko nedeljo  odvijala za-
ključna slovesnost s podelitvijo medalj in pokalov najbolj-
šim predstavnicam v lovljenju rib s plovcem na 20. sve-
tovnem prvenstvu v ribolovu za ženske, ki je potekalo od 
19. do 25. avgusta v občini Radeče.

Svetovnega ribiškega tekmovanja so se udeležile 104 pred-
stavnice nežnejšega spola iz 17. evropskih držav, ena ekipa 
pa je bila iz Južnoafriške republike. Tekmovanje z uradnimi 
treningi, ki se je odvijalo na odlično urejeni ribiški trasi ob 
reki Savi na akumulacijskem jezeru HE Vrhovo, je prineslo 
zmago ženski ekipi iz Anglije, drugo mesto so osvojile Hrva-
tice, tretje Italijanke; slovenska ekipa je osvojila 13. mesto. 
Posamično je bila najboljša češka predstavnica Jana Grešo-
va, drugo mesto je osvojila Hrvatica Matea Minanov in tre-
tje Italijanka Simona Pollastri. Najboljša slovenska predstav-
nica Tina Pikelj je osvojila 27. mesto. 

Navzoče na slovesnosti, ki so jo z glasbenim nastopom pope-
strili članice in člani radeške godbe ter glasbeni trio Adijo, 
so pozdravili s kratkimi na-
govori županja občine Rade-
če Rafaela Pintarič, predse-
dnik Ribiške zveze Slovenije 
dr. Miroslav Žaberl, sekre-
tarka svetovne ribiške orga-
nizacije Barbara Durante, 
predsednik svetovne ribi-
ške zveze Claudio Matteoli 
in predsednik Ribiške druži-
ne Radeče Brane Zelič. Mla-
da radeške umetnica Nastja 
Lojen pa je tri svoje grafi-
ke podarila kapetanu nizo-
zemske ženske ribiške ekipe, 
Barbari Durante in Claudiu 
Matteoli.
 S. Radi

Angležinje najboljše v ribolovu 

Medalje in pokale najboljšim sta podelila in jim čestita-
la predsednik svetovne ribiške zveze Claudio Matteoli in 
predsednik Ribiške zveze Slovenije dr. Miroslav Žaberl.
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Nova stanovanja in poslovni prostori v Brežicah
Na voljo samo še nekaj enot
Možnost prodaje ali najema

Naselje Trobentica, Hrastinska pot 36-46
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cene od 50.000 € naprej, leto izgradnje 2009, lastna nepremičnina

BREŽICE – Društvo 1824 je 11. avgusta v prostorih Slom-
škovega doma pripravilo odprtje razstave Križev pot, du-
hovnika in umetnika Staneta Kregarja, čigar dela krasijo 
tako cerkvene kot državne objekte. Razstavo je odprl škof 
msgr. Stanislav Lipovšek.

Za zgoščeno predstavitev je poskrbela umetnostna zgodovi-
narka Alenka Černelič Krošelj, ki je uvodoma poudarila, da 
je letošnji župnijski praznik in praznik mesta Brežice (660-le-
tnica) odlična priložnost, da se javnosti znova predstavi del 
zakladnice mesta in brežiške župnije, kajti župnija sv. Lo-
vrenca je nepogrešljivi del življenja mesta, bližnje okolice 
in regije, s pomembno prometno potjo z zahoda na vzhod 
ali obratno. S pričujočo razstavo križevega pota, ustvarjene-
ga za brežiško župnijsko cerkev, je predstavila Staneta Kre-
garja, enega najvidnejših slovenskih umetnikov 20. stoletja, 
njegova dela pa so zaznamovala tudi Brežice. Leta 1966 je 
poslikal prezbiterij župnijske cerkve sv. Lovrenca, ustvaril 
je dve sliki ob stranskih oltarjih in predloge za slikana okna 
– vitraže. Še posebej je dragocen njegov križev pot 14 slik, 
ki jih je podpisal in datiral v leto 1970, te pa so bile kar ne-
kaj let shranjene. Sicer pa je odprtje potekalo ob 40-letni-
ci smrti duhovnika in umetnika Kregarja, ki je bil široko raz-
gledana in izjemno cenjena avtoriteta ter največji cerkveni 
slikar druge polovice 20. stoletja. Likovno je opremil okoli 
100 cerkva na celotnem slovenskem ozemlju in delal v šte-
vilnih likovnih tehnikah: na papirju, platnu, v monumental-
nih slikarskih tehnikah, načrtoval pa je tudi umetnoobrtne 
izdelke. Tako širokega tehničnega znanja in obvladovanja 
različnih zvrsti slikarstva ni imel noben Kregarjev sodobnik, 
je dejala Černelič Krošljeva.
 N. Jenko Sunčič  

»Kot valovi na peščeno obalo 
mi navrejo prvi otroški spo-
mini. Med njimi je tudi mar-
kanten mož Sigmund Colnar 
– Žiga. Štiri leta sem imel, ko 
sta me z ženo Albino ob obi-
sku prisrčno in prijazno spre-
jela v njuni hiši v Šmarju,« je 
dejal Rudi Stopar prvo avgu-
stovsko sredo v grajski kapeli 
na sevniškem gradu, kjer je 
na kratko predstavil življe-
nje samoukega umetnika, ki 
se je rodil leta 1890 v Novi 
vasi pri Libni in prišel s tre-
buhom za kruhom v Sevnico. 
Kot izučen pilosek (ročni iz-
delovalec pil) se je zaposlil 
v sevniški Kopitarni, čez ne-
kaj let pa v Jugotaninu. »Bil 
je talentiran mož, poklicno 
zelo spreten. Svoje znanje je 
uporabljal za klesanje in rez-
barjenje pa tudi slikanje,« je 
tekla predstavitev moža, ki 
je umrl leta 1969, njegova 
kiparska in slikarska dela pa 
hrani v domači hiši v Šmarju 
njegova vnukinja Vida Kos. V 
obnovljeni hiši njenih starih 
staršev, ki so zanjo in njena 
dva brata skrbeli po prezgo-
dnji smrti očeta in matere, 
ima vsak umetniško izdelan 
predmet posebno mesto – še 
posebno pa lesen doprsni kip 
njene stare matere Albine. 
»Sevniški ‚Napotnik‘ ni izde-
lal mnogo kipov, kar je ve-
lika škoda za nas, ki smo se 
oplajali z njegovo ustvarjal-

Program odprtja je potekal 
najprej v prostorih Fakultete 
za turizem, kjer je številne 
pozdravila predsednica dru-
štva Alenka Černelič Kro-
šelj, ki je izpostavila, da je 
razstava Jurija Pestotnika, 
zavzetega fotozapisovalca 
Brežic, pomembna še zlasti 
zato, ker mesto letos praznu-
je 660 let. Podroben življe-
njepis in opus Pestotnika je 
posredovala dr. Ivanka Poč-
kar z avtorjevo mislijo, za-
pisano 25. junija letos: „Imel 
sem eno misel: vse bi rad po-
snel, kar stoji v Brežicah, ker 
danes je, jutri ne bo, bo ne-
kaj novega.“ Jurij Pestotnik, 
rojen 29. januarja 1934 v Li-
tiji, je v Brežice prišel leta 
1953. Takoj po svojem pri-
hodu je stopil na področje 
Ljudske tehnike kot aktivni 
ustvarjalec tega, kar danes 
Brežice imajo. Bil je med po-
budniki, da se pri domu JLA 
Brežice ustanovi fotoklub in 
radioklub Elektron Brežice. 
Leta 1963 je organiziral prvo 
medklubsko razstavo foto-
grafij in fotogramov v vite-
ški dvorani brežiškega gra-
du. Pred prodajo doma JLA 
je Pestotnik začel z akcijo 
za zgraditev novih prostorov 
Ljudske tehnike. Ob pomoči 
občinske skupščine Brežice in 
sveta Ljudske tehnike Slove-
nije mu je uspelo zagotoviti 

Na ogled Pestotnikove fotografije
BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice je v okviru projekta Stavbna de-
diščina 8. avgusta pripravilo odprtje fotografske razstave svojega člana Ju-
rija Pestotnika, z avtorjevimi posnetki mesta Brežice iz obdobja od 2002 do 
2007. Besedilo o razstavi in avtorju je pripravila dr. Ivanka Počkar.

denarna sredstva za adapta-
cijo prostorov na podstreš-
ju stavbe „Adamus“. V Ljud-
sko tehniko je uspel združiti 
različne klube in s tem zago-
toviti boljše delovanje vseh. 
Leta 1971 je prejel 11. breži-
ško oktobrsko nagrado. Prav 
zaradi njega, tako dr. Poč-
karjeva, so se ohranile šte-
vilne zgodbe in prizori, do-
godki v sliki iz političnega, 
kulturnega, športnega, teh-
ničnega, okoljskega in dru-
gega življenja. Kot kronist 
mesta Brežice in njegove 
bližnje okolice je imel več-
krat priložnost, da si je me-
sto ogledal iz zraka, o čemer 
navdušen povzame: „Breži-
ce, če gledaš iz zraka, to je 

fantastično … z vseh strani, 
res lep kraj!“ 

Po predstavitvi so si obisko-
valci ogledali razstavo v iz-
ložbenih oknih nekdanje 
banke na CPB 31, za katero 
je razstavne panoje obliko-
vala Nika Filipič Počkar, ob 
vrnitvi v poslopje Fakultete 
za turizem pa so spremlja-
li še pričevalni dokumenta-
rec oz. pogovor med avto-
rico filma dr. Počkarjevo in 
Pes totnikom. Podžupanja 
Katja Čanžar je ob tej prilo-
žnosti pohvalila delo članov 
društva, s katerimi doživlja 
spreminjanje mesta Brežice.

 Natja Jenko Sunčič

Jurij Pestotnik in dr. Ivanka Počkar

Sigmund Colnar v Radogostu
SEVNICA – V mesecu avgustu so bila v grajskem oknu Radogost na sevniškem 
gradu na ogled kiparska dela in v stalni zbirki Ogled slikarsko delo sevniškega 
samouka Sigmunda Colnarja – Žige.

nostjo. Žiga je bil moj prvi 
vzor in razlagalec obrti ter 
pristopov k ne tako pogo-
stemu umetniškemu ustvar-
janju – gravuram v alumini-
ju, kamor ga je vodil njegov 
‚piloseški duh‘. Bil je dobro-
hoten svetovalec in razlaga-
lec umetnosti. Spodbujal je 
moje kiparske začetke, nje-
gova žena pa moje pesni-
ške,« je obudil spomin na 
preteklost Rudi Stopar in do-
dal, da je obujanje preteklo-
sti plemenitenje prihodnosti.
V priložnostnem kulturnem 

programu so zapele Ljudske 
pevke Solzice iz Budne vasi 
pri Šentjanžu, gostitelj kul-
turnega večera Rudi Stopar 
pa je ob tej priložnosti po-
daril podžupanu občine Sev-
nica Jožetu Žnidariču zbir-
ko teoloških zapovedi iz leta 
1732, katere listi so iz pra-
vega pergamenta, platnice 
pa iz oslovske kože. Knjiga 
bo kmalu na ogled v vitrini 
v grajski kapeli, kjer sta že 
dve mašni knjigi s častitljivi-
ma letnicama.
 Smilja Radi

Predstavitve umetnika Sigmunda Colnarja se je udele-
žila vnukinja Vida z možem, obema sinovoma in snaho.

Križev pot Staneta Kregarja

KRŠKO – 20. avgusta, na predvečer mednarodnega pesniškega fe-
stivala Dnevi poezije in vina na Ptuju, so Valvasorjeva knjižnica, 
Javni sklad za kulturne dejavnosti in Krajevna skupnost mesta 
Krško pripravili literarno prireditev Večer pred Dnevi poezije in 
vina, na kateri so gostili tri od skupno preko dvajset sodelujo-
čih pesnikov na festivalu, in sicer Naeimeho Doutsdar Sanaye 
iz Irana, Stefana Schmitzerja iz Avstrije in Željka Ivankovića 
iz Bosne in Hercegovine. Po uvodnem pozdravu Urške Lobnikar 

Paunović, direktorice Valvasorjeve knjižnice, je pesnico in pe-
snika predstavila Miljana Cunta iz Študentske založbe Ljublja-
na, ki je tudi nosilec večdnevnega literarnega festivala, literar-
ne nastope pa sta z glasbenimi vložki popestrila kitarist Jernej 
Zoran in vokalistka Lara Poreber. Prevod poezije iranske novi-
narke, pesnice in aktivistke za človekove pravice Sanayeve je 
prebirala Anja Krajnc, bosanskega filozofa, urednika številnih 
publikacij in časopisov Ivankovića Žiga Kump, poezijo literar-
nega ustvarjalca Schmitzerja iz Gradca pa Rok Sanda. Za dru-
žaben zaključek ob vinski kapljici je tako kot na vseh letošnjih 
krških Poletnih večerih poskrbel vinogradnik Andrej Molan iz 
Vinske kleti Molan iz Čel. B. M.

Poletni večer v znamenju iranske,
bosanske in avstrijske poezije

Z leve: Stefan Schmitzer, Naeimeh Doutsdar Sanaye, Želj-
ko Ivanković in Miljana Cunta

Zbrani na otvoritvi razstave

OKNA  
VRATA  
SENCILA

www.roletarstvo-bayer.si
OKNA ZA VEC GENERACIJ!

TEL: 07 30 80 210
Košenice 34, 8000 Novo mesto
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LESKOVEC PRI KRŠKEM - 22. av-
gusta je na letošnjem 2. Aninem 
glasbenem večeru v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem nastopil sa-
ksofonist Jan Gričar. Študent Aka-
demije za glasbo v Ljubljani je do-
bitnik najvišjih nagrad na državnih 
in mednarodnih tekmovanjih. Za 
izjemne študijske dosežke je pre-
jel Škerjančevo nagrado Konserva-
torija za glasbo in balet Ljubljana, 
Prešernovo nagrado Univerze v Lju-
bljani; je prejemnik štipendije Ya-
maha Music Foundation of Europe. Kot solist je nastopil s 
simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, Orkestrom slovenske 
filharmonije in drugimi. Je tudi član kvarteta ColourFour. 
Mladega glasbenika je zbranim obiskovalcem glasbenega ve-
čera predstavila moderatorka Jasmina Spahalić.
 B. M./KD Leskovec pri Krškem

2. leskovški Anin glasbeni večer

Jan Gričar

Savaprojekt d.d. k sodelovanju vabi  
ARHITEKTA (m/ž) 

za občasno sodelovanje 
pri projektiranju, 

ki je lahko tudi “mlad” upokojenec.

       Od prijavljenih pričakujemo, da :
je pooblaščeni arhitekt z licenco A

  ima več let delovnih izkušenj pri   
  tehničnem projektiranju 

Vabimo vas, da sprejmete izziv 
in se nam pridružite!

Vaš interes sporočite na e-naslov: uprava@savaprojekt.si 
ali po pošti: SAVAPROJEKT d.d., CKŽ 59, 8270 Krško
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V okviru ureditev ob HE Boštanj je ostala le 
še ureditev naselja Dvorec pri Kompolju, kjer 
izvajajo projektne rešitve v skladu z izvenso-
dno poravnavo z lastniki objektov, je pove-
dal vodja tehničnega sektorja v INFRI Aljoša 
Preskar. „Investicija pri HE Boštanj je sicer 
zaključena v 99 % odstotkih, večjih vlaganj 

v kratkoročnem obdobju tam ne predvide-
vamo,“ je dodal, opravljajo pa seveda redno 
vzdrževanje že izvedenih ureditev. 

Tudi ureditve ob HE Blanca so zaključene 
že več kot 90-odstotno, poteka pa še izgra-
dnja drče na reki Mirni z naravovarstvenimi 
ukrepi ter športnih, ruralnih in urbanih uredi-
tev na lokacijah ob akumulacijskem bazenu 
(gre za parkovne ureditve, dostopi do vode 
ipd.), čaka pa jih še sanacija nekaterih objek-
tov. „Na žalost je tudi tukaj zadeva prišla v 
sodne mline, saj smo prejeli tožbo s strani 
krajanov obrtne cone Boštanj, kjer imajo po 
njihovih navedbah težave tako z meteorni-
mi vodami, ki jih rešuje občina, kot s podze-
mnimi vodami, ki jih rešujemo HESS in Infra 
skupaj, zato tožijo Občino Sevnica, HESS, 
d.o.o. in INFRO d.o.o.,“ pove Preskar. Tudi 
tukaj opravljajo vzdrževanje izvedenih uredi-
tev, v večjem obsegu tudi investicijsko vzdr-
ževanje po visokih vodah novembra 2012, 
kar bo dokončano v naslednjem letu.

Pri HE Krško je zaključena izgradnja aku-
mulacijskega bazena, ki je vzpostavljen na 
polno zajezno gladino in je v fazi enoletnega 
poskusnega obratovanja, v času katerega 

se izvaja redni monitoring vplivov na okolje, 
pojasnjuje vodja projekta HE Krško v INFRI 
Anton Vetrih. Zaključena je tudi gradnja ob-
voznice, potrebno pa je zaključiti še ostale 
spremljajoče ureditve, ki niso bile povezane 
s polnitvijo akumulacijskega bazena. „Inve-
sticija ob HE Krško je v zadnji tretjini finan-
ciranja, ki pa se bo glede na trenutno stanje 
zavleklo v leto 2015. Vodne ureditve so za-
ključene, državne ureditve so v zaključni fazi, 
potrebno pa je urediti še lokalno infrastruktu-

ro,“ pravi Preskar. Trenutno potekajo dela na 
cesti G1-5 med Krškim in Brestanico na de-
snem bregu Save, pričenjajo pa se tudi ure-
ditve v Zatonu, kjer ima Infra nalogo zgradi-
ti visokovodni zid in prestaviti del omenjene 
ceste. „Podaljšanje visokovodnega zidu še 
ni projektno v celoti rešeno. V fazi gradnje je 

protipoplavni zid za mestno jedro Krškega, 
kot je bil določen v državnem prostorskem 
načrtu za HE Krško, bo pa dopolnjen s po-
daljšano izvedbo, za katero so robni pogo-
ji podani v državnem prostorskem načrtu za 
HE Brežice. Upamo, da bo projektno možno 
celotno gradnjo združiti v času gradnje Za-
tona, sicer pa bo potekala dvofazno,“ je ob 
tem dodal Preskar. Tudi črpališče je projek-
tno dorečeno, drugih ovir za sočasno gra-
dnjo z ostalimi ureditvami v Zatonu pa ni. 
„Občane prosimo za razumevanje, ker bo 
v tem času moten promet, povečan hrup in 
prah,“ pravi vodja projekta Vetrih.

Ureditve ob HE Brežice so v fazi načrtovanja 
in odkupa zemljišč. „Verjamemo, da bomo s 
projektantom pridobili ustrezna gradbena do-
voljenja v naslednjem letu, kar nam bo omo-
gočilo pričetek gradnje že konec leta 2014, 
potekala pa bo predvidoma tri leta oz. do leta 
2017,“ se nadeja Preskar. Odkupljenih je že 
skoraj polovica zemljišč, ki so jih pričeli od-
kupovati na območju jezovne zgradbe. „Na-
črtovanje že zajema poplavno varnost Krške 
vasi, tudi v obsegu, kot ga načrtujejo idej-
ni projekti za HE Mokrice. Hkrati se odvija-
jo aktivnosti za ureditev gradbišč z dostopi, 

kar bomo morali pospešeno narediti že v le-
tošnjem letu.“. 

Za HE Mokrice je te dni Vlada RS potrdi-
la Uredbo o DPN za HE Mokrice, ki ume-
šča v prostor hidroelektrarno z ukrepi po-
plavne varnosti in drugimi ureditvami. Le-to 
je osnova za pričetek podrobnejšega načr-
tovanja, ki pa bo izvedeno v naslednjih le-
tih, skladno s finančnimi sredstvi, ki bodo 
na razpolago.

Pričenjajo z ureditvami v Zatonu
V javnem podjetju Infra d.o.o., ki skrbi za ureditve vodne infrastrukture ter druge 
državne in lokalne infrastrukture na območju gradnje hidroelektrarn na Spodnji 
Savi, imajo odprtih več „front“, saj zaključujejo ureditve ob HE Boštanj in HE Blan-
ca, glavnina njihovih aktivnosti je namenjena ureditvam ob HE Krško, pripravljajo 
pa se tudi na gradnjo ureditev ob HE Brežice.

Urejanje brežin gorvodno od Brestanice

Pogled proti HE Krško
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V Javnem podjetju Komunala Brežice d.o.o. so 
v tem mesecu postavili štiri zabojnike za zbira-
nje rabljenih oblačil in obutve. Od tega sta dva 
zabojnika v mestu Brežice - pri Gimnaziji Breži-
ce in Mladinskem centru Brežice - tretji zaboj-
nik se nahaja v Dobovi na Ulici bratov Gerjovičev 
pri ekološkem otoku, četrti pa pri pošti na Bizelj-
skem. Uporabniki zabojnik prepoznajo po tem, 

da je peščeno rjave barve in nekoliko višji kot so 
posode na ekološkem otoku. Na sprednji strani 
ima veliko barvno nalepko z navodili za pravilno 
zbiranje rabljenih oblačil in obutve.

V zabojnikih zbirajo: čista otroška, ženska in mo-
ška oblačila, obutev v paru, igrače iz tekstila, po-
steljnino, rjuhe, zavese, prte, brisače, rute, tor-
bice, nahrbtnike in podobno. Tekstil zbirajo v 
PVC-vrečah,  ki so na vrhu zavezane, da se oblači-
la med transportom  ne umažejo. Oddana obla-
čila in obutev morajo biti čisti.

Uporabniki lahko rabljena oblačila in obutev od-
dajo tudi na Zbirnem centru Boršt, prav tako v 
plastičnih vrečah ali kartonasti embalaži, da se 
med skladiščenjem ne umažejo. Zbirni center je 
odprt vsak dan med 7. in 19. uro, ob sobotah pa 
med 8. in 13. uro.

Večina zbranega tekstila je namenjena ponovni 
uporabi, manjši delež pa se predela v toplotno 
izolacijske materiale, čistilne industrijske krpe in 
druge uporabne izdelke.

Komunala
Brežice d.o.o.

Postavili zabojnike za ločeno 
zbiranje oblačil in obutve

Pred leti je večina rabljenega tekstila in obutve končala na deponiji mešanih odpadkov. 
Danes tekstil in oblačila zbiramo ločeno, saj je ravnanje s tovrstnimi odpadki usmerje-
no k ponovni uporabi in predelavi. Omenimo le nekaj prednosti takšnega ravnanja – 
prihranek naravnih surovin, manj onesnaževanja okolja in odloženih odpadkov na de-
ponijah ter nova delovna mesta.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Na podlagi 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 
49/06-ZMetD,  66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 

in 57/12) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje

O B J A V L J A

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje opravlja naloge s področja varstva okolja, je v soglasju z Občino Krško dne 16. 8. 
2013 stranki Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško izdala dovoljenje št. 
35436-1/2013-5 za začasno čezmerno obremenitev okolja z emisijo toplote v vode. Stranki 
je od dokončnosti citiranega dovoljenja do 1. 10. 2013 dovoljeno začasno preseganje 
mejnega emisijskega deleža oddane toplote, pod pogojem, da se voda v vodotoku Sava, na 
mestu iztoka hladilne odpadne vode iz Nuklearne elektrarne Krško, popolnoma premešana 
z odpadno vodo, v dnevnem povprečju ne segreje za več kot 3,5 K nad svojo naravno 
temperaturo, izmerjeno pred odvzemnim mestom za hladilno vodo za potrebe Nuklearne 
elektrarne Krško. Dovoljenje je postalo dokončno 19. 8. 2013.

Številka:   35436-1/2013-7           
Datum:     20. 8. 2013                            

 mag. Inga Turk
 Direktorica Urada za varstvo okolja in narave

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52 
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Investitor projekta za Slo-
venijo izjemno pomembne-
ga 2x400 kV daljnovoda Beri-
čevo-Krško, družba ELES, bo 
predvidoma 5. novembra dalj-
novod poskusno vklopila pod 
napetost v zagonske in funk-
cionalne preizkuse. Poskusni 
vklop se bo zgodil v zadnjih 
dneh remonta Nuklearne elek-
trarne Krško, saj je predpogoj 
za poskusni vklop prav nede-
lovanje NEK. Investicijska vre-
dnost daljnovoda, ki se je za-
čel graditi jeseni leta 2011 in 

Novembra predviden poskusni vklop 
daljnovoda Beričevo-Krško

katerega zgodba se tako za-
ključuje po 30 letih, znaša 63 
milijonov evrov.
Slovensko prenosno omrež-
je do izgradnje daljnovoda 
2x400 kV Beričevo-Krško še ni 
imelo zazankane 400 kV mre-
že. Daljnovod 2x400 kV Beri-
čevo-Krško bo tako prinesel 
najkrajšo in najoptimalnejšo 
prenosno pot za prenos ele-
ktrične energije iz Posavja, 
kjer je največja proizvodnja 
električne energije, v osre-
dnji del države z največjo po-

rabo. Daljnovod bo zagotovil 
prenos električne energije iz 
več smeri, s čimer se bo po-
večala varnost, zanesljivost 
in optimalno delovanje celo-
tnega slovenskega elektroe-
nergetskega sistema. S tem 
pa bo zagotovljena tudi višja 
zanesljivost preskrbe porab-
nikov z električno energijo. 
Dvosistemski daljnovod 2x400 
kV Beričevo-Krško bo igral po-
membno vlogo tudi pri izbolj-
šanju zanesljivosti obratova-
nja celotne regije.   Vir: ELES
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

CHESTERFIELD 
13408 K - [22.08.2013]
Dom išče tudi mlajši in živahen 
pes tipa labradorca, vesel bo no-
vega skrbnika in varnega zave-
tja.

PIPIN 
13396 K - [22.08.2013]
Prijazen in igriv trimesečni sam-
ček (srednje rasti) je bil skupaj s 
sedmimi pasjimi bratci in sestri-
cami rešen pred poginom. Ve-
sel bo novega doma in ljubeče 
družine.  

MAMI 
13346 K [22.08.2013]
V zavetišče je bila sprejeta dol-
godlaka psica tipa nemški ovčar 
s tremi mladički. Dva mladička 
sta že dobila nov dom, na prija-
zni družini in toplo zavetje čaka-
ta še mama in prikupna psička.

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

DARUJMO KRI-REŠUJMO ŽIVLJENJA!
Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdravilo, 
ki bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, preprečevanje po-
sledic in preprečevanje smrti. To omogočajo krvodajalci, saj si 
pri tovrstnem zdravljenju lahko pomagamo le ljudje med seboj. 
Krvodajalstvo je torej odsev človečnosti, ki temelji na nače-
lih prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti. Da zadostimo 
potrebam zdravstva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.

Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za krvo-
dajalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 
65 let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko daje-
jo kri vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece. 

Območno združenje Rdečega križa Brežice v sodelovanju z 
RKS in ZZTM Ljubljana organizira krvodajalsko akcijo v

PETEK, 6. SEPTEMBRA 2013, 
z vpisom od 7.00 do 13.00 ure 

V MLADINSKEM CENTRU BREŽICE - GUBČEVA ULICA 10/A

Vljudno vabljeni!

Občina Brežice obvešča, da je od 19.8.2013 na spletni 
strani občine – www.brezice.si objavljen Javni razpis 
za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Breži-
ce za leto 2013. Na spletni strani je objavljeno in do-
stopno celotno besedilo razpisa z razpisno dokumenta-
cijo (pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni nameni, 
upravičenci, vsebina vloge, način prijave …).

Predmet javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A). 
B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih 

mest, povezanih z investicijo (v nadaljevanju namen 
B).

C. Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo podje-
tnikov na sejmih za predtsvitev inovativnih proizvo-
dov in storitev (v nadaljevanju namen C)

D. Subvencioniranje najemnin v starem mestne jedru (v 
nadaljevanju namen D)

Skupna višina razpoložljivih sredstev je 130.000 EUR 
(postavka 4770 – sredstva za spodbujanje podjetništva).

Rok za prijavo je do vključno 15.9.2013. 

Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dose-
gljiva na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si, za-
interesirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sede-
žu Občine Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom posreduje Roman Matjašič, tel: 07 620 55 52. 

Namera o prodaji nepremičnin 
v lasti Občine Brežice
Občina Brežice namerava prodati večje število nepremičnin, 
predvsem kmetijskih in gozdnih zemljišč, v delu tudi stavb-
nih. Vse zainteresirane občanke in občane ter širšo javnost 
vabimo, da spremljajo občinsko spletno stran www.brezice.
si (zavihek PRODAJA NEPREMIČNIN – http://www.brezice.
si/mma/seznep/2013082612423807/), kjer je objavljen se-
znam za prodajo in vloga za nakup nepremičnine, ki jo iz-
polnjeno zainteresirani za nakup pošljejo na naslov: Občina 
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Občina Brežice skrbi za ohra-
njanje okolja in narave z vla-
ganjem v čistilne naprave in 
projekte za večjo energetsko 
učinkovitost, kot so energetske 
sanacije javnih objektov in ob-
nova javne razsvetljave. Obči-
na poleg lastnih proračunskih 
sredstev za projekte prijazne 
okolju na razpisih pridobiva 
tudi sredstva sofinanciranja, 
s pomočjo katerih lahko ure-
sničuje številne investicije. 
Strokovne službe Občine Bre-
žice so tako uspešno pripravi-
le prijavo na razpis Ministrstva 
za gospodarstvo in infrastruk-
turo za energetsko učinkovito 
prenovo javne razsvetljave za 
obdobje 2011 do 2013 – UJR1 
v okviru Operativnega progra-

Zaključen projekt obnove javne razsvetljave
BREŽICE - Občina Brežice se je v letu 2012 prijavila na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in pro-
stor za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave in z uspešno kan-
didaturo pridobila sredstva sofinanciranja projekta v višini 183.754,25 evrov, s pomočjo katerih je 
obnovila velik del omrežja javne razsvetljave. Poleg prihranka energije sanirana javna razsvetljava po-
membno prispeva tudi k zmanjšanju svetlobne onesnaženosti v občini. 

ma razvoja okoljske in prome-
tne infrastrukture za obdobje 
2007-2013, razvojne priorite-
te Trajnostna raba energije, 
prednostne usmeritve Učinko-
vita raba električne energije. 
Na razpisu je Občina Brežice 
za projekt v skupni vrednosti 
388.268,50 EUR (brez DDV) pri-
dobila sredstva sofinanciranja 
v višini 183.754,25 evrov (47 % 
vrednosti investicije). Sredstva 

sofinanciranja v višini 85 % so 
namenska sredstva Evropske 
unije (Kohezijskega sklada), 
15 % sofinanciranih sredstev 
pa predstavlja slovenska ude-
ležba.

V okviru operacije je bilo 
zamenjanih oz. nameščenih 
1038 varčnih in okolju prija-
znih svetilk ter vgrajenih 12 
regulatorjev in krmilnih sis-
temov osvetljevanja, izde-
lana je bila tudi projektna 
in investicijska dokumenta-
cija za celotno investicijo. 
Občina Brežice od investi-
cije v prihodnje pričakuje, 
da se bo letna poraba elek-
trične energije za javno raz-
svetljavo zaradi obnovljene-
ga omrežja znižala za 700 
MWh, kar predstavlja pribli-
žno 80.000 evrov prihranka 
letno.

Investicija Leta izvedbe Občina MORS SKUPAJ

KRŠKA VAS 117.484,39 263.072,63 380.557,02

Pločnik in kolesarska steza Krška vas - Čatež 2009-2011 5.403,24 12.607,56 18.010,8

Ureditev križišča v Krški vasi in izgradnja pločnika ob LC 024031 2009-2012 51.274,37 118.156,19 169.430,56

Obnovitvena dela na LC Krška vas - Boršt 2010, 2012 36.983,27 86.294,3 123.277,57

Pločnik Krška vas 2009-2010 16.028,82 39.999,56 56.028,38

Kanalizacija in ČN Krška vas 2009, 2010, 2012 7.794,69 6.015,02 13.809,71

SKOPICE 56.385,59 57.916,55 114.302,14

Modernizacija cest v KS Skopice 2010 52.447,92 22.477,68 74.925,6
Ureditev nekateg. poti in izgradnja vodovoda, elektrike od LC v 
smeri Skopic (840m) (1) 2011 3.937,67 35.438,87 39.376,54

CERKLJE OB KRKI 813.001,17 1.332.017,13 2.145.018,3

Modernizacija in preplastitev cest v KS Cerklje 2008, 2010-2011 149.035,16 52.447,92 201.483,08

Modernizacija ceste Cerklje ob Krki - vhod v vojašnico 2010 12.942,5 26.400,00 39.342,50

Sanacija lesenega mostu v Cerkljah na LC 2008 62.541,36 87.000,00 149.541,36

Sanacija lesenega mostu Boršt 2009 49.835,87 68.660,00 118.495,87

Urejanje AP in platoja pred vojašnico Cerklje 2009 3.346,26 30.116,34 33.462,60

Izgradnja AP Boršt 2010 2.352,00 21.168,00 23.520,00

Vodovod Cerklje III. faza 2007-2012 355.816,54 435.970,04 791.786,58

Izgradnja vodovoda Gazice 2007-2009 78.302,55 248.572,06 326.874,61

Modernizacija ceste Gazice 2008-2009 56.394,45 249.426,69 305.821,14

Priprava načrta ureditve nadomestne lokacije Zasap 2009-2010 3.634,61 21.256,39 24.891,00

Obnova cestne infrastrukture – JP524281 (Črešnjice - Jelšina) 2010 38.799,87 90999,69 129.799,56

VELIKE MALENCE 52.367,19 103.535,69 155.902,89

Pločnik Velike Malence - Krška vas 2009-2012 52.367,19 103.535,69 155.902,89

SKUPAJ VSE INVESTICIJE 1.039.238,35 1.756.542,01  2.795.780,35 

Na 4. izredni seji so svetnice in svetniki Občinskega sveta občine Brežice sprejeli dodatek k Dogovoru o med-
sebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki iz l. 2007, s katerim 
Občina Brežice pridobi nepremičnine v TPC Slovenska vas kot nadomestilo za sredstva vlaganja v lokalno infra-
strukturo za obdobje do l. 2018, katerih ministrstvo zaradi stanja državnega proračuna ne more zagotoviti. Ob-
činski svet je sprejel tudi dodaten sklep, s katerim se KS Cerklje ob Krki, KS Krška vas in KS Skopice oprosti pla-
čila deleža sofinanciranja normativnih šolskih in športnih površin pri osnovnih šolah, ta sredstva pa se nameni 
za nadaljnja vlaganja v krajevne skupnosti. Tako bo npr. KS Cerklje ob Krki v naslednjih letih ob investiciji v 
matično osnovno šolo lahko cca. 725.000 EUR namenila za lastne investicije v ostalo infrastrukturo.

Dogovor z ministrstvom za obrambo pospešil 
vlaganja v KS ob letališču

Pregled izvedenih investicij po KS skladno z dogovorom z MORSom v letih 2007-2013
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Te dni Občina Krško začenja s še eno investicijo – z izgradnjo ce-
stne in komunalne infrastrukture za potrebe nove stanovanjske 
pozidave na območju naselja Stari Grad v krajevni skupnosti Do-
lenja vas, kjer nastajajo nove možnosti za gradnjo stanovanjskih 
objektov. Gre za četrto tovrstno območje, ki ga je Občina Krško 
vzpostavila v zadnjih dveh letih. 

Pripravljalna dela so potekala že v lanskem letu, v teh dneh pa 
se začenja gradnja cestne in komunalne infrastrukture. Nezazi-
dana stavbna zemljišča bodo do prihodnje pomladi opremljena s 
kanalizacijskim in električnim omrežjem, vodovodom, novo ce-
sto in širokopasovnimi povezavami. V prvi fazi gre za vzpostavi-
tev štirih novih stanovanjskih objektov, za tem pa se bo izgra-
dnja lahko nadaljevala, saj območje urejanja zajema več kot 
2 hektarja. Za izvedbo projekta bo Občina Krško namenila pri-
bližno 60.000 evrov lastnih sredstev. Občina s tem sledi tudi ci-
lju preselitve prebivalcev naselja Vrbina, ki izhaja iz sporazuma 
med Občino Krško in podjetjem GEN energija, saj se bosta na 
predmetnem območju gradila dva objekta, namenjena prav za 
preselitev družin iz naselja ob NEK. Do sedaj ima nove domove 
že devet družin od štirinajstih, ki so pred leti izrazile zahtevo 
po preselitvi. Tri živijo na Črnilah v Leskovcu pri Krškem, ena na 
Gmajni, štiri v Krškem, ena v Kostanjevici na Krki, ostali domovi 
pa se bodo zgradili še v Dolenji vasi, na Gori in Jelšah.

Občina Krško je na Kajuhovi cesti na Senovem zgradi-
la nadomestni most s pločnikom preko Dovškega potoka. 
Most zaključuje celotno urejanje tega območja z regulaci-
jo Dovškega potoka, obnovo športno-rekreacijskega cen-
tra in rekonstrukcijo Kajuhove ceste, ki je bila obnovlje-
na v času izgradnje omenjenega športnega kompleksa. 
Most, po katerem je po novem speljan dvosmerni promet 
in urejen tudi pločnik za varno pot pešcev, je Občina Kr-
ško tudi v celoti financirala. 

V mesecu in pol od začetka 
del je bila na območju ulice 
CKŽ proti notranjosti mesta 
v celoti prenovljena komu-
nalna infrastruktura, tlako-
vani pločniki z betonskimi 
tlakovci, skratka, izboljša-
ni infrastrukturni pogoji za 
vse, ki tu živijo. Glede na 
to, da bo ta odsek za pro-
met ponovno sproščen 2. 
septembra, lahko zadovolj-
ni ugotovimo, da dela sledijo 
načrtovani časovni dinamiki 
kljub vmesnim prekinitvam 
zaradi arheoloških raziskav. 

Po uspešnem zaključku prve 
etape tako v ponedeljek, 
2. septembra, nadaljujemo 
z naslednjo fazo od gostil-
ne Murko do Optike Rimc, 
kjer bo območje od priho-
dnjega tedna v celoti zapr-
to za promet za ves čas gra-
dnje, ki naj bi potekala do 
15. novembra, ko se začne 
tretja faza, ki zajema od-
sek do Policijske postaje Kr-
ško. Zaključek slednjega je 
predviden konec januarja, 
ko sledi še zadnja faza ob-

Številni so tisti, ki se jim lah-
ko zahvalimo za pripravlje-
nost in odziv na akcijo, ki bo 
z zbranimi stvarmi, med njimi 
je bilo pol tone oblačil in obu-
tve, na prenekaterem obrazu 
znova prižgala kakšno iskri-
co in narisala nasmeh, kot je 
dejala sekretarka območnega 
Rdečega križa Mojca Vizler, 
ki življenjske stiske posame-
znikov in družin dobro pozna 
in vsakodnevno spremlja. 
Župan mag. Miran Stanko v 
takšnih akcijah vidi zgled in 
možnost, da se čim več ljudi 
ali organizacij po svojih mo-
čeh odzove z dejanji, ki sti-
ske lahko olajšajo. Ob tem si 
seveda želi, da bi bilo v pri-
hodnosti ljudi, ki takšno po-
moč potrebujejo čim manj. 
Občina Krško sicer poskuša to 
občutljivo področje reševati 
na različne načine – med nji-
mi je nadomestilo za omeje-
no rabo prostora, ki omogoča 
financiranje različnih soci-

alnih programov, kot so sofi-
nanciranje plačil staršem za 
ugodnejše plačilo vrtca, po-
moč ob rojstvu otroka, letna 
in zimska šola v naravi, pla-
čilo letovanja otrok, ki imajo 
težave z zdravjem, ter še ne-
kateri drugi ukrepi, ki predno-
stno obravnavajo šibkejše sku-
pine občanov. 

Zahvala občanom za odziv 
in prostovoljcem Rdečega 
križa za pomoč
Občina Krško se zahvaljuje 
vsem, ki ste se na klic soli-
darnosti odzvali, prav tako pa 
tudi vsem prostovoljcem Rde-
čega križa Krško, ki so v po-
nedeljkovem popoldnevu pre-
vzemali podarjeno. Tokratna 
akcija je bila osredotočena 
predvsem na zbiranje obla-
čil, obutve, šolskih potreb-
ščin in konzervirane hrane, 
pa tudi prostovoljnih prispev-
kov, ki jih bo Rdeči križ name-
nil za plačilo položnic in na-

kup hrane tistim, ki so na robu 
preživetja. Rdeči križ Krško si-
cer pomoč zbira tudi med le-
tom. Če želite pomagati ali 
če pomoč morda potrebuje-
te, lahko pišete na e-naslov 
rdecikrizkrsko1@gmail.com.

Podarjene malice gostišča 
Majolka
Upamo, da bo dober na-
men akcije spodbudil ljudi 
k dobrodelnosti tudi v pri-
hodnjem času, v katerem si 
želimo, da bi tisti, ki lahko, 
sledili tudi lepi gesti gosti-
šča Majolka iz Krškega, ki od 
julija naprej dnevno prispe-
va sedem malic. Gre za po-
menljivo dejanje, ki naj bo 
za zgled še kakšnemu gosti-
šču ali organizaciji, kjer vsa-
kodnevno pripravljajo obro-
ke hrane. Pogosto se zgodi, 
da ta ostaja, zato je prav, da 
vsi in vsak pri sebi razmisli-
mo, kako z njo v bodoče rav-
nati bolj spoštljivo. 

Prvi del obnove starega mestnega 
jedra zaključen
V teh dneh se zaključuje prvi del obnove starega mestnega jedra, na odseku od Hočevarjevega trga do ob-
činske stavbe. Del nove podobe je tako že vidne, nadaljevanje gradnje na naslednjem odseku pa bo steklo v 
ponedeljek. Velik projekt obnove se tako tekoče odvija naprej in uspešno sledi zastavljenemu terminskemu 
planu, kar je optimističen obet, da bo krško mestno središče v letu in pol res urejeno v luči sodobnih mest. 

nove do Zatona oz. vključ-
no z njim. Promet bo v času 
cestne zapore na tej relaci-
ji urejen po bližnjih ulicah 
oz. speljan za Optiko Rimc, 
mimo Občine Krško do Fakul-
tete za energetiko, po sedaj 
že nekaj časa ustaljeni pro-
metni ureditvi. 

Po prvih pripravljalnih de-
lih se je v tem času začela 
gradnja tudi na območju Za-
tona, kjer se kot projektni 
partner vključuje javno pod-

jetje Infra. Ravno v tem te-
dnu se umešča začasna ob-
vozna cesta, ki bo služila za 
preusmeritev prometnih to-
kov v času gradnje, ko naj 
bi promet potekal razmero-
ma nemoteno, saj bo spe-
ljan dvosmerno. Tako bo to-
liko časa, dokler se ne bodo 
zgradile pilotne stene in 
oporni zidovi, zatem pa sle-
di prestavitev ceste bližje k 
Savi - v tem času bo promet 
potekal deloma po novi ob-
voznici, deloma pa bo spe-

ljan skozi Zaton. Omenjena 
prestavitev ceste predvido-
ma sledi spomladi prihodnje 
leto. 

Spomnimo, da 3,1 milijonov 
evrov vreden projekt ure-
janja Zatona, ulice CKŽ in 
Dalmatinove ulice Občina 
Krško pretežno gradi s po-
močjo evropskih sredstev, 
medtem ko so poplavno va-
rovalne ureditve, ki jih bo iz-
vedlo javno podjetje Infra, 
financirane posebej, in sicer 
v sklopu gradnje Hidroelek-
trarne Krško, v okvirni oce-
njeni vrednosti treh milijo-
nov evrov. Vse, ki v starem 
mestnem jedru živijo in de-
lajo, ter tiste, ki ga tako ali 
drugače obiskujejo, Občina 
Krško še naprej prosi za ra-
zumevanje, potrpežljivost in 
sodelovanje v času, ko na-
staja nova mestna podoba, 
ki bo v celoti in povezano za-
živela do prihodnje jeseni. 

Naj nas dobra dela povezujejo
Klicu solidarnosti dobrodelne akcije, ki je pred Občino Krško potekala ob svetov-
nem dnevu humanitarnosti v začetku prejšnjega tedna, se je odzvalo veliko lju-
di, ki so darovali hrano, oblačila, obutev, igrače, šolske potrebščine, vse od torb 
pa do zvezkov in barvic. Nekateri so tudi z denarnimi donacijami pripomogli k 
temu, da skupaj zmanjšamo socialno stisko, ki je na žalost z vsakim dnem večja. 

Izgradnja komunalne infrastrukture 
za potrebe nove stanovanjske 
pozidave v naselju Stari Grad

Gostu je župan predstavil 
geografske in kulturne zna-
čilnosti občine ter koncept 
gospodarskega razvoja. Pri 
slednjem je izpostavil pro-
storski razvoj in priložnosti 

S poslancem angleškega parlamenta 
o napredku na kmetijskem področju
Župan občine Krško mag. Miran Stanko je v družbi posavskega poslanca v Državnem zboru RS Franca 
Bogoviča in direktorja podjetja Evrosad Boštjana Kozoleta konec prejšnjega tedna gostil člana angle-
škega parlamenta Neila Perisha, ki je pokazal veliko zanimanja za razvoj kmetijstva in njegovih panog. 
V občini Krško je prav to področje v marsičem primer dobre prakse, zato je poslanec Perish z zadovolj-
stvom prisluhnil določenim značilnostim in rešitvam, ki zaznamujejo naše okolje. 

za domače in tuje investi-
cije, ki jih je Občina Krško 
vzpostavila z umeščanjem 
in urejanjem poslovnih con. 
Dobri rezultati na tem po-
dročju so v trenutnih razme-
rah gospodarske šibkosti tudi 
med najpomembnejšimi te-
melji stabilnosti krškega go-
spodarstva. Med pomembne 
gospodarske dejavnosti pa se 
v Krškem umešča tudi kme-
tijstvo in pridelovanje hra-
ne. Kot je povedal župan, 
ima občina zelo dobre na-
ravne danosti za različne pa-
noge, kot so poljedeljstvo, 
živinoreja, vinogradništvo 
in sadjarstvo, s katerimi se 
tukajšnji ljudje tudi prete-
žno ukvarjajo. Večjo kme-
tijsko proizvodnjo pa bodo v 
prihodnosti spodbudile tudi 
nove možnosti, ki se na na-
šem območju vzpostavljajo 
s postopkom komasacije. Že 

zaključene komasacije v na-
seljih Vihre, Brege in Mrtvice 
v skupni površini 530 ha se 
že odražajo v bolj ekonom-
sko učinkoviti izrabi parcel. 
Da gre za vzorni primer do-
bre prakse, je na zadnjem 
obisku pri nas izpostavil tudi 
kmetijski minister.

S komasacijo se trenutno na-
daljuje v vasi Gorica, kjer bo 
vzpostavljenih 240 ha kme-
tijskih zemljišč in 93 ha kme-
tijskih zemljišč na Pijavškem 
polju. V jesenskem času pa 
pričenjamo še z izvedbo in-
vesticije namakalnega siste-
ma Kalce-Naklo na površini 
150 ha kmetijskih zemljišč. 
Možnost namakanja je po-
leg zagotavljanja električne 
energije in protipoplavne za-
ščite tudi ena izmed zelo po-
membnih prednosti hidroe-
lektrarne v našem prostoru. 

Kot je angleškemu poslancu 
Neilu Perishu pojasnil Franc 
Bogovič, bo v bodoče ravno 
na podlagi določil koncesij-
ske pogodbe o energetskem 
izkoristku reke Save mogo-
če prav za namakalne sis-
teme uporabljati 4 m3 vode 
na sekundo. Trenutno je že 
v gradnji namakalni sistem 
na Blanci, v Krškem pa pod-
jetje Evrosad načrtuje izgra-
dnjo črpališča ob rondoju pri 
Vipapu. Omenjena količina 
vode zadostuje za več kot 
4000 hektarjev kmetijskih 
površin, kar je velika prilo-
žnost za razvoj zelenjadar-
stva, poljedeljstva, sadjar-
stva v posavskem prostoru, 
je še izpostavil poslanec Bo-
govič. 

Perish je obiskal tudi pod-
jetje Evrosad, ki predsta-
vlja kar tretjino slovenske 
sadjarske proizvodnje, v ka-
tero se vključujejo tudi lo-
kalni sadjarji. Njihova ja-
bolka prodajajo na trinajstih 
evropskih trgih, med njimi 
pa je, kot je povedal direk-
tor podjetja Boštjan Kozo-
le, prav Anglija največji in 
najpomembnejši izvozni trg. 
Perish je tako ob začetku le-
tošnje sezone obral prva ja-
bolka, ki bodo namenjena 
prav za deželo, iz katere 
prihaja. Pri tem simbolič-
nem opravilu se mu je pri-
družil tudi angleški velepo-
slanik. Perish je svoj obisk v 
Krškem zaključil z ogledom 
kulturno-zgodovinskih zna-
menitosti.

Polaganje tlakovcev v starem mestnem jedru

Poslanec v DZ Franc Bogovič, poslanec angleškega parla-
menta Neil Perish in župan občine Krško mag. Miran Stan-
ko v Mestnem muzeju Krško
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Pride čas, ko zaradi bolezni in starosti ne zmoremo več skr-
beti sami zase. Z nekaj pomoči pa lahko še naprej živimo 
doma, kjer smo vsi najraje. Center za socialno delo opra-
vlja storitev »Pomoč družini na domu« po pogodbi z Občino 
Sevnica. Občina Sevnica tudi znatno sofinancira storitev (kar 
73,5 % cene storitve), tako da znaša cena ene ure za uporab-
nika le 4,50 evrov na uro.

Na domu opravljamo naslednje storitve: gospodinjsko po-
moč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil 
in priprava enega obroka hrane, pomivanje posode, osnov-
no čiščenje bivalnih prostorov), pomoč pri temeljnih dnev-
nih opravilih (pomoč pri oblačenju, pri umivanju, hranje-
nju, pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb) ter pomoč 
pri ohranjanju socialnih stikov in spremljanje pri opravlja-
nju nujnih obveznosti.

Naša oskrba je do ljudi prijazna oblika pomoči, ki omogoča 
hitro prilagajanje potrebam. Izvajamo jo tudi popoldan ter 
ob sobotah, nedeljah in praznikih. Občanom omogočamo, da 
izrazijo svoje želje, potrebe in zahteve ter tako neposredno 
vplivajo na oskrbo. Na ta način se naši uporabniki dobro po-
čutijo, so aktivni in ohranjajo preostale zmožnosti skrbi zase.

Socialni oskrbovalci in oskrbovalke, ki izvajajo pomoč dru-
žini na domu, so primerno izbrani in strokovno usposobljeni 
ter zanesljivi. Da smo storitev res že dobro približali obča-
nom, kaže podatek, da oskrbujemo že več kot 90 občanov, 
ki so zadovoljni in veseli, da imajo možnost ostajati doma 
ob naši pomoči. Če nas potrebujete tudi vi, nas pokličite 
na tel. številko 07 81 61 240 ali 051 44 99 80.
 Danica Božič, Center za socialno delo Sevnica

Varno na poti v novo šolsko leto!
Kot vsako leto se je tudi pred pričetkom letošnjega šol-
skega leta sestal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Sevnica, ki je osnovan kot delovno telo 
občinskega sveta. Članom sveta so se na tokratni seji pri-
družili še predstavniki osnovnih šol, sevniške policijske po-
staje ter strokovni sodelavci občine, ki skrbijo za podro-
čje urejanja in vzdrževanja lokalnega cestnega omrežja.

Med drugimi točkami dnevnega reda je bila osrednja razprava 
namenjena aktivnostim ob začetku šolskega leta. V tem času 
je namreč zaradi bistveno bolj zgoščenega prometa pred šola-
mi in vrtci potrebna še posebna previdnost vseh udeležencev 
v prometu, k čemur lahko z obveščanjem in konkretnimi ukre-
pi v sodelovanju s pristojnimi institucijami pripomore tudi 
delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
V dogovoru s šolami in policijo bodo oblikovane skupine pro-
stovoljcev, ki so pripravljeni svoj čas v prvih šolskih dneh na-
meniti spremljanju varnosti otrok na poti v in iz šole ob naj-
bolj frekventnih poteh. V sklopu priprav na novo šolsko leto 
so, kjer je to potrebno, opravljena barvanja talnih označb 
pred šolami in urejene obnovitve prometne signalizacije.
Kot so se strinjali člani sveta in drugi udeleženci seje, je bilo 
v zadnjih letih s številnimi izboljšavami in infrastrukturni-
mi pridobitvami, predvsem pločniki, poskrbljeno za bistveno 
boljšo varnost. Kljub temu bo v prihodnje pozornost potreb-
no nameniti še nekaj območjem. Za varnost otrok na poti v 
in iz šole so v prvi vrsti odgovorni starši.
Občina Sevnica ter Svet za preventivo in varnost v cestnem 
prometu pozivata vse udeležence v prometu na dosledno spo-
štovanje cestno-prometnih predpisov ter še posebno pozor-
nost ob pričetku novega šolskega leta. Vsem šolarjem in star-
šem ter učiteljem in vodstvom šol želimo prijeten pričetek 
novega šolskega obdobja ter veliko uspehov. 

Posledice poletne suše in toče
Tudi območje občine Sevnica so v poletnih tednih močno prizadele izjemno visoke temperature in pomanj-
kanje dežja, še dodatno pa je k uničenju pridelka pripomoglo neurje s točo, ki je posamezna območja obči-
ne zajelo 9. avgusta. Komisija za oceno škode v sestavi strokovnih sodelavcev Kmetijsko-svetovalne službe 
Sevnica in Občine Sevnica je opravila ogled posledic suše in kasneje tudi posledic toče na kmetijskih površi-
nah. Posledice suše je močno čutiti tudi v gozdovih, ki prav tako pokrivajo velik del občine.

Ocena škodnega dogodka kot 
posledice suše je podana za 
skoraj 10 tisoč hektarjev po-
vršine, kar pomeni veliko ve-
čino vseh kmetijskih površin 
v občini. Najbolj, med 30 in 
80 %, so zaradi suše uničene 
vrtnine in koruza. Med 20 in 
50 % so uničeni krompir, trav-
na deteljna mešanica, travi-
nje in intenzivni sadovnjaki, 
do 30 % pa vinogradi. 
9. avgusta je posamezna ob-
močja občine v popoldanskem 
času zajelo neurje s točo. Na 
podlagi ocene komisije so bili 
najbolj prizadeti intenzivni in 
ekstenzivni nasadi, vinogradi, 
poljščine in vrtnine na obmo-
čju, velikem okrog 200 hek-
tarov, v krajevnih skupnostih 
Boštanj, Tržišče in Šentjanž. V 

sadjarstvu so bili poškodovani 
intenzivni in ekstenzivni nasa-
di, predvsem jabolka, hruške 
in orehi v nasadih brez proti-
točne zaščite, tu znaša škoda 
od 10 do 50 %. V vinogradni-
štvu so bili najbolj poškodo-
vani vinogradi na območju 
krajevne skupnosti Boštanj 
(Vetrnik, Vrh, Apnenik, Do-
bje, Okič, Jablanica, Topolo-
vec), kjer znaša škoda od 10 % 
do 90 %. V vrtnarstvu so bile 
poškodovane manjše površi-
ne, predvsem za lastno po-
rabo, od tega je nekaj tržnih 
pridelovalcev. Škoda znaša od 
10 % do 40 %. V poljedelstvu 
je največ škode na koruzi, ki 
je bila prizadeta že od suše 
in bo sedaj primerna samo za 
silažo, pridelek zrnja bo zelo 

majhen. Poškodovani so tudi 
strnišni dosevki. Škoda tu zna-
ša od 10 % do 50 %. 
Občina Sevnica je ugotovitve 

Občina Sevnica je zaključila s celovito ureditvijo lokalne ce-
ste skozi vas Pokojnik v krajevni skupnosti Zabukovje, v sme-
ri proti Podskalici. Po izgradnji vodovoda, ki sicer intenzivno 

poteka na širšem območju desnega brega reke Save, je bilo 
na 250-metrskem odseku urejeno odvodnjavanje, meteorna 
kanalizacija, rekonstruirano križišče, zamenjan je bil ustroj 
cestišča in izvedena preplastitev na celotnem odseku. Ob ce-
stišču je urejeno novo avtobusno postajališče.

posredovala pristojnim insti-
tucijam, o morebitnih ukre-
pih pa bomo obveščali v na-
daljevanju. 

RAZPIS ZA PODElITEV 
OBčINSKIh PRIZNANj

V teku je razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2013.
Razpis, ki je odprt do 6. septembra 2013, je v celoti obja-
vljen na spletni strani www.obcina-sevnica.si.

Ureditev ceste skozi vas PokojnikOBVESTIlO CSD SEVNICA 
S strani policije smo bili obveščeni, da se tudi na območju 
občine Sevnica dogaja, da pridejo na vrata ljudje, ki s pre-
tvezo, da opravljajo »pomoč na domu«, ponujajo starejšim 
občanom različne storitve.

Storitev POMOČ DRUŽINI NA DOMU po pogodbi z Občino Sev-
nica opravlja CENTER ZA SOCIALNO DELO (CSD) SEVNICA, za-
jema pa gospodinjsko pomoč, pomoč pri temeljnih dnevnih 
opravilih ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in spre-
mljanju pri opravljanju nujnih obveznosti.

Sporočamo, da pridemo do vas le, če nas pokličete vi ali vaši 
sorodniki, sosedje. Najprej sklenemo z vami pisni dogovor 
o tem, katere storitve bomo pri vas izvajali. Dogovorimo se 
tudi, ob kateri uri bodo prihajali socialni oskrbovalci.

Naj poudarimo: nikoli ne pridemo na vaš dom, če se prej ni-
smo dogovorili. Če ste v dvomih, nas pokličite na številko 07 
81 61 240 ali 051 44 99 80.

Svetujemo vam, da ste previdni pri tem, koga spustite v svoj 
dom. Želimo vam veliko prijetnega in da bi se ustrezno va-
rovali pred slabimi izkušnjami.

 Danica Božič, Center za socialno delo Sevnica

Ko ne zmoremo več sami ...

RADEŽ - Naša mama Marija Terbovc iz Radeža nad Loko pri 
Zidanem Mostu je 2. avgusta dopolnila 90 let. Rodila se je kot 
najmlajši otrok v številni kmečki družini na Zavratih. Imela je 
težko otroštvo, kot petletna deklica je izgubila mamo in pre-
živela težke čase med vojno. Rodila je pet otrok, danes pa 

ima tudi de-
vet vnukov 
in šest prav-
nukov. Pre-
življanje na 
h r i b o v s k i 
kmetiji s pe-
timi otroki ni 
bilo lahko, 
zato otro-
ci pravimo: 
„Čeprav nas 
ni veliko ‚cr-
kljala‘, smo 
vedeli, da 
nas ima neiz-

merno rada in razumemo, da jo je takšno naredilo trdo življe-
nje.“ Na praznovanju rojstnega dne na Lisci sta našo slavljen-
ko poleg otrok, vnukov, pravnukov in sorodnikov obiskala tudi 
župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik Sveta KS 
Loka pri Zidanem Mostu Jože Racman, na njenem domu pa 
so jo obiskali tudi predstavniki Rdečega križa Loka pri Zida-
nem Mostu, ji čestitali in ji zaželeli še mnogo zadovoljnih let.
 Ivona Abram

90 let Marije Terbovc

Slavljenka Marija Terbovc z županom
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2. dan
13. 9. 2013
KršKo

1. dan
12. 9. 2013

Sevnica

3. dan
14. 9. 2013
Brežice

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; 
prednostne usmeritve“Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.  

10.00
 » NOVINARSKA KONFERENCA

Športni dom Sevnica, sejna soba
Tema: Predstavitev delovanja PRSTaN-a in 
Festivala NVO 2013

12.00–14.00
 » DELAVNICA s KNOF-om

Športni dom Sevnica, sejna soba
Tema: Socialni inkubator

17.00
 » KONFERENCA NVO

Športni dom Sevnica, sejna soba
Tema: Predstavitev strategije nevladnikov v 
Posavju s poudarkom na večjem povezovanju

15.00–17.00
 » MINI DELAVNICE 

MC Krško
Računovodstvo; Organizacija prireditev; Odnosi 
z javnostmi; Izdelava predstavitvenega filma

17.00–19.00
 » PREDSTAVITVE AKCIJ ZA 

POVEZOVANJE: KORPORATIVNO 
PROSTOVOLJSTVO, AKCIJA NOVINAR, 
LOKALNA PARTNERSTVA
MC Krško
Predstavitev posameznih pojmov in že 
izvedenih akcij v lokalnem okolju in širše

 » POSVET MODRO POSAVJE
MC Krško
“Podjetništvo” v NVO
Opomba: Posvet bo izveden 26. 9. 2013

Od 10.00 ure dalje
 » SREČANJE NEVLADNIKOV

park MC Brežice
PREDSTAVITE, DRUŽENJE, MREŽENJE: 
Predstavitve na stojnicah in odru, družabne igre 
z rahlim tekmovalnim pridihom, kuhanje dobrot, 
nastopi glasbenih, plesnih skupin, razstava 
fotografij, kino v Klubu MC …

VPIS v časovno banko PROSTOVOLJNEGA DELA

V primeru slabega vremena se bodo vse 
aktivnosti izvajale v prostorih MC Brežice

Informacije in prijave: www.prstan.eu, tjasa.penev@prstan.eu, 070 550 395.

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

Ministsrtvo za notranje zadeve in javno upravo

5. festival posavskih NVO 12.–14. 9. 2013
društva - zavodi - ustanove
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Po uvodu direktorja Mc Krško Mi-
tje Valentinca so besedo prevze-
li Peter Debeljak, direktor Urada 
RS za mladino, Jan Škoberne, sve-
tovalec v kabinetu ministra za iz-
obraževanje, znanost in šport ter 
Sebastijan Magdič, predstavnik 

za odnose z javnostmi z istega mi-
nistrstva. Nacionalni program za 
mladino je po njihovih besedah 
izjemnega pomena, saj osvetljuje 
perečo problematiko mladih v Slo-
veniji in hkrati predlaga najrazlič-
nejše možne rešitve s konkretnimi 
ukrepi s področij, ki so v pristojno-
sti različnih ministrstev.

Pogled na staranje prebivalstva 
Evrope in Slovenije ter upadanja 
števila mladih je zaskrbljujoč, na 
kar je ob grafu opozoril tudi Pe-
ter Debeljak, saj naj bi prihodnji 
mladi nosili na plečih ogromno 
odgovornost in pritiske za vzdr-
ževanje socialne države. „Ta naci-
onalni program situacije na tem 
grafu seveda ne more rešiti. Se 
bo pa z njim prvič naredil odlo-
čen premik pri umestitvi mladih 
v finančne perspektive in obrav-
navi mladih kot pomembnem 
členu družbe. Že 2007 smo kazali 
državnim politikom in pristojnim 
zaskrbljujoče analize in upali, da 
se bodo na podlagi alarmantnih 
podatkov zbudili in začeli vklju-
čevali problematiko mladih v fi-
nančne perspektive in v vse po-
litike, a zaman,“ pove Debeljak. 
Ob vsakokratni ponazoritvi pri-
hodnje situacije in poudarjanju, 
da se vprašanje problematike 
mladih in upadanja delovno ak-
tivnih zaostruje in da ostaja ogro-
mno nerešenih vprašanj za priho-
dnost naše družbe, za katero se 
ne ve, kdo jo bo vzdrževal in kako, 
so se ministrstva odzivala zelo de-
fenzivno in se počutila napadeno. 
Končno pa se je o tem začelo gla-
sneje govoriti in soočenje z neu-
smiljenim trendom je svetovne 

Septembra bo potrebno zasanjane in razpuščene misli znova ujeti v normalen tempo. Nekateri že natančno veste, kam in kod po znanje, drugi si boste te dni še rezer-
virali za razmislek, obisk informativnih dni in zbiranje informacij o kar najboljših možnostih za nadaljnje poti formalne ter neformalne izobrazbe, pa tudi izbiro vseh 
pripomočkov in storitev, ki jih za izpolnitev svojih želja potrebujete. Kot vsako leto smo vam tudi letos, v sodelovanju s podjetji in institucijami, pripravili tematske 
strani, na katerih so v ospredju koristne informacije za dober začetek. Srečno na poti novih znanj!

politike prisililo v razmislek. Te 
okoliščine gredo na roke tudi Na-
cionalnemu programu za mladino 
(NPM), veliko manj pa mu gre na 
roke vsesplošno varčevanje, ker 
ukrepi ne smejo ostati zapisani le 
na papirju. 

Najpomembnejša značilnost na-
cionalnega programa za mlade je, 
po besedah Škoberneta, Debelja-
ka in Magdiča, da je to horizontalni 
program, ki prvič združuje ukrepe 
s področij, ki so v pristojnosti raz-
ličnih ministrstev, da bi tako ustva-
ril neko novo kakovost, zagotovil 
njihovo usklajenost in vidnost. Na-
cionalni program za mladino ob-
sega obdobje devetih let, spre-
mljali ga bodo izvedbeni načrti, ki 
jih bo sprejemala Vlada, splošni ci-

lji in usmeritve tega programa pa 
bodo zasledovani s specifičnimi 
ukrepi. Vsakokratni izvedbeni na-
črt bo usklajen s proračunom Re-
publike Slovenije. 

In katera področja pokriva NPM?
a) izobraževanje - s cilji: Izboljša-
nje kompetenčne opremljenosti 
mladih in povečanje mednarodne 
(študijske) mobilnosti mladih. 

b) zaposlovanje in podjetništvo – 
s cilji: Mladim olajšati začetek de-
lovne kariere, izboljšati kakovost 
zaposlitev in omogočiti lažje uskla-
jevanje poklicnega ter zasebnega 
življenja mladih.
c) bivanjske razmere mladih – s 
cilji: Zagotavljanje kapacitet in sis-
temsko urejene dostopnosti sta-
novanj za mlade ter vzpostavitev 
ustreznih podpornih mehanizmov.
d) zdravje in dobro počutje - s ci-
lji: Spodbujanje redne telesne de-
javnosti in uravnoteženega prehra-
njevanja; preprečevanje kajenja, 
tvegane in škodljive rabe alkohola 
in prepovedanih drog; zagotavlja-
nje zdrave in varne zabave mladih 
ter obvladovanje nasilja; krepi-
tev skrbi za spolno in reproduktiv-
no zdravje mladih ter načrtovanje 
družine; krepitev pozitivnega du-
ševnega zdravja in zmanjševanje 
umrljivosti zaradi samomora med 
mladimi; zagotavljanje višje ravni 
varnosti in zdravja pri delu za mla-
de delavce; izboljšanje prometne 
varnosti in zmanjšanje poškodb in 
smrti mladih v prometu; izboljša-
nje potovalnih navad med mladimi 
kot zaveza k trajnostni mobilnosti 
ter zmanjševanje vplivov spremi-
njajočega okolja na zdravje mladih.
e) mladi in družba – s cilji: Spod-
bujanje participacije in enakoprav-
ne zastopanosti mladih žensk in 
moških; spodbujanje ustanavlja-

nja in razvoja organizacij v mla-
dinskem sektorju; razvoj ključnih 
področij mladinskega sektorja ter 
zagotavljanje delovanja neorgani-
zirane mladine; spodbujanje vklju-
čevanja v mednarodno mladinsko 
delo in učnih mobilnosti v mladin-
skem delu ter njihova krepitev; 
okrepitev segmenta raziskav in 
analiz na področju mladine; spod-
bujanje prostovoljstva med mla-

dimi; spodbujanje trajnostnega 
načina družbenega delovanja s po-
udarkom na prehodu v nizkoogljič-
no družbo in zeleno gospodarstvo; 
večja socialna vključenost mladih z 
manj priložnostmi.
f) kultura, dediščina in mediji - 
s cilji: Skrb za dostopnost kako-
vostne kulturne ponudbe in par-
ticipacijo mladih v kulturi; skrb 
za pismenost v slovenskem jezi-
ku, drugih maternih jezikih in tu-
jih jezikih ter medijsko pismenost 
in skrb, da se kultura in ustvarjal-
nost v družbi prepoznata kot te-
melja splošne izobrazbe vsakega 
posameznika.

NPM določa tudi krovne smerni-
ce oblikovanja mladinske politike 
v Sloveniji, te naj bi med drugim 
določale usmerjeno in neprekinje-
no vlaganje sredstev in pozornosti 
v mlade ter njihovo doseganje av-
tonomije ter zagotavljanje obrav-
nave mladih kot prioritetne druž-
bene skupine v vseh sektorskih in 
javnih politikah. Jan Škoberne iz 
MIZŠ je na omenjenem dogodku 
posebej poudaril, da je po njego-
vem eden najpomembnejših do-
sežkov tega dokumenta, da država 
prvič priznava pomemben status 
neformalnega izobraževanja. Po-
leg tega se osvetljuje področje 
mobilnosti mladih v obe strani – 
po tem, ko mladi odidejo iz Slo-

venije, se jih namreč veliko ne želi 
več vrniti, z novim dokumentom in 
predvsem uresničevanjem strate-
gije pa želi država ustvariti pogoje, 
da se mladi po tej izkušnji tudi vr-
nejo domov in tu najdejo delo. Se-
veda NPM predvideva tudi pove-
čanje obsega novih zaposlitev za 
mlade, kar bo nujen ukrep v pri-
hodnjih letih. „Mladi so tudi red-
ko slišani in upoštevani, zato smo 

Nacionalni program za 
mladino jeseni v parlament?
KRŠKO - Mladinski center Krško je 19. avgusta v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Uradom RS za mladino organiziral javno 
predstavitev Nacionalnega programa za mladino. Gre za strateški  dokument, ki obravnava vrsto vidikov mla-
dinske problematike ter poskuša vnesti preglednost in ki so ga v mnogih pogovorih v našem časopisu željno 
opisovali in še bolj željno pričakovali vsi, ki delajo za mlade in z mladimi. Nacionalni program naj bi bil ustvar-
jal strateške podlage za umeščanje v vse državne politike. 

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

  RAZPISUJE
6  KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

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

Kandidati naj prošnje s potrdili o vpisu 
in o opravljenih izpitih/obveznostih pošljejo 
izključno po pošti do 20. 9. 2013 na naslov:

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

GLASBENI STUDIO O�O LESJAK S.P.
Opekarska ulica 13, 8250 Brežice, Tel./Fax.: 07 49 62 398

Glasbeni studio O�o Lesjak s.p. nudi:
 glasbeni pouk za otroke, mladino in odrasle,

 inštrukcije za nemški, angleški, italijanski in francoski jezik,
 slovenski jezik za tujce,

 popravila za klarinet, saksofon, �avte itd.,
 računalniška notogra�ja,
 brezplačno svetovanje.

Informacije in vpis ob vsakem času!

OLEPŠAJTE VAŠE ŽIVLJENJE Z GLASBO!

Demografska projekcija razmerij med mlado (15-29) in starejšo (+65) populacijo v Sloveniji

Peter Debeljak in Jan Škoberne na okrogli mizi
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v NPM zapisali, da se mora mlade vključevati v vse pomembne obravna-
ve. Narediti želimo odločnejši premik od infrastrukture k uporabnikom 
ali, če se izrazim po domače, od betona k ljudem.“

Cilj tokratne predstavitve v Mladinskem centru Krško, ki je bila druga po 
vrsti v nizu predstavitev po celotni državi, naj bi bil predvsem ta, da se jav-
nost seznani, da je Nacionalni program napisan in da potrebuje podpo-
ro in pozornost javnosti. Pravijo, da so mladi že bili vključeni v nastajanje 
dokumenta, da pa bodo tudi v nadaljevanju, saj je to živa tvorba. Doku-
ment je dosegljiv na internetu, sicer delovna verzija, s temi seznanitvami 
pa naj bi bil dosežen tudi določen pritisk na odločevalce, da prepozna-
jo nujnost čim prejšnje resne obravnave tega strateškega dokumenta in 
sprejema v DZ. Škoberne in Debeljak sta poudarila, da ta dokument prvič 
postavlja jasne cilje, kam želimo priti, ciljem sledijo kazalniki in konkretni 
ukrepi. In čeprav smo nekateri že kar malo alergični na besedo „strate-
ški dokument“ in „strategija“, ker nas z njimi zasipavajo na vseh podro-
čjih, bo zelo zanimivo in nujno pregledati drobovje tega dokumenta ter 
ga pozdraviti, v kolikor nam osvetljuje tunel, v katerem se nahajamo.
 Maruša Mavsar
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Na CIK-u Trebnje 
odraslim prijazno izobraževanje
Učimo se vsi, povsod, ves čas in zaradi 
različnih razlogov. Odrasli se učimo, ker 
novo znanje potrebujemo v službi, pri is-
kanju nove zaposlitve ali pa zgolj za lastno 
zadovoljstvo. Zato je izobraževanje odras-
lih prijetno in uporabno, gradi na izkuš-
njah, na znanju preteklih let ter se pri-
lagaja posebnostim odraslih (službene 
obveznosti, družinske ovire …). E-študij 
ali študij na daljavo je učinkovita oblika 
sodobnega učenja, ki poteka v virtualnem 
učnem okolju, ob podpori tutorja in elek-
tronskega gradiva. Je prijazen posamezni-
kom, ki imajo deljen delovni čas, družin-
ske obveznosti, so aktivni športniki ...

Na CIK-u Trebnje tako vabimo k vpisu v višješolske študijske programe eko-
nomist, organizator socialne mreže ali logistično inženirstvo, ki jih bo 
kot študij na daljavo tudi v tem študijskem letu izvajal Izobraževalni center 
ERUDIO iz Ljubljane. 

Izobraževanje odraslih je tudi srednješolsko izobraževa-
nje za pridobitev poklicev z različnih področij: ekonomi-
je, trgovine, gostinstva, predšolske vzgoje ... Po-
klicno usposobljenost pa lahko udeleženci pridobijo tudi 
po drugi, krajši poti. Na CIK-u tako organiziramo pripra-
ve in omogočamo preverjanje za pridobitev NPK soci-
alni oskrbovalec na domu, pomočnik kuharja ter 
številne druge s področja ekonomije. Z bogato ponud-
bo jezikovnih tečajev omogočamo učenje angleščine, 
nemščine, španščine in za tujce tudi slovenščine, na te-
čajih računalništva pa udeležencem nudimo vpogled 
v novosti računalniške in digitalne tehnologije.

Več o programih si lahko prebereta na naši spletni strani www.ciktrebnje.si, ali 
pa se udeležite informativnega dne, ki bo 12. septembra 2013, v OŠ Kr-
melj ter 16. septembra 2013 v Knjižnici  Sevnica, vedno ob 16.30 uri.
� Patricija�Pavlič

Šolski center Novo mesto
Višja strokovna šola 12, 8000 Novo mesto
Šegova ulica 1

Play

KOZMETIKA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
v celoti financira nezaposlenim izredni študij!
Število mest omejeno, več na www.ecnm.si

Vpis v 
IZREDNI ŠTUDIJ poteka 
od 13. 9. do 1. 10. 2013.

Vabimo vas na 
INFORMATIVNI DAN, 

ki bo 5. 9. 2012 ob 16. uri 
v prostorih VSŠ.

VABIMO VAS K VPISU V VIŠJEŠOLSKE PROGRAME:
-  UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE
 (inž. kmetijstva in krajine)
- GOSTINSTVO IN TURIZEM
 (org. poslovanja v gostinstvu in turizmu)
-  NARAVOVARSTVO
 (inž. naravovarstva)

Sevno 13
8000 Novo mesto
Tel.: 07/39 34 734
referat-grm@guest.arnes.si 
www.vs.grm-nm.si Možnost so�nanciranja študija za zaposlene študente!

Z odgovornim delom in prijaznim odnosom 
do visokih rezultatov in uspešnih ter zadovoljnih ljudi.

Gimnazija izobražuje po programih:
- splošna gimnazija,
- splošna gimnazija s športnimi vsebinami (športni oddelek),
- ekonomska gimnazija,
- maturitetni tečaj.

Poslanstvo šole vidimo v ustvarjanju stimulativnega delovnega 
okolja, v katerem vsak dijak uspešno razvije svoje sposobnosti in 

uspešno zaključi šolanje z opravljeno maturo. Vzpodbujamo 
posameznikovo ustvarjalnost in krepitev zavesti o lastni samopodobi, 

hkrati pa razvijamo občutek sobivanja z drugimi ljudmi.

Želimo okolje brez nasilja, spoštovanje tradicije in pozitivnih vrednot.

www.gimnazija-brezice.si

Pridruži se nam na naši facebook strani 

          in spremljaj nas na twitterju 

Gimnazija Brežice

Gimnazija Brežice
@gimnazijabrezic
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ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
V šolskem letu 2013/14 Vas vabimo k vpisu.

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško 
za poklice:

poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):
• STROJNI TEHNIK,
• ELEKTROTEHNIK. 

samostojno izobraževanje:
za pridobitev poklica v vseh programih, ki jih ŠC Krško - Sevnica iz-
vaja v rednem programu:
•  elektrotehnik, strojni tehnik, tehnik računalništva, elektrikar, obliko-

valec kovin – orodjar, avtoserviser, pomočnik v tehnoloških proce-
sih, tehniška gimnazija (dodatne informacije na tel. : 031-796-533)

Na Srednji šoli Sevnica za poklice:

poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):
• LESARSKI TEHNIK 

srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):
• MIZAR,
• FRIZER.

INFORMATIVNI DAN:  
torek, 10. 9. 2013, ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

VPIS: 
torek, 17. 9. 2013, ob 16. uri v ŠC Krško – Sevnica, CKŽ 131, Krško

INFORMACIJE: 07 49 06 400, 031 796 533

V šolskem letu 2013/2014 vas vabimo k vpisu v:

OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE
6., 7., 8., in 9. razred;

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
Usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije:

maser/maserka, refleksoterapevt/refleksoterapevtka;

USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST
Beremo in pišemo skupaj ( UŽU-BIPS);

Most do izobrazbe (UŽU-MI);
Moj korak (UŽU-MK);

Izzivi podeželja ( UŽU-IP);

TEČAJE TUJIH JEZKOV
angleščina (I.-IV. stopnja); nemščina (I.-IV. stopnja);

španščina; francoščina; ruščina; italijanščina;

TEČAJE SLOVENSKEGA JEZIKA
Začetna integracija priseljencev;

RAČUNALNIŠKE TEČAJE
Računalniška pismenost za odrasle;
 Osnove računalništva za začetnike;

Excell, začetni in nadaljevalni;
Internet, elektronska pošta;

Digitalna fotografija;
Desetprstno slepo tipkanje na računalniku.

ŠTUDIJSKE KROŽKE
Bralni krožek;

Likovni krožek;
Spremenimo probleme v pogum in ustvarjalnost;

Kako bolje živeti drug z drugim;
Esperanto: veliko okno v svet;
Ostrimo pero ostrimo duha;
Od ovce do izdelkov iz volne;

Vzgoja otrok danes;

UNIVERZO ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Tečaji tujih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina);
Tečaji računalništva za seniorje (začetni in nadaljevalni);

Krojenje in šivanje;
Meditacija v gibanju;

Ples za sprostitev;
Zdravilna zelišča;

Umetnostna zgodovina;
Digitalna fotografija;
Ekološko vrtnarjenje;

Ročna dela, kvačkanje, vezenje;
Miselne igre za ohranjanje spomina.

DRUGE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME,
ki jih izvajamo v različnih projektih.

Informacije in prijave: spletna stran : www.lukrsko.si; 
telefon: 07-48-81-170; e-mail: info@lukrsko.si.

Razpis za vpis v javno veljavne izobraževalne programe je 
objavljen na naši spletni strani www.lukrsko.si.

VABLJENI NA LJUDSKO UNIVERZO KRŠKO!

Čeprav septembrski vrvež na ce-
stah ne bo bistveno drugačen od 
siceršnje količine prometa skozi 
leto, pa so vendarle mnogi pozor-
nejši na svoje obnašanje v prome-
tu, saj jih na pravilno ustavljanje, 
izpuščanje otrok iz avtomobila, 
strpnost pri prehodih čez cesto in 
podobne obvezne sestavine od-
govornega obnašanja v prome-
tu opominjajo vseslovenske pre-
ventivne akcije. V občini Brežice 
je na leto v povprečju organizira-
nih pet do šest preventivnih akcij, 
predsednik Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Obči-
ne Brežice Igor Ilovar, ki je to funk-
cijo prevzel kot predsednik Zdru-
ženja šoferjev in avtomehanikov 
Brežice, pa nam je zaupal, da tako 
starši kot otroci preventivne akci-
je zelo dobro sprejemajo: „Dejan-
sko nam starši ves čas ponavljajo, 
da si takšnih akcij želijo še več sko-
zi leto, ker se poznajo njihovi učin-
ki, a jim potem moram razložiti, da 
so žal naše možnosti za to zaenkrat 
omejene, saj bi za še bolj sistema-
tične in organizirane akcije potre-
bovali tudi dodatna finančna sred-
stva. Tudi tu je tako – po eni strani 
vsi poudarjajo, kako nujna je pre-
ventiva, a se na koncu odločijo, da 
bodo raje več vložili v „zdravljenje“ 
posledic kot „preprečevanje“ ne-
sreč. Če pogledamo ta trojček, ki je 
osnova za varnost v prometu – člo-
vek, vozilo, ceste –, kot družba še 
vedno največ sredstev vlagamo v 
vozila in ceste, imamo posledično 

Ob začetku šolskega leta o varnosti na naših cestah

Starši so odgovorni za 
prometno vzgojo otrok
Na prvi šolski dan se po Posavju že tradicionalno začenjajo preventivne akcije Svetov za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, pri katerih prostovoljci in policisti združijo moči za varnejši začetek šolskega leta vseh ude-
ležencev v prometu. Kako bodo te akcije potekale v večjih posavskih občinah letos? Čemu naj kot vozniki pri-
pišemo več pozornosti in kako se v prometu obnašajo naši otroci? 

boljše avtomobile in boljše ceste, 
ne delamo pa dovolj na izredno 
pomembnem faktorju, ljudeh.“ 

Otroci niso več pešci
Zadnja leta je prišlo do kar nekaj 
sprememb glede obnašanja v pro-
metu. Ena izmed njih je, da izre-
dno malo otrok še pešači do šole. 
Ilovar poskuša ponazoriti: „Otro-
ci so se iz pešcev spremenili v so-
voznike, kar pomeni, da jih mo-
rajo starši pripraviti za drugačne 
prometne razmere kot pred leti. 
Frek venca avtomobilov neposre-
dno pred šolami se je izredno po-
večala in že zadnjih pet let se in-
tenzivno ukvarjamo s tem, kako 
razbremeniti posamezna obmo-
čja, kako omogočiti pretočnost na 
cestah, kjer starši ustavljajo in iz-
puščajo otroke iz vozil. Posebej je 
potrebno paziti, da otroci vstopajo 
in izstopajo iz vozila na tisti strani, 
ki je obrnjena stran od prometa, 

najbolje, da na pločnik. Če je otrok 
dovolj velik, ga na izstop že pred-
hodno pripravimo mi in ga na pri-
mernem, varnem mestu izpusti-
mo iz avtomobila.“  Otrok se mora 
čim bolj zgodaj seznaniti s pravil-
nim obnašanjem v prometu, kar 
velja tudi za veliko previdnost na 
parkiriščih in v okolici šol, vključu-
je pa tudi primerno označbo z od-
sevniki, brezrokavniki, ruticami in 
podobnim, za kar že leta v Posav-
ju skrbijo predvsem zavarovalnice 
s svojimi promocijskimi materiali 
za učence prvih razredov osnov-
ne šole.   

Medtem ko na primer Skandinavi-
ja vzorno skrbi za prometno vzgo-
jo v vseh sferah, tudi v šolah, je pri 
nas le-ta skoraj povsem izrinjena 
iz osnovnošolskega programa, iz-
jema je samo kolesarski izpit, ki ga 
otroci opravljajo v 5. razredu de-
vetletke. Kar pomeni, da je vsa 
odgovornost za prometno vzgo-
jo otrok na starših! In kako se lo-
titi prometne vzgoje doma? Ilovar 
nam je priporočil brošuro Javne 
agencije Republike Slovenije za 
varnost prometa z naslovom Prvi 
koraki v svetu prometa, vablje-
ni, da si jo ogledate in preučite 
na www.avp-rs.si pod zavihkom 
"Preventiva" in "Gradiva". 

Kritična območja se selijo
Z uvedbo območij umirjenega 
prometa ob šolah so se po bese-
dah Igorja Ilovarja nevarne toč-
ke v prometu postopoma presta-
vile drugam. Kam? „S krožišči se 
je marsikaj dobro rešilo, čeprav 
se šalijo, da so Brežice zdaj mesto 
rondojev. V brežiški občini sedaj 
nova nevarna območja najpogo-
steje nastajajo ob novogradnjah. 
Pogosto načrtovalci oziroma in-
vestitorji preprosto ne prisluhne-
jo našim strokovnim priporočilom 
oziroma jih prisluhnejo, ko je kri-

žišče oz. priključek že zgrajen. Če 
me sprašujete o nevarnejših pre-
hodih oziroma priključkih, na ka-
terih morajo biti vozniki po novem 
bolj pozorni v mestu Brežice, so to 
recimo prehod pri Lidlu, prehodi 
pri Tušu, potem nov priključek ob 
novem Domu upokojencev Breži-
ce in podobno. Teh točk je kar ne-
kaj, dokler se vozniki in pešci ne 
navadijo na nove razmere pa traja 
kar nekaj časa,“ pojasni Ilovar. 

Akcije tudi v drugih občinah
V Krškem bodo po že ustaljeni več-
letni praksi vse do 6. septembra v 
okolici vseh osnovnih šol in vrtcev 
uniformirani člani Združenja šofer-
jev in mehanikov Krško, prostovolj-
ni gasilci iz več gasilskih društev in 
policisti izvajali dežurstvo ob začet-
ku in zaključku pouka. V tem času 
vse udeležence v prometu, pose-
bej voznike, Občina Krško in Svet 
za preventivo in varnost v cestnem 
prometu pozivata k previdnosti in 
upoštevanju opozoril številnih pro-
stovoljcev, ki bodo pomagali šolar-
jem na poti v šolo. V Sevnici bodo v 
dogovoru s šolami in policijo obli-
kovane skupine prostovoljcev, ki 
bodo svoj čas v prvih šolskih dneh 
skrbeli za varnost otrok na poti v 
in iz šole ob najbolj frekventnih 
poteh. Občina Sevnica ter Svet za 
preventivo in varnost v cestnem 
prometu pozivata vse udeležence 
v prometu k doslednemu spošto-
vanju cestno-prometnih predpisov 
ter k še posebni pozornosti ob pri-
četku novega šolskega leta. 

Ko boste v teh dneh srečevali pro-
stovoljce in policiste v okolicah šol 
in pomembnejših prehodih za pe-
šce ter opazovali mimoidoče malč-
ke z rumenimi ruticami, pa ne po-
zabite, poudarja Igor Ilovar, da so 
poleg vas tudi otroci na cesti prav 
vse dni v letu.
 Maruša Mavsar

Igor Ilovar
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE ZNANOST, IN ŠPORT

V Svetovalnem središču Posavje Vam nudimo 

BREZPLAČNO INFORMIRANJE IN SVETOVANJE 
za izobraževanje odraslih.

INFORMIRAMO: 
º za lažjo odločitev in izbiro pravega izobraževalnega programa.

SVETUJEMO:
º o možnostih nadaljnjega izobraževanja;

º za lažje premagovanje učnih težav;
º za iskanje zaposlitve;

º za načrtovanje kariere.

Svetovanje je za uporabnike zaupno.

Vabimo Vas tudi na Dan svetovalnega središča Posavje, 
 v petek, 20.9.2013 od 9h do 12h, na Dalmatinovi 6, Krško. 

Na stojnici pred Ljudsko univerzo Krško boste lahko dobili informacije o ponudbi 
izobraževalnih programov za odrasle, ki so jih pripravile organizacije za izobraževanje 

odraslih v šolskem letu 2013/14.

Za vas bomo pripravili kratke delavnice, v katerih boste lahko ugotovili:
º kakšen učni tip ste, ob 9h;

º kakšen je vaš ritem dnevne zmogljivosti, ob 10h;
º kako izvajati vaje za povečanje koncentracije, ob 11h …

Na voljo vam bodo informacije, kako izgledata dobro napisana prošnja in življenjepis, 
s katerima boste prepričali delodajalce.

VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!

SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE
Dalmatinova 6, 8270 Krško, Telefon: 07 48 81 170; 

svetovalno.sredisce@lukrsko.si; www.cvzu-posavje.si; www.lukrsko.si

Operacijo delno �nancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; 
prednostne usmeritve:« Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

Ekonomska in trgovska šola Brežice
v a b i     o d r a s l e 

k vpisu v programa poklicno tehniškega izobraževanja

• ekonomski tehnik 
• 

Odraslim udeležencem izobraževanja nudimo tudi brezplačno uporabo 
računalniške opreme, učnega gradiva iz šolske knjižnice ter možnost 

brezplačne rekreacije

Prijave 
sprejemamo v 
tajništvu vsak dan od 
8.00 do 14.00 .
Vpis 
bo v septembru 2012.

bo v petek,
30. 8. 2013 ob 17.00. 
Druge informacije:  
telefon 07 499 25 50  
ali www.etrs.si.

•  kredite od 61 do 96 mesecev 
 z obrestno mero od 6M euribor + 4,00 %
•  kredite od 97 do 120 mesecev  

z obrestno mero od 6M euribor + 4,80 %

UGODNI JESENSKI KREDITI
SAMO ZA VAS

V jesenskih mesecih 
Delavska hranilnica ponuja vsem strankam 

ugodne akcijske kredite:

ODLOČITEV JE NA VAŠI STRANI, 
PRIČAKUJEMO VAS V NAŠI POSLOVNI ENOTI:  
Brežice, Cesta prvih borcev 9, tel.: 07 620 05 00,

vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.  

E-mail: info@delavska-hranilnica.si   Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si

Informativni izračuni do 96 mesecev:
Znesek Anuiteta Strošek odobritve Zavarovanje Vodenje EOM

15.000 EUR 188,20 EUR 195 EUR 614,28 EUR 1,50 EUR 6,40 %

Znesek Anuiteta Strošek odobritve Zavarovanje Vodenje EOM

30.000 EUR 374,89 EUR  250 EUR 1.223,64 EUR 1,50 EUR 6,14 %

Efektivna obrestna mera in euribor sta obračunana na dan 1. 11. 2012. Obrestna mera velja za 
imetnike osebnega računa z rednimi mesečnimi prilivi plače ali pokojnine. 

NAJUGODNJEŠA BANKA 
TUDI ZA ŠTUDENTE IN DIJAKE

ŠTUDENTSKI IN DIJAŠKI OSEBNI RAČUN

 • Odprtje računa brez stroškov, 
 • mesečno vodenje računa brez stroška,
 • dvige na bankomatih po Sloveniji in članicah monetarne EU 

ne zaračunamo,
 • obresti na tekoči in dodatni limit SAMO 7,50 %,
 • brez pristopnine za spletno banko Dh-Plus,
 • brez nadomestila za uporabo spletne banke Dh-Plus,
 • brez provizije za interni prenos, plačilni nalog v spletni banki 0,20 EUR,
 • SMS obveščanje za kartice Maestro in MasterCard. 

Kako odpreti študentski ali dijaški račun?
Študentski in dijaški osebni račun lahko brezplačno odprete v vseh poslovnih enotah 
hranilnice. S seboj prinesite osebni dokument, davčno številko ter potrdilo o šolanju.

VARČEVANJA PO UGODNIH OBRESTNIH MERAH

 • OBROČNA VARČEVANJA, obrestne mere od 3,30 % do 
4,25 %, fiksna obrestna mera, 

 • RENTNO VARČEVANJE, minimalni mesečni pologi 25 EUR, 
fiksna obrestna mera 4,80 % nad 5 let oz. 5,00 % obrestna 
mera za varčevanje nad 10 let,

 • varčevanje v obliki HRANILNE KNJIŽICE, obrestna mera 
1,50 %.

ŠTUDENTSKI KREDITI – možnost odloženega pričetka odplačevanja

 • Krediti za namen delnega pokrivanja življenjskih stroškov rednim študentom, kritju 
stroškov šolnine izrednim študentom oz. kritju stroškov za podiplomski študij.

 • Prosilec posojila mora biti vpisan v redni, izredni ali podiplomski študij, redno mora 
izpolnjevati študijske obveznosti, posojilo mora zavarovati s poroštvom starša, skrbnika, 
zakonskega partnerja ali tretje osebe ter mora odpreti osebni račun v Delavski hranilnici.

 • Višina posojila za redni študij znaša od 125 EUR do 300 EUR mesečno oz. od 1.500 
do 3.600 EUR letno, višina posojila za izredni in podiplomski študij je praviloma enaka 
višini stroškov šolnine.

 • Obrestna mera: 6 M EURIBOR + 4,00 %, stroški odobritve 31,30 EUR, zavarovanje: 
dva poroka (izjemoma eden), stroški vodenja kredita 1,50 EUR mesečno. 

Obiščite nas v naši poslovalnici v Brežicah na Cesta prvih borcev 9 – pred glasbeno šolo, 
kjer Vam bomo z veseljem odprli osebni račun in Vam svetovali ob morebitnih dvomih in 

vprašanjih, ob tem pa Vam postregli BREZPLAČNO KAVICO ALI ČAJ dobrodošlice.

Za več informacij nas lahko tudi pokličete na tel.: 07/ 62 00 500 - 507
vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 - NEPREKINJENO.

Lepo Vas pozdravljamo, Vaša Delavska hranilnica

Vabljeni k vpisu.
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Kam v Posavju?
Četrtek, 29. 8.

• od 10.00 do 12.00 v Infor-
macijskem središču GEN: 
Poletje v Svetu energije – 
planetarij - astronomija

• ob 20.00 na gradu Rajhen-
burg: Poletje na gradu Raj-
henburg – koncert Simone-
ja Zanchinija (akordeon) iz 
cikla Akustika

Petek, 30. 8.

• ob 16.00 v kmečkem turiz-
mu Hervol v Bukošku: sreča-
nje veteranov Gasilske zve-
ze Brežice

• od 20.00 dalje na Race-
landu Krško: Nuked festival 
(več na www.nuked-festi-
val.com)

• ob 21.00 v MC Krško: me-
tal koncert

Sobota, 31. 8.

• od 9.00 do 16.00 v Špor-
tnem domu Sevnica: košar-
karski turnir za kadete, so-
delujejo: KK Union Olimpija, 
KK Krka, KK Cibona in KK Ši-
benik, gosta: maskota Euro-
basketa 2013 Lipko in amba-
sador košarke Peter Vilfan

• ob 11.00 pri Športno re-
kreativnem centru Grič na 
reki Krki: državno prvenstvo 
v slalomu na divjih vodah za 
mlajše kategorije

• od 11.30 dalje na baze-
nu Brestanica: 3. Triatlon 
Rajhenburg – prijave in 
dvig startnih paketov, ob 
13.30: start cici akvatlo-
na, ob 14.30: start triatlo-
na za vsakogar

• ob 13.30 v Spodnjih Du-
lah: ob krajevnem prazni-
ku smučarski skoki za pokal 
KS Gora, ob 16.00 špor-
tno-kmečke igre med va-
smi, ob 19.00 program 
ob 10-letnici ŠD Gora, ob 
20.00 druženje pod šoto-
rom s Petkovo pumpo Ra-
dia Veseljak in DJ Boštja-
nom ter ansamblom Gamsi

• ob 17.30 v Kostanjevici na 
Krki: cvičkov dan s povor-
ko ob 20-letnici delovanja 
Društva vinogradnikov Ko-
stanjevica na Krki

• ob 18.00 v Termah Čatež: 
premiera filma o življenju, 
ljubezni in svatbenih običa-
jih v Kapelah po 2. svetov-
ni vojni z naslovom „Tak ti 
je tu blu“ 

• ob 19.00 na gradu Rajhen-
burg: Sladkanje z absurdom 
– literarna uprizoritev z deli 
Milana Dekleve v izvedbi li-
terarne sekcije KD Svoboda 
Brestanica

• ob 20.00 v Dvorani v parku 
v Krškem: razstava kipar-
skih del članov Društva li-
kovnikov OKO

• od 20.00 dalje na Race-
landu Krško: Nuked festival 
(več na www.nuked-festi-
val.com)

Nedelja, 1. 9.

• ob 9.00 na parkirišču pri 
Vili Istenič v Stari vasi na Bi-
zeljskem: pohod po pešpoti 
ob Sotli, startnina: 5 evrov

• ob 10.00 pri Športnem domu 
Sevnica: 22. Skok na Lisco

• ob 10.00 pod savskim mo-
stom v Krškem: državno pr-
venstvo v kajaku in kanuju 
na divjih vodah za mlajše 
kategorije - spust sprint

Torek, 3. 9.

• od 9.00 do 13.00 v igralni-
ci MC Brežice: torkove uri-
ce za najmlajše

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: Izbiram naravno, de-
lavnica izdelave domače 
kozmetike

• ob 20.00 na gradu Rajhen-
burg: Jesenske serenade 
2013 – koncert „Iz svetega 
v svet“, Ingenium Ensemble

Sreda, 4. 9.

• ob 10.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predstavitev aktu-
alnih javnih razpisov Slo-
venskega regionalnega 
razvojnega sklada

• ob 18.00 v hotelu City v Kr-
škem: predavanje Janeza 
Aljančiča o ponovni povezavi 

Četrtek, 5. 9.

• od 9.00 do 11.00 v pro-
storih Društva upokojen-

cev Krško: klepetalnica DU 
Krško, namenjena spozna-
vanju, druženju in zabavi 
upokojencev (vsak četrtek 
od 9.00 do 11.00)

• ob 19.00 v dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: predavanje esperantista 
Jovana Mirkovića iz Žele-
zničarskega esperantskega 
društva Maribor »Brazili-
ja skozi moja očala/Brazilo 
tra miaj okulvitroj/«

• ob 20.00 v Mestni hiši Bre-
žice: večer modre frankinje 
ob literarni pripovedi Mile-
ne Matko

• ob 20.00 na terasi MC Breži-
ce: večer vokalnega jazza – 
Teja Pribac ob spremljavi pi-
anista Philippa Bernsteinerja

Petek, 6. 9.

• od 8.00 do 21.00 v podje-
tju Sava avto d.o.o. v Dole-
njem Boštanju: dan odprtih 
vrat, ob 15.00: otvoritev 
nove delavnice, ob 17.00: 
stand up nastop Denisa Av-
dića, ob 18.00: veselica z 
ansamblom Sijaj 

• ob 18.45 v cerkvi sv. Ane 
v Leskovcu pri Krškem: 3. 

program za september:

 koncert:

PETEK, 11. 11. 2011, OD 13.00 DALJE

 www.mc-krsko.siPETEK, 21.9.

DJ PARTY
rola: Thom Yorke

mT VELIKI KAMENmT rAKAmC KLUb mC HOTEL

Mladinski center Krško 
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 Krško
T: 07/488-22-80
E: Info@mc-krsko.si

Začetni AutoCAD tečaj in Delavnica tonske tehnike
sobota, 8.2.12, 

sreda, 12.9.12, 

sobota, 22.9.12, 

petek, 28.9.12, 

sobota, 29.9.12 , 

sreda, 12.9.12, 

ob 10.00

otvoritev MT Senovo

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

ob 10.00 

Sobotno varstvo otrok

ob 19.00

Stand up - Tin Vodopivec 
in prijatelji

ob 21.00

Metal koncert

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Poziv za prostovoljce

petek, 13.9.2013

sobota, 7.9.2013

Anin glasbeni večer – Anja 
Drstvenšek (citre) in Klara 
Drstvenšek (flavta)

Sobota, 7. 9.

• ob 8.00 na makadamskem 
nasipu pri Srednji šoli Sev-
nica: brezplačen preizkus 
hoje na 2 km, ob 9.00: Co-
operjev test

• od 9.00 do 13.00 v parku 
pri MC Brežice: mini festival 
družine, Unika tržnica in tr-
žnica „iz druge roke“

• od 10.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: sobotni živ žav

• od 10.00 do 17.00 v Infor-
macijskem središču GEN: 
Jesen v Svetu energije – slo-
venski šampion Primož Koz-
mus v Informacijskem sre-
dišču GEN!

• ob 16.30 na športnem igri-
šču pri OŠ Koprivnica: pre-
vzem gasilske avtocister-
ne PGD Veliki Kamen, ob 
18.00: dobrodelna gasil-
ska veselica z ansamblom 
Krjavelj, gost večera: Toni 
Sotošek z družino

• ob 20.00 na gradu Rajhen-
burg: Dalmatinski večer – 
koncert Mešanega pevske-
ga zbora Koprivnica, gostje 
večera: Tamburaški orkester 
Artiče

• ob 20.00 v MC Krško: Ro-
štiljam

Nedelja, 8. 9.

• ob 19.00 v Termah Čatež: 
tekmovanje K-1 Open Cha-
lenger

Ponedeljek, 9. 9.

• od 10.00 do 12.00 pred 
Mestno hišo Brežice: temat-
ski teden na stojnicah Do-
brote iz turističnih kmetij 
(vsak dan do 13. 9.)

• od 16.00 do 18.00 v MC 
Brežice: delavnica pletenja

Torek, 10. 9.

• od 9.00 do 13.00 v igralni-
ci MC Brežice: torkove uri-
ce za najmlajše

• ob 20.00 na gradu Rajhen-
burg: Jesenske serenade 
2013 – koncert „L‘expressi-
on, qualite supreme!“, To-
maž Sevšek

*Prireditve ob prazniku obči-
ne Radeče so objavljene na 
str. 6.

KRŠKO, Cesta krških žrtev 141 
 (v Qlandiji v Krškem)

BREŽICE, Ulica stare pravde 32 
 (pri vodovodnem stolpu)
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ODKUPOVALNICE S TRADICIJO, 
KJER JE VAŠE ZLATO RESNIČNO ZLATA VREDNO.
Najbližje poslovalnice:
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Tekmovanja, katerega orga-
nizatorji so bili češka organi-
zacija za zborovske festivale 
Festa Musicale v sodelovanju 
s češko turistično agencijo 
Festa in fundacijo bangkoške 
opere, se je udeležilo devet 
zborov iz šestih držav (Tajva-
na, Indonezije, Filipinov, Taj-

ske, Češke in Slovenije), ki so 
se pomerili v desetih različ-
nih zborovskih kategorijah. 
Na otvoritvenem koncertu, 
za katerega so nas izbrali or-
ganizatorji, smo se predstavi-
li s petimi slovenskimi ljudski-
mi skladbami, ki niso smele 
biti iz tekmovalnega spore-
da. Poleg nas so na otvoritve-
nem koncertu nastopili še če-
ški deški zbor ter tajvanski in 
indonezijski mešani zbor. Na-
slednji dan nas je organiza-
tor popeljal na izlet po oko-
lici, ki je bila zares čudovita, 
še posebej zanimiv je bil The 
Million Years Stone Park, kjer 
smo si ogledali šov s kroko-
dili, se slikali s sloni, tigri … 
Po prihodu domov je sledila 
priprava na pevski maraton, 
na katerem so se s pesmijo 
ali dvema predstavili vsi zbo-
ri tekmovanja. Tako smo na 
predvečer tekmovanja spo-
znali našo konkurenco. 

27. julija je potekalo tekmo-
vanje. Verjetno je bilo naj-
težje komisiji v sestavi Ma-
sashi Kishimoto (Japonska), 
Grace Echauri (Mehika) in Al-
berto Firrincieli (Italija), ki 
je morala zbrano spremljati 

vse tekmovalne nastope, ven-
dar pa tudi nam, pevcem, ni 
bilo lahko. Ker smo se kot edi-
ni izmed zborov prijavili kar 
v tri kategorije, smo mora-
li ostati zbrani vse do konca. 
Tekmovalni nastopi so si sledi-
li s približno enournim zami-
kom, in sicer najprej v kate-

goriji mešanih zborov, nato v 
kategoriji ljudske pesmi a ca-
ppela, nazadnje pa še kate-
goriji spiritual, gospel, jazz. 
Med izvajanjem zadnje sklad-
be tekmovalnega programa 
je v dvorani celo zmanjkalo 
elektrike, vendar pa se nismo 
dali zmesti in smo suvereno 
peli naprej ter nastop konča-
li, kot smo ga tudi zastavili. 
V vseh treh kategorijah smo 
osvojili zlato medaljo, za ka-
tero je bilo treba doseči vsaj 
90 točk. Naš izkupiček je bil 
mnogo višji, saj smo v vseh 
kategorijah dosegli več kot 
96 točk, izjemno ponosni pa 
smo, da smo v kategoriji me-
šanih zborov, ki velja za eno 
najzahtevnejših, dosegli kar 
98,67 točk. Nasploh nas nav-
daja s ponosom dejstvo, da 
smo v vseh treh tekmovalnih 
nastopih dokazali, da smo iz-
jemno pripravljeni in da smo 
sposobni kljub zahtevnosti 
programa in tekmovanja dr-
žati visoko raven kakovosti.

Sledil je slovesni zaključek 
tekmovanja z zaključnim kon-
certom, na katerem smo se 
predstavili najboljši po izbo-
ru komisije, in sicer Viva, de-

kliški zbor s Filipinov in indo-
nezijski univerzitetni zbor. 
Komisija je na nastop na za-
ključnem koncertu povabila 
tudi tajvanski zbor, vendar ne 
toliko zaradi kvalitete kot srč-
nosti, ki jo izkazujejo, saj je 
kar nekaj njihovih članov te-
lesno hendikepiranih. Kakopak 

smo vsi nastopajoči poželi bu-
čen aplavz, na koncu pa smo 
se še fotografirali skupaj. Na-
sploh je bilo fotografiranja na 
Tajskem veliko. Številni pev-
ci iz drugih držav so nas pro-
sili, če se lahko fotografirajo 
z nami – bili smo jim nadvse 
zanimivi; morda zaradi barve 
kože, morda zaradi naše viši-
ne, oblačil …, kdo ve. V vsa-
kem primeru je bilo znotraj 
tekmovalnosti mnogo več pro-
stora za srčnost in, kot pogosto 
rečejo športniki, »fair play«.

Ovenčani s tremi zlatimi me-
daljami smo se nato podali na 
zaslužen dopust na Phuket, 
kjer smo uživali vsak na svoj 
način. Zagotovo nam bo Taj-
ska za vedno ostala v spominu 
in okus po zlatu še dolgo ne 
bo zbledel. Vsi pa se zaveda-
mo, da neprecenljivih spomi-
nov, ki jih vsak med nami nosi 
v sebi, ne bi doživeli brez fi-
nančne pomoči obeh občin in 
naših zvestih sponzorjev ter 
donatorjev, ki nam že vsa leta 
stojijo ob strani. Delček naše 
tajske pravljice boste lahko 
doživeli tudi vi na 20. letnem 
koncertu 19. oktobra 2013. 
 Mateja Jankovič Čurič  

NOVO

ZEMELJSKI 
PLIN

Navzgor zamejena cena do 30.9.2014!

0,3397 €/Sm3 

(brez DDV)*

AKCIJSKA CENA 
ZA PRVIH 1.000 
ECE KUPCEV!
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Izkoristite izredno ponudbo 
in si za prihajajočo 
kurilno sezono zagotovite 
zemeljski plin po ugodni 
ceni!

Za prvih 1.000 kupcev smo 
pripravili izredno ugodno 
ceno in jo navzgor omejili 
vse do 30.9.2014! Izpolnite 
obrazec na www.ece.si in 
si le z nekaj kliki omogočite 
prehod na zemeljski plin 
ECE že s 1.11.2013!

*Cena z DDV 0,4144 €/Sm3

NOV ENERGENT V PONUDBI ELEKTRA CELJE ENERGIJA!

ZEMELJSKI PLIN
S septembrom bo ponudbo na trgu zemeljskega plina obogatil celjski trgovec 
z energenti. Posebna akcija za prvih 1.000 kupcev.

NOV ENERGENT V PONUDBI ECE
Elektro Celje Energija, podjetje znano po prodaji 
električne energije, ob lesnih peletih v svojo ponudbo 
vključuje še zemeljski plin za gospodinjstva in podjetja. 
Širitev asortimana energentov sodi v vizijo postati 
dobavitelj vseh energentov za dom. Trenutno podjetje, 
ki je nastalo z izločitvijo od matičnega podjetja Elektro 
Celje d.d., dobavlja električno energijo več kot 150.000 
odjemalcem v regiji od Koroške do Dolenjske in se 
uvršča na tretje mesto med trgovci elektrike pri nas.

PREPROSTA MENJAVA DOBAVITELJA
S sprostitvijo trga zemeljskega plina in možnostjo 
prostega prehajanja med dobavitelji so, podobno kot 
pri električni energiji, gospodinjstva dobila možnost 
proste izbire dobavitelja energentov, ne glede na 
lokacijo, kjer se ponudnik nahaja.

Menjava je preprosta in jo je moč opraviti le z nekaj 
kliki na spletni strani, za vse ostalo poskrbi ponudnik. 
Menjava je brezplačna. S pravočasno oddajo zahtevka 
za menjavo je prehod možen že s 1. novembrom letos.

POSEBNA UGODNOST ZA PRVIH 1.000 KUPCEV
Posebna ugodnost ob uvajanju zemeljskega plina je akcija, ki prvim 1.000 kupcem ECE omogoča 
nakup zemeljskega plina po izredno ugodni ceni 0,3397 €/Sm3 brez ddv (0,4144 z ddv) vse do 
30.9.2014. Do tega datuma bo cena navzgor zamejena, kar pomeni, da v tem obdobju ponudnik 
cene energenta ne bo zvišal. 

PREDNOST PRED KURILNIM OLJEM
V primerjavi s kurilnim oljem je ogrevanje s plinom ugodneje in okolju prijaznejše. Informativni 
izračun nam pove, da gospodinjstvo, ki v kurilni sezoni porabi 2.000 litrov kurilnega olja, zanj 
odšteje 2.022,00 €, za primerljivo količino zemeljskega plina pa bi odšteli 1.244,00 €. Primerjava 
upošteva boljši izkoristek kotlov na zemeljski plin in boljšo kurilnost kurilnega olja.

VEČ INFORMACIJ
Več informacij o ponudbi, menjavi dobavitelja in dostopnosti do zemeljskega plina najdete 
na spletni strani www.ece.si, lahko pa jih kontaktirate tudi telefonsko, vsak delovnik med 7. in 
15. uro na številki 03/ 42 00 300 ali jih obiščete v poslovalnici v Krškem, na Cesti 4. julija 32. Za 
elektronska sporočila so na voljo na gospodinjstva@ece.si. 

naročena objava

Viva s Tajske ovenčana z zlatom

Tekmovalni nastop MePZ Viva

TAJSKA/BREŽICE - Mešani pevski zbor Viva iz Brežic se je udeležil 6. medna-
rodnega zborovskega tekmovanja Grand Prix Pattaya, ki je potekalo od 24. 
do 28. julija v omenjenem obalnem tajskem mestu 130 km jugovzhodno od 
Bangkoka, in osvojil tri zlate medalje.

BREŽICE - V letošnji akciji 
»Otrokom pot do znanja«, 
ki je že druga tovrstna uspe-
šno izvedena akcija Lions 
kluba Brežice, so tokrat s 
šolskimi potrebščinami ob-
darili kar 34 šoloobveznih 
otrok iz osmih osnovnih šol 
v občini Brežice.

Na OŠ Brežice bo v novo šol-
sko leto s celotnim paketom 
šolskih potrebščin z delovnimi 
zvezki za posamezni razred 
vstopilo 12 otrok, na OŠ Do-
bova pet otrok, po štirje otro-
ci iz OŠ in Cerklje ob Krki, tri-
je paketi šolskih potrebščin so 
bili razdeljeni otrokom iz OŠ 
Velika Dolina, na OŠ Bizeljsko, 
Globoko in Maksa Pleteršnika 
Pišece pa po dva otroka. S to 
akcijo Lions klub Brežice že 
drugo leto pomaga otrokom 
iz socialno ogroženih družin 
v naši občini, ki jim je nakup 
šolskih potrebščin preveliko 
finančno breme. 

lions klub Brežice obdaril 34 otrok

Lions klub Brežice je od svoje 
ustanovitve v letu 2011 izpe-
ljal že številne uspešne do-
brodelne akcije, od nakupa 
ultrazvočne sonde za otroški 
oddelek Splošne bolnišnice 
Brežice, pomoči družini s šti-
rimi otroki, ki se je ob smrti 
očeta znašla v hudi socialni 
stiski, do dveh uspešno izpe-
ljanih akcij nakupa celotnih 
šolskih potrebščin za otroke 

iz osnovnih šol v občini Breži-
ce, s katerima so v dveh šol-
skih letih obdarili več kot 80 
otrok. Aktualna predsedni-
ca Nataša Mihajlović pra-
vi, da se bo v svojem man-
datu potrudila izpeljati čim 
več uspešnih dobrodelnih do-
godkov, s katerimi bodo v Li-
ons klubu Brežice številnim, 
ki potrebujejo pomoč, prikli-
cali nasmeh na obraz.  L. Z.

Predaja paketov v OŠ Dobova
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Jasna Podlogar, Krmelj – 

dečka,
• Teja Škulj, Podbočje – 

dečka,
• Anita Piškur, Tržišče – 

dečka,
• Branka Strgar 

Kostadinovski, Mali Vrh – 
dečka,

• Aleksandra Hočevar, 
Brežice – dečka,

• Albulena Saramati, Krško – 
deklico,

• Maria Iuliana Puietu, 
Koprivnica – deklico,

• Barbara Kuntarič, Zakot – 
deklico,

• Darja Ferenčak, Brežice – 
deklico,

• Katja Žičkar, Šentjanž – 
deklico,

• Vesna Pirc, Krško – deklico,
• Sanja Hribar, Krška vas – 

deklico,
• Alja Zupan, Dobeno – 

deklico,
• Irena Oven, Boštanj – 

dečka,
• Katja Petan, Brežice – 

deklico,
• Sanela Draganović, 

Črešnjice - dečka.

• Mitja Zajc in Nicole Sara 
Lokanc, oba iz Velikega 
Mraševega,

• Andrej Križnik iz 
Ljubljane in Andrejka 
Malus iz Drenovca pri 
Bukovju,

• Aleš Čepon in Mateja 
Zupančič, oba iz Gabrja 
pri Dobovi,

• Janez Travnikar iz 
Žihovega sela in Tatjana 
Cerovšek s Planine pri 
Raki,

• Ciril Brečko iz Šentjanža 
in Marjeta Jakoš iz Kladja 
pri Krmelju,

• Matej Duhanič in Karmen 
Naglič, oba z Gazic,

• Luka Ajdišek iz Suhorja in 
Mojca Zakšek s Senovega,

• Simon Turšič iz 
Župeče vasi in Barbara 
Efremovski z Breg,

• Marko Obradović iz 
Gregovc in Barbara 
Debeljak iz Spodnjih 
Vodal,

• Matija Andrejaš s Sremiča 
in Špela Kadivnik iz 
Krškega.  

ČESTITAMO!

rojstva poroke

Bohoričeva ulica 10 | 8270 Krško
T.: 07/490 21 10 | info@avtoline-krsko.si

www.avtoline.si

Prodaja in servis vozil CITROEN in ŠKODA
-  Tehnični pregledi -  Avtoličarstvo
- Registracija vozil -  Avtooptika
-  Zavarovanje vozil -  Vulkanizerstvo
-  Avtovleka - Ročna pralnica
-  Avtokleparstvo -  Avtošola

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).

Franja Jazbec in Mirko Krajnc, oba iz Zabukovja nad 
Sevnico, 7. avgust 2013, grad Sevnica

moja poroka

PETER REZMAN in ZAHOD JAME – 
literarni večer 

• četrtek, 12. september, ob 19. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Ob zaključku letošnjih poletnih večerov v parku vas 
skupaj z Javnim skladom za kulturne dejavnosti OI Krško 
in Krajevno skupnostjo mesta Krško vabimo na pogovor s 
pisateljem in letošnjim nominirancem Delove literarne 
nagrade Kresnik za roman Zahod jame. S pisateljem se 
bo pogovarjal bibliotekar Vilko Planinc. 

PREOBLIKOVANJE PROSTORA Z BARVAMI – 
tematsko predavanje

• četrtek, 26. september, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Katarina Vidmar, slikarka in kreativna oblikovalka 
prostora bo ob slikovnih primerih spregovorila o uporabi 
barv v prostoru.

KRŠKO SKOZI OBJEKTIV IVANA 
KRAHULCA

• od septembra do srede oktobra –  
Avla osrednje knjižnice v Krškem

Razstavo, ki prikazuje obnovo krškega mestnega jedra 
v 60-ih letih prejšnjega stoletja kot jo je videl fotograf 
Ivan Krahulc, smo pripravili v sodelovanju z Društvom 
ljubiteljev fotografije Krško. Tudi ostali, ki bi se 
želeli predstaviti pri nas, vabljeni, da nas pokličete za 
dogovor na tel. 07 4904 000 (Urška Šoštar).

NOVO - PODARITE ČLANARINO

Če želite svojim dragim pokloniti malce drugačno darilo, 
vam v Valvasorjevi knjižnici ponujamo možnost, da 
podarite enoletno članarino. 

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA 
ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

• Osrednja knjižnica v Krškem

V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo 
dediščino in tradicijo našega okolja, zato vas vabimo na 
ogled bogate baročne kapucinske knjižnice in posebne 
zbirke Speedway v Sloveniji. Za voden ogled se lahko 
vnaprej dogovorite na tel. 07 4904 000.

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

Omogočamo dostavo gradiva na dom za tiste uporabnike, 
ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti sami ne morejo 
obiskati knjižnice. Za dostavo se lahko dogovorite na 
tel. 07 4904 000. 

Lepo vabljeni!

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V SEPTEMBRU Spoštovani ravnatelj Drago Gradišek!

Hvala vam za vsa leta uspešnega vodenja 
Glasbene šole Krško ter kreiranje 

kulturnega življenja v Krškem in širše. 
Ponosni smo, da smo lahko pri tem sodelovali …

Kolektiv Glasbene šole Krško

ZAHVALA 
OB UPOKOJITVI

PGD Veliki Kamen
vabi

v soboto, 7. septembra 2013

ob 16.30 uri na slavnostni prevzem gasilske 
avtocisterne, 

ob 18.00 uri na dobrodelno gasilsko veselico
z ansamblom Krjavelj,

pod velikim šotorom na športnem igrišču pri OŠ Koprivnica. 

Gost večera harmonikar Toni Sotošek z družino.
Čaka vas bogat srečelov, zabavne nagradne igre ter dobra hrana in pijača.

Zbrana sredstva na dobrodelni prireditvi bodo namenjena nakupu nove gasilske opreme.

skozi vaš objektiv

SMETARJI NA DOPUSTU? - „Naše posavsko podjetje Ko-
stak čedalje slabše odvaža odpadke. To sem opazil že v 
več vaseh. Ljudje nimajo več kam reciklirati plastike in 
ostalih odpadkov, tako da stojijo vreče ob smetnjakih,“ 
je v imenu krajanov Veniš ob priloženi fotografiji ekolo-
škega otoka, ki je bil po njegovih besedah poln že 14 dni, 
zapisal naš bralec. 

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

BRESTANICA - Člani Turističnega društva Brestanica, zdru-
ženi z gledališko skupino Svobode Brestanica, so se 24. av-
gusta udeležili 16. prangerjade v Motniku v Tuhinjski dolini.

Slovenske prangerjade so prireditve v krajih, ki imajo pranger-
je – sramotilne stebre, kamne, klopi in druge priprave, ob ka-
terih so nekdaj kaznovali in sramotili tatove, pretepače, golju-
fivce in druge nepridiprave. V Motniku so gostovali s prizorom 
ciganke, ki spravi v zadrego samega grajskega gospoda. Poleg 
uprizoritev kraji predstavijo svoje zanimivosti in povabijo lju-
di v goste, obenem pa obložijo stojnice s prospekti, zanimivi-
mi, krajevno značilnimi predmeti, jedmi in pijačami. Brestani-

čani so v Motniku napolnili kar 
dve stojnici. Trapiste z gradu 
je poosebljal "menih Jože", ki 
je znal povedati veliko zanimi-
vega o njihovem življenju, ob 
tem pa je ponujal tudi zelišč-
ni liker. Sploh so se Brestani-
čani trudili dobro predstaviti 
grad Rajhenburg, zanimanje 
zanj pa je okrepilo še čokola-
dno vino Hiše vina in čokola-
de Kunej. 
 M. Marjetič/P. P.

Brestaničani na 16. prangerjadi

Brestaniški prizor na prangerjadi
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v spomin

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Mati-
je Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, 
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), 
od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, 
naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu zahvale@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. ure.

V teh žalostnih trenutkih se iz vsega srca zahvaljujemo medicin-
skemu osebju bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin, nego in za 
vse prijazne besede v času njegove dolgotrajne in težke bolezni; 
še posebej pa gre zahvala odličnima zdravnicama dr. Mariji Hu-
mek - Petelinc in dr. Živani Kavčič, ki sta si močnó prizadevali in 
trudili, da ne bi prenehalo biti njegovo plemenito in zlato srce.

Hvala njegovim nekdanjim sodelavcem – tovarne Pohištva 
Brežice, bivšim domačinom iz Kapél, prijateljem, znancem ter 
sorodnikom, ki so se še poslednjikrat prišli poslovit od našega 
dragega Staneta, nam izrekli sožalje, podarili sveče in cvetje 
ter darovali za svete maše. 

Hvala gospodom župnikom: Janezu Turinku s Senovega za mo-
litev rožnega venca, Vladu Leskovarju z Bizeljskega in Lojzetu 
Brcétu iz Brusnic pri Novem mestu za sveto mašo, nagovor in 
lepó opravljen pogrebni obred.

Hvala govorniku gospodu Ivanu Ureku iz Kapél, ki je takó 
tenkočutno orisal njegovo življenjsko pot, ljudskim pevcem 
Fantje s Preske, nekdanjima članoma ansambla Bratje iz Oplot-
nice in pevcem s Pohorja za občuteno zapete pesmi med sveto 
mašo in ob odprtem grobu.

In nenazadnje prisrčna hvala kvartetu Pihalnega orkestra Ka-
péle, ki so mu zadnjikrat zaigrali v večno slovo, njemu tako 
ljubó Avsenikovo pesem: "Kadar bom vandral."

Naša iskrena zahvala pa velja tudi vsem tistim, ki jih nismo 
posebej imenovali.

Čas je tisti, ki bo oblažil bolečino srcá in zacelil rane. 

NASVIDENJE, dragi Stane!
Nasvidenje, nad zvezdami nebá, 

kjer vsakdo izmed nas tam
svoj poslednji dom ima.

ZAHVALA

STANETA SMREKARJA

V globoki žalosti: vsi njegovi!

iz Rajca pri Veliki Dolini.

Vedno znova: VEČNI ZAKAJ???
Zakaj kruta usoda vzame človeku to, 

kar ima najraje na svetu. 
Vzame ljubljeno osebo, 

s katero smo delili vse tegobe in radósti; 
osebo, katero smo imeli vsi 

neskončno radi.

Skeleča rana v duši in v prsih, ko ni nikjer moč najti tolažbe, 
mórje pretočénih solzá in svetál spomin, ki bo živel za vselej 
v naših srcih, le to nam je ostalo ob odhodu v večnost našega 

dragega sina, brata, možá, očeta, starega očeta in svaka

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za vso pomoč in podporo. Posebna zah-
vala patronažni sestri Božici, osebnemu zdravniku dr. Mitiču in 
osebju Onkološkega inštituta v Ljubljani. 
Hvala za izrečene besede sožalja, darovane sveče, cvetje in 
maše. Zahvala pogrebni službi, gospodu župniku za lepo oprav-
ljen obred, pevcem, gospodu Petelincu za odigrane poslovilne 
pesmi in Vrtcu Mavrica za poslovilne besede.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

MIRJANE BLAŽEVIČ
roj. Medvedec iz Sel pri Dobovi

Bila si naše sonce: toplo, veselo, prijazno,
ki pa je prehitro zašlo.

Ostali so lepi spomini, ki bodo zapolnili to
neskončno praznino.

Ob boleči izgubi naše drage žene, mamice, 
sestre, babice, tašče, tete in snahe

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga imamo radi

V SPOMIN

MILAN KALIN
iz Šentjerneja, rojen v Brežicah.

Veseli s teboj smo živeli.
Žalostni, ker te več ni.
Ostali so živi spomini,

z nami potuješ vse dni.

8. septembra mineva 15 let, odkar je umrl

RUDI ČRTALIČ

ZAHVALA
Tiho, kakor je živel, je tudi odšel od nas

naš dragi

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom in prijateljem za izrečeno 
sožalje, sveče, denarno pomoč in svete maše. Posebej bi se radi 
zahvalili dr. Darji Radešček za lajšanje bolečin, osebju Penzijon 
Sreča v Orešju, KZ Sevnica, zlasti DE Klavnica, gasilcem, Gostilni 
Janc, govornici Brigiti, pevcem in pogrebni službi Blatnik ter 
gospodu župniku za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala vsem 
in vsakemu posebej, tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali.

Vsi njegovi

s Studenca 58

V SPOMIN

Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo,
a ko jih nažgeš, vedno znova zažarijo.

NOVAK

IVAN
1942-1996

JUSTINA
1921-2009

JANEZ
1916-2010

Ob spominu na vas se zahvaljujemo vsem, ki se jih spominjate 
in prižigate svečke.

Vsi vaši, ki vas pogrešamo

TONIJA OMERZELA

ZAHVALA

Tiho je odšel tja,
kjer se sanje spletajo v večnost.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, 
očeta, sina in brata

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom ter 
sodelavcem iz Lisce in Metalne Senovo za izrečena sožalja, denarno 
pomoč in sveče, hvala gospodu kaplanu za lepo opravljen pogreb.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Krškega

SLAVICA GOSTIČ

ZAHVALA

Prispela je do konca 
svoje življenjske poti.

Vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali cvetje, 
sveče in izrekli sožalje, se iskreno zahvaljujemo.

Žalujoči: soprog Vladimir, sinova Igor in Neni s sorodniki

STANISLAVA KUNTARIČA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega

Žalujoči: vsi njegovi

s Pristave ob Krki 9

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

Ob izgubi našega očeta se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrekli iskreno so-
žalje, besede tolažbe v teh težkih trenutkih.
Iskreno hvala vsem in vsakemu posebej za darovane sveče, cvetje 
in svete maše. Zahvala gre tudi internemu oddelku Splošne bolni-
šnice Brežice, gospodu župniku Novaku za lepo opravljen obred in 
govorniku gospodu Ivanu Urbanču za ganljive besede slovesa. Hvala 
tudi vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali in ste našega Slav-
ka v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.

ALOJZIJA PFAJFAR

V SPOMIN
Te dni mineva žalostno leto, odkar nas je zapustila naša draga

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo ...

rojena Drugovič, s Spodnje Libne.

Prazen dom in dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 

ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas, 

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

a v naših srcih še živiš.

Zahvaljujemo se vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu, 
ji prižigate sveče in postojite ob njenem grobu. 

Še enkrat hvala vsem.

JOŽETA RIBIČA

ZAHVALA
Ob boleči, nenadni in nenadomestljivi izgubi našega ljubega

V globoki žalosti:
žena Ida, otroci Larisa, Benjamin in René 
z družinami, mama Marija, brat Avgust, 

tašča Ivanka, Mojca z družino in vsi ostali, 
ki ga imamo radi.

iz Kališovca (1958 – 2013)

Hvaležni, da smo se še poslednjič, 
tu na zemlji, zbrali skupaj, 

te držali za roko in pospremili 
čez temačno nebo v svetlejšo, 

odrešujočo prihodnost. 
Neizmerno te imamo radi, 

za nas si zmagovalec 
in se vidimo med zvezdami. 

Neskončno tvoji: 
Ida, Larisa, Benjamin in René

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
še posebno sosedoma Francu in Olgi Plahuta ter Reparjevim in osta-
lim srčnim ljudem iz Kališovca, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani, nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše 
ter ostalo pomoč, ki smo jo potrebovali. Iskreno se zahvaljujemo 
govornikom g. Sotošku, g. Župancu v imenu vinogradnikov, ge. Mag-
di v imenu Sončka Posavje, pevcem Slavček za zapete žalostinke, 
župniku g. Turinku za pogrebni obred, izvajalcu Tišine, vojnim ve-
teranom pdč. 123, Društvu Sonček Posavje, Adriatic - Slovenici Kr-
ško, kolektivu Mercator Marketa II Krško, koncernu Sintal, Socialnim 
demokratom in DeSUS-u, Krajevni skupnosti Senovo, Lovski družini 
Senovo, vodstvu Mercator Dolenjske, Domu starejših občanov Kr-
ško, Lekarni Krško in pogrebni službi Kostak. Posebej hvala našim 
malim vinogradnikom Kališovec za še kako potrebno pomoč in ose-
bju gastro oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto.
Iskrena zahvala tudi vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali, pa 
ste nam v teh težkih trenutkih v mislih in dejanjih stali ob strani ter 
ga v tako velikem številu na zadnji poti pospremili v prerani grob.
Ohranimo spomin na Jožeta kot človeka z velikim srcem do malih, 
pomoči potrebnih ljudi. Kruta usoda in huda bolezen nam ga je pre-
hitro vzela, a na vsakem koraku čutimo njegovo prisotnost in vidi-
mo sledi njegovih pridnih rok.JOŽETA KUHARJA

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 

našega dragega

Žalujoči: vsi njegovi

z Mladja

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

Kako boli in duša trpi, 
ko usahnejo ti življenjske moči,

to veš ati, le ti in mi, ki smo bili ob tebi
zadnje trpeče dni.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
- posebej družini Sintič z Mladja, ki so nam stali ob strani že v času 
njegove bolezni, hvala osebju intenzivne nege infekcijske klinike v 
Ljubljani za nego in lajšanje bolečin. Hvala vsem sorodnikom, va-
ščanom, prijateljem, sodelavcem in znancem, ki so se še zadnji-
krat prišli poslovit od našega Jožeta in ga pospremili na njegovi 
zadnji poti, vsem ki ste nam izrekli sožalje in besede tolažbe, da-
rovali cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala g. župni-
ku Francu Novak za lepo opravljen obred, pevcem za lepo  zapete 
žalostinke, izvajalcu Tišine, govornicama Meti Reberšak in Tama-
ri Grm za ganljive besede slovesa in pogrebni službi Žičkar. Hvala 
prostovoljnemu gasilskemu in vinogradniškemu društvu Podbočje 
za nošenje praporov. Hvala tudi vsem tistim, ki jih nismo posebej 
imenovali, pa ste nam kakor koli pomagali.

Vemo, da nisi odšel, ker ne bi rad živel, odšel si, da ne bi več trpel, 
nasvidenje, dragi Jože, med zvezdami neba, 

kjer vsakdo od nas poslednji dom ima!
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

CKŽ 65, KRŠKO | Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

Artiče 49, Artiče
e-pošta: anuska@5ka.eu

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
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slaščice!

- 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

NIZKE CENE!

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

obzornikova oglasna mreža

Brezplačni okulistični pregledi  
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

- bioenergija,
- radiestezija,
- zdravstvene masaže,

INŠTITUT ZA NARAVNO ZDRAVITELJSTVO, 
DUHOVNOST IN TERAPIJE

- Bachova cvetna terapija,
- nega in pomoč starejšim,
- pomoč pri učenju.

Delovni čas: ponedeljek - nedelja: po naročilu
Telefon: 040 754 897

Barbara Pelc s.p., Cesta 4, julija 41, Krško

- celostno zdraviteljstvo vseh težav,

Vozi do 50% ceneje

051 688 880
SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj

Bodi IN, vozi na PLIN

Okulistični pregledi na zdravstveno kartico 070 660 660
Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p.

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

BODITE
     VIDNI!

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

Obvestilo obiskovalcem 
pokopališča v Brestanici

Družba Kostak d.d. 
bo z dnem 26. 8. 2013 pričela 

z obnovo stopnic na pokopališču Brestanica. 

Dostop bo moten v prvi fazi obnove, ki bo 
trajala do 10. 9. 2013. Druga faza obnove je 

predvidena od 10. 10. do 20. 10. 2013. 

Prosimo za razumevanje.
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Slavku Fišru, Rudarjevo 8, 2393 
Ravne na Koroškem. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-
ko soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. NAPEV - V vetru je tvoj glas
 2. (1.) DOLENJSKI ZVOKI - Moja sreča
 3. (2.) POSKOČNI MUZIKANTI - Objemi me
 4. (6.) Ans. POPOTNIKI - Dekle zakaj samevaš
 5. (7.) Ans. VIKEND - Pa ka pa poul
 6. (8.) Ans. MIRO KLINC - Kje je meja
 7. (4.) Ans. PROSEN - V stari kavarni
 8. (10.) Ans. ČEPON - Moj metulj
 9. (-.) Ans. NARCIS - Šopek želja
 10. (-.) HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK - Najsrečnejši dan 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Poskočni muzikanti - Moja nevestica

Kupon št. 169
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, 31. avgust, ob 17. uri

UGODNI KREDITI
Z GARANCIJAMI

Regionalna razvojna agencija Posavje obvešča vse 
zainteresirane, da sta še odprta razpisa za ugodne kredite 
z garancijami, in sicer:
 - Javni razpis za ugodne kredite podjetništvu z 

garancijami Garancijske sheme Posavje za leto 2013,
 - Javni razpis za ugodne kredite projektom kmetijske 

predelave, trženja ter dopolnilnih dejavnosti z 
garancijami Garancijske sheme Posavje za leto 2013.

Informativna predstavitev razpisov bo potekala v 
sredo, 4. 9. 2013, ob 13. uri v prostorih Občine 
Krško – dvorana A.

Svoje aktualne razpise bo prav tako predstavil Slovenski 
regionalno razvojni sklad iz Ribnice. Predstavitev je 
brezplačna.

Prosimo za potrditev udeležbe na tel. številko: 
(07) 488 10 44 oz. na e-naslov: tatjana.ibracevic@rra-
posavje.si. Vse ostale informacije v zvezi z razpisi dobijo 
zainteresirani na: Regionalna razvojna agencija Posavje, 
CKŽ 02, 8270 Krško ali na spletni strani RRA Posavje www.
rra-posavje.si.

SEVNICA - Delničarji Kopitarne Sevnica so na skupščini družbe, 
ki je potekala 22. avgusta, izvolili nov  nadzorni svet. Vanj so 
bili ponovno izvoljeni Jože Šinkovec, Rainer Winkle in An-
dreja Bajuk Mušič, dosedanjo nadzornico Brigito Košmerl je 
zamenjal Vojko Kapus. Po besedah direktorja Marjana Kurni-
ka je Kopitarna v prvih sedmih mesecih letošnjega leta ustva-
rila skoraj štiri milijone evrov prihodkov; za celotno leto so 
načrtovani prihodki v višini 7,2 milijona evrov, medtem ko naj 
bi se letošnji poslovni izid gibal okrog pozitivne ničle. Sevni-
ško podjetje z dolgoletno tradicijo proda 33 odstotkov svojih 
izdelkov v Sloveniji, preostanek gre v izvoz. Njihovi najve-
čji trgi so na Hrvaškem in Madžarskem ter v Nemčiji, Avstri-
ji, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Makedoniji.  S. R.

Kopitarna z novimi nadzorniki
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vajene el. pastirja, prodam. 
Tel.: 041 621 362 

Jelena, kronski osemnajste-
rak, za pleme ali odstrel pro-
dam. Tel.: 041 583 618 

Prodam odojke, težke od 35 
do 40 kg. Tel.: 07 49 68 484 

Prodamo odojke, težke do 
30 kg. Tel.: 031 283 279 

Prodam odojke, težke do 30 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 041 784 230

Prodam prašiče, težke cca 
55 kg, po 2,20 €/kg, okoli-
ca Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam odojke, težke 25-30 
kg. Tel.: 031 368 615 

Prodam odojke, cena ugodna. 
Tel.: 041 222 172, 07 49 75 447

Prodam prašiče, težke oko-
li 30 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 580 983

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna dosta-
va. Tel.: 040 229 459, Miran Lo-
patič s.p., Pirošica 3b, Cerklje

RAZNO
Prodam mladinsko sobo, 
ohranjeno, celo, javor - vio-
la kombinacija, ostalo po do-
govoru. Tel.: 051 311 038

Prodam masivno hrastovo 
mizo (2,5 m) s klopmi, pre-
šo za grozdje na vijak in mlin 
na kamne. Tel.: 041 250 744

Prodam kamp prikolico Adria 
450 z baldahinom, reg. do 
2016, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 274 865

Prodam mešana drva, žaga-
na in cepljena na poljubno 
dolžino in debelino, možna 
dostava. Tel.: 031 537 145

Prodam mešana razcepljena 
drva različnih dolžin, možna 
dostava. Tel.: 030 672 090

Prodam bukova metrska 
drva, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 869 012

Prodam suha drva (bukev, 
gaber), cena 50 €. 
Tel.: 031 872 017

Prodam bukova drva, dosta-
va na dom. Tel.: 040 305 009 

Prodam bukova drva, reza-
na, za štedilnik ali central-
no, možna dostava. 
Tel.: 051 645 299

Prodam mešana in akacijeva 
drva, okolica Brežic, možna 
dostava. Tel.: 031 594 663, 
041 841 356 

Prodam kalana suha bukova in 
kostanjeva metrska drva, oko-
lica Krškega. Tel.: 031 209 951

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Ugodno prodam kvalitetno 
belo in rdeče vino, vsakega 
okoli 250 litrov. 
Tel.: 07 49 56 473 

Prodam vino modre franki-
nje. Tel.: 040 796 835

Prodam grozdje (rumeni mu-
škat, sauvignon, modra fran-
kinja) in črpalko za cisterno 
(Creina).Tel.: 041 697 775 

Prodam vrhunsko modro 
frankinjo, stekleničeno ali 
odprto, z analizo, cena po 
dogovoru, Zbiram rezerva-
cije za odkup grozdja (belo 

in rdeče). Tel.: 041 679 189

Prodam vino: modro franki-
njo in bizeljsko rdeče ter vin-
sko žganje, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 638 868

Prodam grozdje modre fran-
kinje in žametne črnine. 
Tel.: 031 558 852

Prodam 1000-litrsko cister-
no za vino in 1 ha travnika na 
ravnini in sončni legi. 
Tel.: 031 627 765

Prodam 2 cisterni inox, 
1100 l, 2 pipi, 1 ventil, cena 
450 €/kos. Tel.: 040 424 153

Kupim vino za kuhanje žga-
nja. Tel.: 041 277 939 

Prodam zemeljski vrtalnik za 
postavljanje stebrov v vino-
gradu ali pašniku. 
Tel.: 031 438 264 

Prodam nerabljen električni 
mlin za sadje, inox izvedba. 
Tel.: 041 590 320 

Prodam krompir, sorte kene-
bek in desire. Tel.: 041 825 153

Prodam cca 2500 kg sliv na 
drevesu najboljšemu ponu-
dniku. Tel.: 041 424 448

ŽIVALI
Prodam teličko LS, staro 7 
mesecev, bikca LS-LIM, sta-
rega 3 mesece, 7 metrov su-
hih mešanih drv in cviček. 
Tel.: 031 440 701 

Prodam bikca simentalca, 
starega 3 mesece, Brestani-
ca. Tel.: 041 836 515 

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece, za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 07 49 56 236 

Prodam pony kobilo s samč-
kom in kobilico, staro leto 
dni. Kupim mlado kravo si-
mentalko. Tel.: 031 637 277

Prodam bursko kozo samico, 
staro 7 mesecev, je lepa, va-
jena el. pastirja, cena 50 €. 
Tel.: 070 862 611, po 18. uri, 
samo resni 

Burske kozice in kozle, sta-
re 7 mesecev, z rodovnikom, 

NEPREMIČNINE
Prodam hišo v Brezini pri 
Brežicah v velikosti 100 m2, 
cena po dogovoru. Tel.: 041 
973 074, 07 49 67 173 

Izredno lepo zazidljivo par-
celo, 3700 m2, okolica Rake, 
prodam. Voda na parceli, el. 
oddaljena 10 m, asfalt, cena 
11 €/m2. Tel.: 07 49 75 223

Prodam vinograd (600 trt za 
cviček – obdelan) s kletjo in 
vso opremo na obrobju Piro-
škega Vrha, 7 km iz Brežic. 
Tel.: 051 334 149

Prodam enosobno stanova-
nje v Krškem (Videm), kom-
pletno prenovljeno, cena 
35.000 €. Tel.: 031 575 141

V Krmelju prodam enosobno 
stanovanje, 36 m2, opremlje-
no, v pritličju, super ugodno, 
22.000 €. Tel.: 041 617 382 

Na Cesti 4. julija oddam v 
najem trisobno stanovanje. 
Tel.: 051 605 962

Oddam v najem enosobno 
stanovanje v Brežicah. 
Tel.: 07 49 62 476 

V Artičah oz. bližnji okolici 
najamem manjše stanova-
nje ali hišo. Tel.: 051 686 816

Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov. ARS Projek-
tiranje, Anton Strniša s.p., 
Gabrovec 1a, 3241 Podplat. 
Tel.: 03 810 4182, 031 393 560 

Selitve, prevozi, odvoz od-
služene opreme na deponijo. 
Jakatrans Andrej Janc s.p., 
Log 86, Boštanj. 
Tel.: 051 815 553

AVTOMOBILIZEM, 
MOTORIZEM

Prodam odlično ohranjen te-
mno siv Golf 2 CL, dizel, 5 vrat, 
5 prestav, centralno zaklepa-
nje, prva barva, prevoženih 
212.000 km, tehnični 8.5.2014, 
dodam 4 zimske gume na plati-
ščih, cena 1.100 €. Tel.: 07 49 
87 849, 031 583 337

Prodam avtomobilski motor 
Mercedes 240 D (oljni filter 
na gor) in traktor IHC, 100 
KS, 6-cilindrski motor, ki vle-
če 4-brazdni plug. Tel.: 051 
841 337, 070 246 166

Za čolne, avtodome ali avto-
mobile nudim shranjevanje, 

mali oglasi

zimovanje v zaprtem prosto-
ru. Tel.: 041 583 618 

KMETIJSTVO
Prodam traktor Landini Mi-
stral 50, letnik 2006, odlično 
ohranjen, 900 ur, prva hidra-
vlika, original kabina, venti-
lacija + gretje, cena 19.300 
€. Tel.: 041 679 189

Prodam traktorske brane, 
tridelne, za 70 € in televizor, 
ekran 71, malo rabljen, za 50 
€. Tel.: 040 153 729 

Prodam traktorsko škropilni-
co – pršilnik, 300 l. 
Tel.: 041 773 508

Prodam koruzo za zrnje ali 
silažo, 60 arov, Arško polje. 
Tel.: 031 312 651

Prodam koruzo v zrnju, Sela 
pri Dobovi, cena 0,27 €/kg. 
Tel.: 040 742 006

Prodamo ječmen. 
Tel.: 051 361 635 

Prodam kvalitetno seno v 
kockastih balah (okolica Bre-
žic). Tel.: 070 555 336

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

Prodam metrska mešana 
drva, okolica Sevnice. 
Tel.: 041 867 814 

Prodam suhe smrekove plo-
he in 2 pašni telici, Križe. 
Tel.: 031 376 170

Prodam suhe hrastove deske 
(3,5) in brusilni stroj, širina 
traku 30 cm, ugodno. 
Tel.: 041 725 115

Odkup barvnih kovin, sta-
rega železa, izrabljenih 
kmetijskih in gradbenih 
strojev. Tel.: 051 621 223, 
Janko Zakovšek s.p., Vranje 
22, Sevnica

Nudim pomoč na domu sta-
rejšim osebam Krško, Breži-
ce z okolico. Tel.: 070 240 
471, Dajz d.o.o., Prešerno-
va 16, Krško 

Prodam plastične sode za 
namakanje, ugodno. 
Tel.: 040 796 143

STIKI
Ženitvene, zanimive, razno-
vrstne ponudbe od vsepo-
vsod. Tel.: 031 836 378, 03 
57 26 319, Leopold Orešnik 
s.p., Dolenja vas 85, Prebold

Ženitna posredovalnica Tina, 
Džaferi d.o.o., Bistrica ob 
Sotli 13, Bistrica ob Sotli, po-
sreduje prijateljevanja in re-
sne zveze, ženske imajo po-
sredovanje brezplačno. 
Tel.: 070 364 159

44-letni moški, z odraščajo-
čim sinom, bi rad vzpostavil 
razmerje z urejeno žensko, 
staro do 46 let. 
Tel.: 041 959 192

70-letni, privlačen, bogat, 
urejen, vitalen vdovec išče 
privlačno žensko. Tel.: 031 
836 378, Leopold Orešnik 
s.p., Dolenja vas 85, Prebold

Naročila za male oglase spreje-
mamo vsak delovni dan v tednu od 
ponedeljka do petka od 8. do 15. 
ure na sedežu uredništva (Trg Mati-
je Gubca 3, 8270 Krško (hotel City, 
prej Sremič). Naročila sprejemamo 
tudi po faksu 07 49 05 781 ali po 
elektronski pošti:

mali.oglasi@posavje.info.
Za objavo v naslednji številki 

morajo biti oglasi naročeni do po-
nedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure).

Cena za mali oglas za fizične 
osebe v obsegu do 15 besed (ena 
telefonska številka šteje za eno be-
sedo) znaša 5,33€ + DDV, skupaj 
6,50 €. Vsaka nadaljnja beseda 0,49 
€ + DDV, skupaj 0,60 €. Dodatek za 
poudarjeno objavo (okvir) znaša 
3,03 € + DDV, skupaj 3,70 €, skupaj 

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

znaša osnovna cena malega oglasa 
v okvirju z DDV 10,20 €. 

Cena malega oglasa za pravne 
osebe in s.p., v obsegu do 15 besed 
(ena telefonska številka šteje za eno 
besedo) znaša 10,66 € + DDV, sku-
paj 13,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 
0,98 € + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek 
za poudarjeno objavo (okvir) znaša 
6,07 € + DDV, skupaj 7,40 €, skupaj 
zanje znaša osnovna cena malega 
oglasa v okvirju z DDV 20,40 €. 

Posamezni naročnik lahko v 
eni številki naroči največ dva mala 
oglasa.

Vsebina oglasa naj bo napisana 
čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. 
Oglas mora biti napisan v sloven-
skem jeziku. Za resničnost in ve-
rodostojnost 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, B. osnovni oglas v okvirju


NAROČILO MALEGA OGLASA

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

Odkup poškodovanih
in celih vozil,

lahko z okvaro motorja,
traktorjev in druge

kmetijske mehanizacije.
Gotovina takoj.

Šentjanž 59, Šentjanž

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

PERUTNINARSTVO 
MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji 

- rjave in grahaste jarkice pred
 nesnostjo 

vsak delavnik po 18. uri
in da bodo v prodaji 

- beli kilogramski piščanci
30. in 31. avgusta.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 
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e-fotograf 

potrdila
Tel.: 070/878781
www.fotografika.si

Fotografiramo za: osebno 
izkaznico, potni list, vizo, vozniško 

dovoljenje, orožni list, ostale 
izkaznice ...

Fotografiranje 
za dokumente 
v Hotelu City Krško

Delovni čas: ponedeljek - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure
sobote od 9. do 12. ure

samo

10 €

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 
spoštovanim strankam, 

da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev,

rjavih in grahastih jarkic
v soboto, 31. avgusta.

Piščancev bo dovolj za vse!

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča cenjenim 
strankam, da bo prodaja  

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

belih kilogramskih piščancev, 
rjavih ter grahastih jarkic

3. septembra pri Mirt Alojzu 
na Gmajni 28, Raka ter

6. septembra  
na Kajuhovi 3, Senovo

Vsak četrtek so na voljo 
enodnevni beli piščanci.
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Jernej Glogovšek s. p.,
Ribnica 6, 8261 Jesenice na Dolenjskem

TAXI
AVTOVLEKA
RENT A CAR

ODKUP in 
PRODAJA VOZIL 
in KMETIJSKE 

MEHANIZACIJE

BDS Sremič d.o.o., Trg Matije Gubca 3

BDS SREMIČ 
odda v najem opremljen 

gostinski lokal 

Any Time 
v Hotelu Pacific 

v Krškem
Tel.: 040 711 110

e-pošta: domen@city-hotel.si

Marjetka Štrucl s.p, Lenartova pot 12, Brežice

07 49 646 66

ponedeljek : zaprto

torek - četrtek : 08.00 - 16.00

sreda - petek : 09.00 - 18.00

sobota : 08.00 - 12.00

Informacije in naročila: 

041 695 167
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Krško, stadion Matije Gubca

Predprodaja vstopnic:
eventim.si

speedwaygp.com

BUDNA VAS/SEVNICA - Na 22 hektarjev veliki družinski 
kmetiji Kranjc v Budni vasi pri Šentjanžu obdelujejo šest 
hektarov njiv, ostalo so travniki, na katerih so uredili pro-
sto rejo za govedo, saj se ukvarjajo izključno z mlečno 
proizvodnjo. 

Ko je pred leti močno padla odkupna cena mleka, so se od-
ločili ter pred štirimi leti v Sevnici in leto kasneje še v Ra-
dečah postavili mlekomat z dnevno svežim mlekom z bregov 
Brunka. V letošnjem aprilu so ponudbo v sevniškem mleko-
matu dopolnili še z mlečnimi izdelki – s sladko skuto (ki je že 
dvakrat zaporedoma prejela zlato priznanje), pregreto sme-
tano, maslom, kajmakom, mladim sirom, štirimi vrstami jo-
gurta in sirotko. »Vsi izdelki so brez konzervansov, popolno-
ma naravni,« je dejala Cilka Kranjc. »Mleko v mlekomatu 
menjamo vsak večer, zato je dnevno sveže; mlečne izdelke 
pa po potrebi, ker je njihov rok trajanja nekoliko daljši,« je 
pripovedovala in nato pomagala paru pri izbiri mlečnega iz-
delka, ki se tako kot mleko nahaja v sevniškem mlekomatu. 
»Veste, sem poskusil mleko na petih različnih mlekomatih, 
ampak tole s kmetije Kranjc je najboljše. Tudi kolega ga je 
včeraj natočil in odpeljal s seboj na Gorenjsko,« je dejal za-
dovoljni kupec Franc Nadižar v avgustovskem dopoldnevu.
Na družinski kmetiji Kranjc se trudijo za kakovost, ki so jo 
prepoznali tudi v šolah in tako vozijo mleko ter mlečne izdel-
ke že v radeško, šentjanško in blanško osnovno šolo ter v tam-
kajšnje vrtce. »Prostega časa na kmetiji ni veliko. Največje 
veselje nama z možem Stankom predstavljajo trije vnuki, ki 
pomagajo pri delu – radi krmijo živali, lotili pa so se že tudi 
molže,« je ob srečanju pri sevniškem mlekomatu dejala Cil-
ka Kranjc, ki je že tretji mandat predsednica Društva kmetic 
Sevnica in članica Aktiva kmečkih žena Budna vas ter pevka 
v skupini ljudskih pevk Solzice, ki delujejo v okviru KUD Bu-
dna vas.  Smilja Radi

Iz mlekomata Kranjčevih poleg 
mleka tudi mlečni izdelki 

Družino Kranjc iz Budne vasi je nizka odkupna cena mleka 
vodila v postavitev mlekomatov v Sevnici in v Radečah.

KRŠKO - V krškem Rekreativnem kolesarskem društvu so 
na tretjo avgustovsko nedeljo izvedli tradicionalni, letos 
že 11. kolesarski maraton po deželi cvička, ki ga je odprla 
aktualna cvičkova princesa Andreja Simeonov z Malkovca.  

Trasa velikega maratona v dolžini 70 km je potekala na re-
laciji Krško -  Spodnja Pohanca - Brežice - Cerklje ob Krki – 
Križaj - Kostanjevica na Krki - Zameško - Smednik - Raka - 
Zavratec - Impoljca in nazaj v Krško, mali maraton v dolžini 
40 km je potekal do krožišča Križaj pri Podbočju po isti trasi, 
nakar so se kolesarji usmerili proti Velikem Podlogu in  priko-
lesarili nazaj na Trg Matije Gubca, najmlajši pa so vrteli pe-
dala v dolžini 5,8 km na relaciji Stara vas - Vrbina in po ob-
voznici do izhodišče točke na Vidmu. 70- in 40-kilometrskega 
maratona se je udeležilo več kot 350 kolesarjev, medtem ko 
je otroškega prevozilo v spremstvu staršev dobrih 60 otrok. 
Zmagovalni pokal velikega maratona je osvojil Gregor Lah iz 
Mirne Peči, vsi udeleženci, ki so v štirih urah prevozili mara-
ton, pa so prejeli priznanja in spominsko majico. Ker pa je 
sleherna športna aktivnost povezana tudi z zmogljivostjo in 
zdravstvenim stanjem posameznika, pa so predstavniki zdra-
vstvenega centra Aristotel iz Krškega vsem zainteresiranim 
nudili tudi informacije o izvajanju športnega testiranja, na 
podlagi katerega zdravstvena ekipa v centru ovrednoti srč-
no-žilne in pljučne zmogljivosti ter priporoči intenzivnost in 
potencialne omejitve vadbenih območij. 
 B. Mavsar 

Cvičkovo traso letos prevozilo 
preko 400 kolesarjev

Cvičkov otroški maraton je prevozilo tudi 60 mladih kole-
sarskih navdušencev, opremljenih s potrebno kolesarsko 
opremo in v spremstvu staršev ali drugih spremljevalcev.


